
Katoličtí Čechové!
Dny veliké a slavné madcházejí katolíkum ra

kouským. Hlavnímu a sídelnímu městu naší říše
dostane se veliké cti, že ve zdech jeho odbýván
bude 12. až 15. září 1912 světový kongres ku cti
Nejsvětější Svátosti Oltářní, světový kongres eu
charistický.

Po slavnych světových kongresech euchari
stických ve Francii. Anglii Německu, Americe,
Španělsku -- přichází na řadu katolické Rakousko.

Zástupcové všech stavů a národů katolického
světa přibudou do Vídně, aby poctu vzdali Nejsv.
Svátosti, v níž pramen jest vší síly a středisko
všech snar katolického života.

Zejména katoličtí národové Rakouska živý po
díl a účast bráti budou na světovém tom kongresu,
jejž ve zvláštní svoji ochranu vzal sám Nejmilo
stivější panovník náš Jeho Císařské a Královské
Veličenstvo František Josef I.

A katolický národ český zajisté nezůstane po
zadu ve svatém zápalu národů ku poctě euchari
stického Spasitele!

Katoličtí Čechové! Rozsévači semena nevěry
a nenávisti ke Kristu podnikají v národě našem u
silovnou práci, aby odvrátili značnou část jeho od
víry v Božského Spasitele: nedopustíme, aby před
světem honositi se mohli výsledky neblahé a zlo
věstné té práce. Národ svatých mučedníků Vojtě
cha, Václava a Jana Nepomuckého nezpronevěří
se svatým svým patronům, víře svých otců, a ví
ru tu slavně a důstojně před celým světem osvěd
čí hojnou účastí aa nastávajícím světovém euchari
stickém kongresu.

Katoličtí Čechové! Ze všech stran světa, kde
uctívá se Božský náš Spasitel, přijdou zástupcové
katolických národů, aby poctu vzdali Svátostnému
Ježíši Kristu, přijdou, aby ve společných pobož
nostech a poradách čerpali nadšení pro učení vzne
šeného tajemství Nejsvětější Svátosti Oltářní, a
povzbudilí sz 44 hluboce procítěnému uctívání Její,
přijdou, abv veřejně osvědčili svojí víru. Mezi zá
stupci přečetných národů nesmí a nebudou schá
zeti zástupcové národa českého.

Čiňme proto již nyní pilné přípravy ku obe
slání světového kongresu eucharistického ve Víd
ni ve dnech 12.--15. září t. r.! Zejména katolické
spolky a organisace připravujte se již nyní! Ne
budiž katolického spolku, organisace a korporace,
které by nevyslaly svých zástupců ku světovému
eucharistickému kongresu.

Shromáždění nejdůstojnějších biskupů rakou
ských v listopadu 1911 ve Vídni konané prohlásilo
rek 1912 za rok eucharistický, za rok, který zvlá
ště jest zasvěcen uctívání svaté eucharistie, u
etívání Nejsvětější Svátosti Oltářní.

Věmi a poslušní svých arcipastýřů připravuj
me se důstoině častým klaněním se Nejsvětější
Svátosti a sv. přijímáním ku velkým a slavným
dnům 'sjezdovým.

Zemská rada katolíků v král. Českém bude
včasně uveřejňovati zprávy a pokyny pro české
účastníky kongresu.

Za Zemskou radu katoliků vkrál. Českém v Praze,
. dne 27. prosince 1911.

Předseda:
Hrabě.Vojt. Jos. Schinbra.

Předseda eucharistického odboru:
opat Mothod Zavoral

Pokrok s brzdou.
„© Na hraně dvou roků prorokují demagogové na
mnoha místech, jak v roce novém anebo v letech
nejbližších postupující kultura změní kouzelně zbě
dované poměry lidstva. Ovšem nezapomenou zá
roveň klásti podmínku, že musí býti předem vliv
církve zcela odstraněn.

Přitom se zapomíná, že kultura i nejvíce vy

ný vliv její jest podmíněn dobrou vůlí těch, kteří
moderníc vymožeností horlivě užívají. Každý no
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vý vynález jest mečem dvojsečným. Stane se po
žehnáním v rukou člověka šlechetného, ale také
zhoubnou zbraní, chopi-li se ho Istivý sobec. Nutno
tedy především dbáti tohe, aby bylo lidstvo vy
chováváno v pravé lásce k bližnímu, v obětavo
sti v zájmu celku, aby pro egoism nebylo zapomí
náno zájmů vyšších, ideálních, obecných. A vůli
k dobru ozbrojuje nejlépe náboženství, živý pří
klad našeho Spasitele.

Sám přední básník německý Jan Wolfgang
Goethe, který svým smýšlením ani nebyl positiv
ním křesťanem, napsal: >Ať duševní kultura stále
a stále více pokračuje, ať přírodní vědy vždy více
se prohlubují a šiře se rozvětvují; ať se lidský duch
rozvíjí scbe mocněji. nepředstihuje vznešenost a
mravní kulturu křesťanství, jak toto v evangeliích
září.c.

Zkušenost však dokazuje ještě více. Co vidíme
v krajích, národech, rodinách a různých institu
cích, kde víza mizí? Pozorujeme, že se osvěto
vých vymožeností zneužívá přímo po továrnicku
na škodu obrovských davů. Již to jest význam
no, že při neustálém postupu kultury stupňuje se
nářek širých davů, že na světě jest stále hůře.

Uveďme některé příklady! S velikým nadše
nám přijímány zprávy o stále rostoucím zdokonalo
vání vzduchoplavby. Prakticky však začalo se po
užívati aeroplánu nejdříve při válečnictví.

Máme dráhy. Ale ty přivážejí celé tlupy pod
vodníků, zprostředkují dovoz nedobrého zboží, lá
kají k dobrodružným cestám za oceán. jež končí
bídně.

A telegrafy! Vhodná to pomůcka bursovních
lichvářů k matení a podvádění konsumentů. Bur
sovní spekulace hodí jednou do světa telegrafickou
zprávu, že byl zavražděn car Mikuláš, po druhé
hlásá falešně vítězství některého státu atd. A ty
lhavé telegramy z bojiště tripolského!

A tisk! Nikdy by nebylo tak obrovských zar
mucujících svárů v národě, kdyby demagogičtí pi
satelé (jimž jest boj proti jiným lidem výnosným
řemeslem) pochodeň bojů stále nepodpalovali. A
jakou spoustu tiskových lží dráhy každodenně roz
vážejí!

Stroje na lehčí a rychlejší výrobu různého
zboží! Čekaly se od nich sociální divy. Zatím stro
je. jakmilt se octly v rukou vypočítavých sobců.
ujařmily celé miliony lidí, kteří dříve výrobu ob
starávali samostatně! Často bylo spokojenosti da
leko více v chudých chaloupkách při svitu louče,
než nyní v továrně elektricky osvětlené, vším kom
fortem opatřené, kde dělník dostává za pernou
práci mzdu hubenou.

Střelný prach jest užitečný při trhání skal. I
zdokonalená zbraň střelná dobře působí při hu
bení škodlivé zvěře, dravého ptactva atd. Nejvíce
však užívá se této vymoženosti k zápasu mezi lid
mi. Revolver, puma v rukou zločincových vyráží
zoufale výkřiky z úst přepadených nejlepších ob
čanů. —

Automobilii užívá se zhusta od zlotřilců, kteří
po loupeži nebo vraždě rychle se mohou vzdáliti.
A že samy biografy jsou v rukou lidí, kteří často
z výdělečné snahy způsobí více zla než dobra, u
znává se v denním tisku obecně.

-Móda tančí dle písničky kapitalistických doda
vatelů. Dle toho, jaké nashromážděné zásoby chtějí
zpeněžiti kšeftaři, ©vymýšlejí nejdivočejší módy
rozhodující modní závody. A ty nejnáhlejší a nejpi
tvornější změny mód jsou prapodivným ornamen
tem kultury a pokroku moderního. Proč se neo
zve rázné zakřiknutí? Inu — takovou pasť na těž
ce nastřádané peníze nevymýšlejí katolíci.

Lidské zdatnosti, | pokračujícího důmyslu se
využívá větší měrou k vyrábění věcí zbytečných
nebo doceia škodlivých.

Namítne se: >Ale jak obrovský počet chudého
du se uživí vyráběním takých věcí! Jak by tl li
dé vůbec mohli existovati, kdyby moderní vynalé

Na to odpovídají vážní sociologové, že právě
výroba věcí zbytečných překáží prácem daleko
důležitějším. To na př. cítí rolnictvo, které pro ne
dostatek pracovních sil živoří. Kdyby dělný lid ne
byl lákán do obrovských dflen. kde se vyrábějí
dutinky na doutníky. pitvorné knoflíky, zbytečné
jehlice do klobouků, boa a pod., prospělo by se ji- |
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nou užitečnější prací více lidstvu všemu a tedy i
dělnictvu nyní utiskovanému. ©Mohou však pro
ti obectému proudu jedinci snadno bojovati? Jsou
k takové práci ukování i ti, kteří by vše jiné raději
dělali, než to, k čemu je žene existenční zájem.

Věda lékařská stále více se zdokonaluje. Ale
nemocných přibývá z části změnou životosprávy,
k níž jsou tak innozí nuceni, z části proto, že přes
všecko seznání škůdců zdraví pravidla záchran
ná úmyslně se zanedbávají.

Rozvoj školství vyšinul se k vysoké metě, U
žívá sc však zřídel vzdělanosti s horlivostí, která
by byla úměrná vzrůstu škol? Školy nejrůznější
ho druhu navštěvuje daleko více žáku než dříve.
Jak se tito chápají velice vhodné příležitosti? Víc
než polovice učí se jen potud a proto, aby si zaji
stila podmínky existence. Moderní veliké úlevy,
které se žactvu poskytují, jsou samy svědectvím,
zda všude věda utěšeně stoupá. A jest významno,
že venkovšíí synkové rodičů zcela prostých učí se
ve vzdáleném městě bez přímého dohledu rodičů
lépe, než synkové učených pánu městských, kte
ří mají své děti stále na očích. Venkovské dítě
vychované zbožnými rodiči má daleko větší cit pro
povinnost, daleko mocnější energii než hoch z in
telligentní rodiny, který pročetl plno nabádavých
kněh. Podaří se tedy pouhé světské kultuře nadch
nouti vulí pro všecko dobré?

Dívky nemají tolik příležitosti se vzdělávati
jako jinoši, a přece zločinnost mezi ženami jest zje
vem vzácnějščím než u mužů. Právě v Paříži, Ne
apoli, Berlině a jiných velikých městech, kde jest
školství nejvíce vyspělé, zločinnost mládeže ú
žasně stoupá.

Množící se spolky podpůrné, národní, humán
ní a jiné jsou větším dílem žalobou na společnost
lidskou, že jednotlivci bez veřejných apelů nečiní
to, co láska k bližnímu káže.

Učenost a intelligence stoupá, ale s ní také
nervósa. Chorobince jsou přeplněny intelligenty,
kteří pod obrovskou prací klesli.

Nutno stále vydávati nové zákony proti no
vým druhům lidské rafinovanosti, protože zloči
nec intelligentní jest daleko nebezpečnější než pře
stupník prostý. Jak tu potřebuje kultura nadpřiro
zené opory! :

Vidíme zkrátka více stínů než světel — zrov
na jako při velikém vzestupu pohanské vzdělano
sti římské. Není tudíž divu, že Tolstoj a jiní vážní
myslitelé hleděli beznadějně vstříc modernímu o
světovému usilování.

Svátek Zjevení Páně právě pro nynější dobu
jest vážným přípomenutím. Zkušení mudrci šli se
poklonit Děcku. Hleděli na zrození Spasitelovo se
stanoviska vyššího, než tuctoví, vypočítaví intelli
genti současní. Nedali se zmást velikým rozvojem
kultury v zemích sousedních, která blaha vnitřního
nepřinášela. Arnošt Hello o nich praví: »Byli do
sti velící, aby byli prostí. A mezi tím, co jejich pro
stosrdečná víra setkává se s Tím, jejž hledá He
rodes, prohnaný člověk, chytrák, vypočítavý, pro
třelý politik, rdousí všecky děti, jež si nepřeje za
rdousiti, a nechává na živu jedině Onoho, kterého
by rád usmrtil.«

Herode« výslednice rafinovanosti intelli
gentních Římanů, zmatená zrovna tak, jako teh
dejší mudrlanti. Tři mudrci však, rozumějící kou
zlu prostoty, nadpřirozené moci, kráčejí zpříma a
zdásně. A za nimi brzy nato veliký počet filosofů
jiných, u nichž dobrá vůle nebyla zlomena marnou
dom“šlivostí. Co rafinovanost zbujnělého Říma
pokazila, napravih prostomyslní žáci Kristovi. A
proto i ve století páry a elektřiny ozývá se stále
stupňovaný hlas: sZpět k Betlému, vzhůru za
hvězdou, kterou mraky nezastíní! Kristus jediný
odstraní neduhy lidské společnosti znovuc< —
Vždyť moderní Herodové dělají přemety zmateněj
ší, než ten palestýnský.

Katolický peněžní ústav Úvěrní družstvo
»ELIŠKA« v Hradci Králové (Adalbertinum), za
psané společenstvo s ručením obmezeným, zve
všecky katoliky dobré vůle k spolučinnostl, ježto
zřízena jest jen na prospěch zájmů katolických.
Přijímá vklady a poskytuje půjčky. Družatvo pod
robeno jest zákomné rovisl.



Obrana
Protestantamag Farma prostředkem.

Již jsme uvedli zcela nekleriýáhi svědectví o tom,
jak lužičií Srbové, pokud jsa protestanty, rychle
se poněmčují. Naopak však kgtělické srbské rodi
ny odolávají germanisačnímu 'příbojis houževna
tostí úctyhodnou.

V Poznaňsku a pruském Slezsku není scene
rie jiná. Výmluvně o tom svědčí referát germani
sátora R. Baumgartena v »Deutsche Erde«, který
o polských evangelících (v. jižním Poznaňsku) s
velikým uspokojením píše: »Ve všech jejich chrá
mečh konají se pravidelné polské služby Boží. Ba
jsou některé obce úplně evangelicko-polské. Du
chovní však jsou vesměs Němci, kteří ovšem vět
šinou umějí polsky. S německé strany opětovně
bylo požadováno omezení polských služeb Božích
evangelických. Ale je třeba při tom postupovati 0
patrně a rozvážně, neboť evangeličtí Poláci jsou
téměř bez výjimky věrní státní občané pruští, volí
po pravidlu při volbách sněmovních německé vo
litele a při volbách říšských německého uchazeče.
Katoličtí Poláci. v čele s Oazetou Ostrovskou
(knihkupce Rowinského v Ostrově) dosud marně
se pokoušejí ziskati evangelické Poláky pro pol
ský tábor, Poněmčení evangelických Poláků po
stauje ponenáhlu a téměř nepozorovatelně vli
vem německé školy, chození za prací do němec
kých kraju, vstupováním do služeb u německých
rodit a přijímáním práce u německých podnika
telu. Ze starších lidí mnozí rozumějí sotva slovo
německy; mezi mládeží znalosti němčiny potěši
telně přibývá. Vak lze na př. zažíti, že na výslov
né přání Poláků pří pohřbu koná se obřad z části
polsky. z Části německy. Sesílená germanisace,
kterou by postižení pociťovali. vzbudila by ná
sledkem katalicko-polské agitace odpor a rušila
by dosavadní vývaj.

"Cimto radostným poselstvím zakřikuje Baum
garten ty evangelické klerikály v Čechách, kteří
snaží se v pour tváři dokazovati, že z protestanti
smu germanisace nehrozí a —-docela, že prušáčtí
pastoři překračují naše hranice jen z lásky k ryzí
mu. evangelin. Národní Listy. dne 31. prosince
ku zprávě Daumgartenově poznamenávají: »Při
sčítání roku 189) bvlo ve vládním okresu poznaň
ském 271.407 evanyeliku Němcu, 13.639 evangelíků
Poláku a 1373 dvojjazyčných; roku 1900 stoupli e
vanzelíci Němci na 280.144 duší, ale evangelíci Po
láci klesli ná 11.807 a dvojjazyční na 863; při po
sledním sčítání (r. 1905) bylo napočteno evangelíků
Němci 298.422. evanu. Poláku 10.736 a evangelíků
dvojjazyčných 710. Při tom přirozený vzrust oby
vatelstva je u Poláků všude větší než u Němcu!
Nejinak jest v Pruském Slezsku. Kdežto v celém
Slezsku od r. 1890 do 1. 1900 německý podíl v oby
vatelstvu klest se 733.2 na 723.4 proc. a podíl pol
ský stoupl ze 23045 na 235.8 proc. a podíl dvoj
jazyčnýci z 10.1 na 174 proc. V krajích. kde sídlí
Poláci evangelíci, lze konstatovati postup poněm
čovánii. Zde stoupi podil německý o 6.5—92.5 proc.!
Příčina ovšen není v podstatě evangelictví nebo
katolictví. Ale je v okolnosti. že náboženské vy
zmání cvanselické je státním náboženstvím v Pru
sku. jz náboženstvím těch Němcin s kterými se
Poláci utkávají. Katoličtí Poláci jsou prostě chrá
něji dvojí přehradou od vlivu němectví: národní
a náboženskou, kdežto u evangelických Poláků ne
ní náboženství vzpruhou odporu k Němcům, ale
spíše styčném bodem s nimi.

Přes tyto i jiné dokumenty bude dále aliance
protestantsko-pokrokářská podváděti národ náš
tvrzením. že katolictví podlamuje sílu a svépráv
nost národů slovanských, že jest národním neště
stín atd. My však odpovídáme, aby pruští pasto
ři napřed evangelisoval miliony svých říšských
Němci, kteří dávno evangelium hodili pod stůl.
Pak teprv? mají oprávněnost evangelisovati jinde.

Nejpevnější bašta germanisace pražské. Z Pra
hy se rozjíždějí celé tucty pokrokářských redak
toru dokazovat. jak zrazují klerikálové národ, jak
by všecko české hvnulo, kdyby ochránci rudých
poplatníku Adlerových nestáli pevně na baštách
z polovice opuštěných. Katolický rolník udiveně
otvírá zrak. když slyší z úst námezdníka cizího
kapitalismu, jakým jest vlastně nešlechetníkem, ná
rodním zločincem.

Zatím však by se měl ozvati davový výkřik,
aby apoštoié znciryzcišího národního< pokroku na
před důkladně pročistili svou Prahu. Tam mají nej
bezohlednější germanisaci přímo před očima, ale
chodí kolem ní jako slepi.

Sám českožidovský >Rozvoj« dne 29. prosin
ce napsal, že ia venkově zrušena řada zcela zby
tečných německých škol židovských, ale v Praze
že jest v tom stměru tenipo hlemýždí. Na českých
pražských školách obecných a měšťanských roku
1908 zapsáno židovských žáků 142, na německých
1.817. Roku 1909 na českých 168, na německých
1.338. Roku 1910 na českých 170, na německých
1.275. Roků 1911 wa českých 172, na českých 1.024.

»Rozvoj provází ty cifry touto elegickou
dumkou: »Číselně tudíž na českých školách židov
ských žáků přibývá, na německých ubývá. Avšak
přírůstek obnáší na českých školách za poslední
3 léta 4, pravím čtyři děti, Kdo zná poměry, ví, Ja

spož (Smto slav.«
Tedy židovstvo, které jest živo v Praze tak

dlouho výliradně z českých peněz, židovstvo, zro
zené dílem v Praze a na venkově z 90 procent v
českých obcích, tak demonstrativně pohrdá če
skou národností! Kdyby nebylo umělých prostřed
ků, nepatrný počet židovského žactva by z Če
ských škol zmizel. Průměrně v posledním čtyřletí
bylo. na německých školách skoro desetkráte tolik
židovských dětí, co na českých.

- A že židé jsou nejmocnějším germanisačním
živlem v Praze, patrno i z této školské statistiky:
roku 1908 zapsáno na německých školách 2.309
žáku, z nichž plnýci 1.817 bylo židovských, roku
1909 z 2.153 žáků německých škol bylo židovských
1.339, r. 1910 z 2.166 židovských 1.257, r. 1911 z
1.668 plných 1.024 židovských. Tudíž průměrně
skuteční Němci v těch letech na německých ško
lách tvořií pouze asi třetinu. Jak by skončily ně
mecké školy pražské, kdyby se netěšily přílivu
semitů?

A židé tak dlouhou dobu již poslouchají v Pra
ze chvalořečí českého Masatyka, který mluví tak
úlisně, že sami zaryti sionističtí germanisátoří jsou
pro nělo nadšení. A jak nadšeně tleskali v Praze
židé na volnomyšlenkářském sjezdu, kde se přece
také hovořilo o právech malých národů! Židovská
odmitaví taktika jest světlým dokumentem, jak
ležérně česká veřejnost pomíjí pohrdavou pósu
židovských kapitalistu. Jsme proti každé nespra
vedlivosti. Ale titéž lidé, kteří katolickému průvo
du v Praze do očí plivali, kteří za katolickými že
nami mečeli, klaní se židovskému zlatu jako staří
mandarini čínskému panovníkovi, aniž by podali
takový obrněný apel. jaký podávají proti katolí
kun ročně několikrát.

Rakouská prakse konliskační. Dne 10. listopa
du min. reku poslanec Šamalik se svými přáteli
interpsiovali tninistra spravedlnosti pro konfiskaci
»Selských Hlasu.. které přinesly lokálku tohoto
znění:

»Z Kokor do Císařova. Vždycky jsem slýchal, :
že Cisařov je pokročilá obec, proto tím trapnější
bylo maje zklamání, když poměry tamní jsem se
znal. V Cisařově je mlékárna Němce Linka, jemuž
skoro veškeré rolnictvo dodává mléko, ač ze dvou
českých mlékárer tam pro mléko dojíždějí. A pře
ce Linke neplatí více, než mlékárny české, ale to
už tak bývá, že našim lidem jsou německé penize
milejší. Špatně te plní Císařovští heslo: »Svuj k
svému«. Což nevzpomenou, jak Němci v Opavě
a Prostějově m trzích jednali s českým rolnic
tvem? Pan i.inke přihlásil se při sčítání lidu k ně
meckému jazyku obcovacímu, on vrací české pří
pisy okresnímu hejtmanství, že prý jim nerozumí,
a přece jen mů přízeň českého občanstva. Co by
se tak stalo Čechu, kdyby podobně jako Linke jed
nal v obci německé? Občané, vzpomeňte, že jste
Hanáci, a napravie sel

Tážeme se sami, kde jest zde nějaké neoma- *
lené štvaní, jakého užívají beztrestně naši protiv- :
níci velice zhusta proti nám? Kde jest zde nějaké :
fanatické hlásání boykotu. —jaké provozují zcela
svobodně listv rudé proti těm, kteří nechtějí pla- *
tití rudon daň? Ovšem konfiskují se, jak jsme již
dokázali- pratisemitské lokálky ještě daleko mír
nější. Chce-li katolický list hlásati heslo »Svůj k
svému , nesmí ani zdaleka o žida zavadit.

Nás tisk nesmí wpozornit vlastní stoupence na
selskot svéLomoc, na selské podniky, nesmí vy
zvati rolnictvo, aby se samo podporovalo.

Šamalík zároveů poukázal, jak v č. 44. >Čer
vánků“ tupí se šmahan katolické duchovenstvo,
jak v »Matici Svohady: zesměšňují katolickou ví- ;
ru, jaké pošklebky jsou tam vrhány na Pannu Ma
rii, jaké obrázky, urážející naše náboženské zá
sady. procházejí hez konfiskace. — Jsme zkrátka
v »zklorikalisovaném“ Rakousku, kde bázeň před
jedním kaftanení jest daleko větší, než před veli
kými massami katolíků.

>Volrá Myšlenka: přidala k obvyklým svým
titulům katoliků novy. Nazývá řeholníky, kteří v
Teplicích vyučují náboženství, »černými štěnice
mi.. AŽ se tací fanatikové zmohou tolik jako v ze
mich románských, pak žádejte od nich svobodu!
Jed bezohledného záští stříká z jejich tiskopisů již
nyní na všecky strany.

Vláda dobře vidí již z úzkého spojení těchto
lidí se živty portugalskými a framcouzskými, kam
směřují, ale šlehá raději lovální katolíky.

Politický přehled
Delegace zasedaly ve Vídni 28. a 29. prosince.

Úvodem bylo vlastně prohlášení ministra války šl.
Auffenberga, který pravil, že vláda trvá na bran
né předloze a náklad na vojsko že se nesmí po
važovati za oběť. Nynější stav naší armády pro
hlásil za zanedbaný. takže prý ho lze nazvat fra
škou. Páni si dávají sami krásné vysvědčení. —
Ministr zahraničních záležitostí hr. Aehrenthal do
kládal, že Rakousko pracovalo o mír Italie s Ture
ckem, ale dosud bez úspěchu. Politika říše trvá
prý na starých základech a Německo prohlásilo
již předem. že záležitost marockou vyrovná 'si

samo s Fraacil. — Rakouská i uherská delegace
povolily zatímní rozpočet na 4 měsíce r. 1912'a to
velkou většinou. Soc. demokraté hlasoval proti
rozpočtu. Z českých delegátů hlasovali pro rozpo
čet dr. Kramář, Udržal a Špaček;Staněk ze Žele
tavy a Sedlák scházeli, a Masaryk s Klofáčem
byli proti. Debata při rozpočtu točila se hlavně kol
poměru Rakouska k Italii a kol řeči dra. Kramáře,
jenž tentokráte opět zdůrazňoval politickou nut
nost užších styků naší říše s Ruskem. — V uherské
delegaci stěžováno si, že jen 16 proc.. důstojníků
jest původu maďarského, čímž prý národní duch v
armádě upadá. Uherská delegace projevila důvěru
hr. Aehrenthalovi, v rakouské křesť, soc. něm. bar.
Fuchs ostře kritisoval jednání bar. Aehrenthala.

Moravský sněm projednal zprávu finančního
výboru o prozatímnín: vybírání zemských přirá
žek a úhradě zemské potřeby na tři měsíce 1912.
Návrh finančního výboru přijal všemi hlasy „proti
6 hlasim sociálních demokratů. Deficit v zemském
hospodářství roku 1911 obnášel téměř 22 milionů
korun.

Uzavření školy Komenského ve Vídni zrušeno
správním soudem jako protizákonné z důvodu, že
stavební komise vídeňská nebyla kompetentní u
činiti -taková opatření. Otázka, zda se budova pro
Školské účely hodí. může býti zkoumána pouze
úřady školními; a jenom tehdy, shledávaji-li úřady
Školní. že nutno učiniti ve směru stavebně-politi
ckém některá opatření. míiže stavební úřad naři
diti, aby se tat> nařízení provedla.

Dvoujazyčný nápis na budově okresního s0u
du v Trninově zůstane. Žaloba města Trutnova
na c. k. erár. že prostřednictvím c. k. okresního
hejtmana dal na budově upevniti dvoujazyčný ná
pis nad jednojazvčným orlem, pořízeným městení
a rušil tak město © klidné držbě této budovy, byla
c. k. okresním soudem v Trutnově zamítnuta a
město odsouzeno nahraditi eráru 510 K soudních
útrat. Tak pohořeli zase němečtí nesnášelivci.

V Uhrách ministerský předseda hr. Khuen-He
dervary ahlásil, že nejbližším úkolem vládní stra
ny bude potirati oposici zákonnými prostředky, jež
povedou k zajištění dělnosti sněmu. Lid prý ostřej
ší postup vlády schválí, jako dosud schvaloval její
chování se k oposici. Naproti tomu Frt. Košut v
klubu své strany prohlásil, že nastává doba no
vých boju, ale přece je naděje, že oposice zvítězí
nad vládní stranou. poněvadž lid je při straně Ko
Šutově v orazce branné reformy.

V Dalmacii nabývá 1. lednem platnost naříze“
ní o zavedení chorvatského jazyka ve vnitřní služ
bě v plné míře, Že však vládě na provádění mno
ho nezáleží. patrne 7 toho. že mistodržitelem bude
ustanoven nynější správce tohoto úřadu hr. Atems,
který sám chorvatsky nezná.

V Turecku nastala ministerská krise. Ve sně
movně mělo se jednati A). prosince o změně ústa
vy v tom smyslu. aby sultán měl právo odročíti na

senátu, čímž jde Mladoturkům o rozmnožení práv
sultánových proto. poněvadž sultán jest pod vli
vem imladotureckých komitétů a vlivu toho chce

vých voleb de suěmovny, v níž dnes Mladoturci
mají jen 2hlasovou většinu. Ale liberální oposice
do sněmoviv nepřišla a tím rokování zmařila. Vlá
da poražena takto odstoupila. Said paša byl opět
imenován velkovezírem — Mladoturci naléhají na
rozpuštění sněnm.

V Tripolisu dochází k oboustranným útokům
pochybným, jichž výsledek s druhé strany jest
zase popirán. Italic má na zabraném úzerní již na
140.000.mužů vojska. z čehož v městě Tripolisu
samém 0.000.

Bole Španělů v Marokku. Počet ozbrojených
domorodců páčí se na 20.000. Španělové mají v
Marakku 60, k nimž má se přidružiti nových
19.000. Vyjednávání mezi Francií a Španělskem o
španělskou državu v severní Africe vleče se dále.

Zmatky v Persii. Rusko vysýlá stále vojsko
do Persie, aby si zjednalo dostiučinění za přepad
nutí raského vojska 1 Tabrisu.

Revoluce v Číně. 4M) revolucionářů napadlo
Hankau; mimo 10 revolucionáři chystají se učiniti
město Čiří základnou k útokům na severní Čínu.
—Mírová konference usnesla se. aby do národní

ho konventu byli za každou provincii zvolení 2—3
poslanci. Rovněž Tibet a Mongolsko mají míti v
národ. konven'č po 3 poslancích. Svolání národ.
konven:1 má se státi jednak jménem Mandžů, jed
nak jménem prozatímní vlády.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Pouchov. Katolicko-národní Jednota pro Pouchov
a okolí sehrála vánoční divadelní hru »Čarovná noce
na sv. Štěpána v 7 hodin večer pro dospělé a na sv.
Sylvestra ve tři hodiny odpoledne pro školní dítky 1
pro dospělé. Zpěvy nacvičil a vše řídil vip.Macháně,
koopsrator na Pouchově. Jednota naše vystoupila diva
delně poprvé, všickní účinkující byli začátečníky (až.
na dvě členky). Kroje zapůjčil nám laskavě katol. ú
stav Školských sester v Hradci Králové a Borromaeum.



Mnozí.rodičeobstarají dítkám, potřebná roucha selek,
pamtýřů,družiček, mládenečkůa sedláků.:Zvláště rodi
na velkoslatuáře p. Ornsta ze Správějc vyslala své dce“
rušky uo hry a obstarala vše potřebné. O'dobrý po
řádek při obou představeních, jak to při nevídaném ná
valu obecenstva vůbec možno bylo, stárali se naši po
řadatelé pp. Pultar. Doležal, Volák, Machek a pl. Kal- ;
housova. © Souhra byla „velmipečlivě nastudována a
všickní účinkující Vedli si na poprvé velmi čile. Zvláště
seHMbilipp. Antoš. Alounek, Čepek, bří. Sochorové. Šva
ninger, Špelde a 1. Zajíček. Z účinkujících hereček buď
tež jmenovány: slč. Turková, Čechová, Skalická, Křo
váxovů, Píšová, pastýřky: Šmidová, Lásková, Čepko
vá, Kudrnáčovů. Jílová, Hanušová, Veselovská, Zajlč
ková.:Při živých obrazich účinkovaly dítky p. Antoše,'
pl, Kuhičkové.(3). Volákové (2), Valtěra. Jukl, Bouček,
Hrnčíř, Kareš ul.. Kittner, Pavala, Ulík, Šteinšteinský,
Kvasnička, a z diveh: Dvořáková, Hanušová“slč. Orn

stovy..obě, (též jako herečky a zpěvačky), Havlíková,
Havlová, Benešová, Spneldová,.,Adamirová, Vlčková a
veliká. tada školních dětí (5 dovolením rodičů a c. k.
okresní ošklní rady). Maličké družičky a mládenečky vé
dly členky M; Šimakalová a Havránková. Při pianě ú
činkovalaslč. Růžena Kellnerová, učitelka a vychovatel- |'
ka na zámku ve Správčicích, na Harmonium doprovázel
dr. Oldřich Svoboda, vikarista a prefekt Borromaea..
Dobrým nápovědou a zpěvákem byl J. Veselovský.

skupinách po.,divadle. fotografovány. Všem účinkujícím
a příznivcům. dřvadla naseho, zvláště paní velkostatkář
ce Ornstové ze Správčic poděkoval a význam hry vy
ložil vdp. Filip Jan Konečný. Návštěva po oba dva dny
byla velní silná; čístý výtěžek je značný, Začátek tedy
učiněn u nas velmi dobrý, ač před divadlem agitovali
někteří proti nám a ač po oba dva dny hrálo se též na
jiných místech v Pouchově. My měli vždy několik dní
před zahájením bry vše vyprodáno a všecko tak přepi
něno, že nebyto místečka k stání. Některým jsme i při
jatě vstupné vrátili, když se nemohli dostati do divad
la: jiní vraceli se od pokladny, vidouce, že by se do sá
lu nedostali. Předprodej lístků obstarala sleč. Česáková.
Všeobecný byt úsudek. že vypravení hry bylo stkvělé.
To byla pra nás zajisté nejlepší kritika. Odporné útoky
»Ratiborav, jež učinil nezralý mladík Pouchovský, do
znaly ohformnon účastí abecenstva domácího a přespol
ního, náležejícího všem politickým směrům, zasloužené
ho odmítnutí. Nezralý mládenec může nyní brečeti, že
jeho kritika (?) nese na Pouchově tak málo ovoce a
tojik ostudy svému původci. — Dne 6. ledna koná se u
nás v hostinci p. Česáka a 1. hod. odp. okr. výborová
schůze Sdružení mládeže na Hradecku, jejíž členové ú
častní se před tím společně odpoledního sv. požehnání.
-- Dme 21. ledna koná Jednota národně katolická na
Pouchově u Česáků v 7 hodin večer společný ples zá

roveň se Sdružením křest .soc. mládeže pouchovské a
z okolí. Na ples ten učiněny již nyní hojné přihlášky. —
Dne 14. ledna ve * hod. odp. u Česáků koná katol. ná
rodní Jednota schůzi spolkovou. Řeční vsdp. Dr. Reyl,

Okresní sdružení mládeže na Hradecku pořádá 28.
ledna ll. representační věneček o 7. hod. večerní ve
dvoraně Adalbertina v. Hradci Králové. Hudba Černi
lovská. Vstupné: jinoch 1.20 K, dívka 50 hal. Úbor do
mácl. -—

Slezské Předměstí. Dne 7. ledna v 7 hodin večer
koná svůj plcs v hostinci p. Špryňara Skupina mládeže
křesť. soc. ze Slezského Předměstí. Hudba Černilovská.

Výrava u Černiiova. Dne 6. ledna ve 2 hodiny odp.
koná u nás přednášku na veřejné schůzi lidu vdp. Filip
Jan Konečný, farář z Pouchova. Ku přednášce jest zvlá
ště pozván p. Gebauer, redaktor agrární z Hradce Krá
lové jak mu za volebních zápasů minulého roku slíbeno
bylo. Na zajímavou tuto schůzí a debatu všichni se tě
číme.

Chvojenec. Dne 1(. prosince připravila čilá skupina
křesť. soc. mládeže ve Uhvojenci svým přátelům a příz
nivcůní krásný večer, jenž jistě dlouho nevymizí jim z
paměti. V týž den sehráf dramatřcký adbor skupiny pod
Hzením svého režiséra p. Frant. Kamenického, rolníka

u jednatele místní hospodářské odbočky, úchvatnýobraz,
2 utrpení selského lidu v třicetileté válce „Vyděděnci-„A
jestliže až dosud pochvalně mluvilo se o dramatických
pracích skupiny těto, pak možno řící, že - Vyděděnci«

byli jim korunou všech úspěchů. Krátce před započetímhry promluvil režisér p. Kamenický -případnou řeč, v

„níž ©děkovaf +za dosavadní přízeň obecenstva vůči sku
pině. Moiný potlesk "byt*za slova jeho odměnou.:„Souhra
. byla tak procítžná u bezvadná, že těžko nechalo se ro

žeznati,je-li to'hra čí skutečnost. Hrobové ticho přeru
„ šováno občas vzlvkotem diváků a nejedna slza i v 0

, Čích mužň se zatřpytila, když před krutého hejimana
Zbirožského (p. Kučera) předveden byl v;pkovech spou

taný robotník (p. Petručka). Jak anděl lásky, k lidu ro
bolnému stála tu rhanželka hejtmana (sl. Krátká) se svou
dcerou“Justinou (sl. Masková).. S utajeným dechem- sle
dován byl velice dovedně vypravený požár statku sed

" láka-svůbodníka Karáska (rež. p. Kamenický) za vpá
du švédského vojska v oblušujícím rachotu střel a tře
skotu zbraní, jakož i pomsta Justiny nad zrádným Če

chem Běšínem (p. Zahálka). Nemožno nevzpomenoutl
na selku Karáskovou (sl. Kamenická), jak dovedně hrála

úlohu těžce zkoušené matky nad ztrátou svého syna
Jana (p. Lohniský), když tento, aby získal ostruh rytíř
ských a tím i ruky zámecké dcery Justiny, odchází do
služeb vojsk švédských. — A když za hrobového ticha
Žehnal Justině a Janovi naposled vojáky švédskými zo

!

havený sedlák Karásek (režisér) a na klině Justiny a
své manželky vypusil duší, byla zajisté všem odměnou |

nejlepší neutuchající: bouře potlesku a volání »Sláva
vám, výborně! Kostymy ze závodu pana Mrkvíčky v

"Hradci Králové a doveďná ruka holiče p. Routka z Ho
We měly též na vypravení hry zásluhu nemalou. Jenom
toho Jitovati dlužno, že jinakprostranný sál pí. Vaňko
vé ukázal se při obrovské účasti obecenstva i hostí
vzdálených malý, takže nemohl poskytnouti všem žá

doucího pohodlí. „Všem účinkujícím bez rozdílu s jejich
režisérem v čele k úspěchu jejich ve »Vyděděncích«
upřímné gratulujeme. —-„R. B.

Paráubice. V neděli dne 21. ledna ve dvoraně měst.
radnice pořádá se ples sdružených katolických spolků
v Pardubicích (Katolické Jednoty paní, mužů, Všeodbor.
sdružení křest. dělnictva a Sdružení české křesť. soc.
mládeže). Začátek přesně c 7, hod. Vstupné 2 K, rodina
3.K. Jen pro zvané. Stižnosti na zvaní vyřizují předsed

Kostelec u. Orl, Ve dvoraně »Na Rabštejně v pon

Žamberk -posl protektorátem vysoceuroz. pana předsedy
„Františka hr. Kinského, c. k. komořího, velkostatkáře
atd. v Kostelci n. Orl. Hudba Třebechovská. Vstupné 2

:K. Výhradně pro zvané, Začátek v 7-hod. Stížnosti na

"zvaní Vyřizuje Organisace českoslov. lidu v Pardubi

"kresů.
Městské divadlo- hi Pardubicích. Sdružené katolické

spolky v Wardubicich sehrají v sobotu dne 6. ledna 1912
v Praze -S nejlepším wspěchem dávanou hovinku: Zachy
ceň proudeni. Obraz. ze. života o 4 dějstvích. Napsal
JUDr. František Herman. Režisér J. Klivický. Začátek
o půl 8. hod. večer. Konec o 19. hod. Ceny míst: Lože
prošceniové 7 K, v přízemí 6 K, I. pořadí 5 K. Sedadla
v přízemí: křeslo 1. -IV řada 1 K 40 h, I. místo V—
VII řada 1 K. TI. místo devátá až dvanáctá řada 60 h.
Balkon: Křesla: První, druhá a třetí řada sedadel 80 h,
etvrtá řada 60 h. Místo k stání: Přízemí 40 h, studující
(do přízemí) 20 h. Galerie I. 30 hal. Galerie II. 20 hal.
Lístky v předprodeji: do loží 2 na sedadla v přízemí
V prav) v mvdlářském obchoděp. A. Jelínka v Zeleno
branské ulici, do loží a na sedadla v přízemí v levo
v závodě krejčovském p. J. Krále v Královské třídě,
na sedadla na balkoně v obchodě p. J. Racka v Jindřiš
ské ulici.

A. Bogner na jevišti v Ronově n. Doubr. Divadelní
kusy lidového dramaturga moravského Ahasvera těší
se veliké oblibě na jevištích katolických spolků a orga
nisací. Spisovatel bystrým okem sleduje přítomné po
měry a výstižně z nich čerpá pokyny pro praktický ži
vot. Kusy, jež až dosud jsme hrali, jsou prosty vší stran
nickosti a sledují hlavně dvojí cíl: a to v prvé řadě vý
chovně poučný, a v druhé řadě zábavný. Tentokráte se
hrán na sv. Štěpána kus „Paní revírníková a její vnou
čala“. pokráčování veselohry -Paní revírmíková a její
Tany-. Netřeba se zmiňovati, že kus sehrán precisně a
náladově eminentrě. Není divu, že při nacvokovaném sálu
p. J. Vávry jest chuť do hry, když účinkující vidí, že se
nenřipravovali zbytečně. Provedení uspokojilo úplně, jak
nejlépe svědčil neutuchající potlesk obecenstva, jímž vý
kony účinkujících provázelo. Paní revírníková Bibiána
měla výbornou imerpretku, její dflo bylo mistrné. Vilma.
choť myslivce Luňáčka vložila do své úlohy všechny
síly svého ohnivého temperamentu a dala nám své he
recké nadání poznati z nové stránky. Filomena Mrkvič
ková podala výkon zdařilý. Dolfa Sýkorova slavila v
úloze svůj debut. který se jí podařil nade vše očekávání.
Naivní a roztomilá Tonička byla předmětem všeobecné
pozornosti, Úložky Jitky a Helly byly v rukou osvěd
čených a routinovaných. Se vzácným pochopením a ne
obyčejnou komičností počínal si Jeřábek. Sotva vy
stoupí, a obecenstvo, an ještě nepromluvil, již se baví a
tleská. Výbornými maskou i hrou byli oba Pejřilové, s

pensum poštovní oficiál Havelka a stavitel Dvořák. Jak
roztomile si vedli nači mall herci školáci Ondřej a Vi
lém! Se zalíbením a dojmutím byli sledování. Obratné

| ruce režie n. [Bureše a Svobody lehce vše ovládaly a ří
dilý. "Všem účinkujícím vzdává výbor vzdělávacího ka

tol. sociálního spolku Rovnost: upřímné a srdečné -Za
plať Bůh!- Příští hra historická z doby války třicetileté
v původních krojích slohově j dobově správných, »Vy
děděnci“ od A. Svobody, dávati se bude na druhou ne
děli postní dne 3. března 1912.

-- Zblalav. (Opozděno.) Mikulášská zábava, jíž pořá
|dalo, Sdružení katol. mládeže dne 10. prosince, byla čet
|ně navátivena. Jednotlivá čísla byla ode všech účastníků
(se zájmem Sstedovna. Proslev přednesla sl. A. Černá.
©Básně přednášeli: p. Valenta, sl. A. Šimonková, M. Frý

bová, Zd. Hanková, A. škvařilová. Uměleckým požitkem
byla ona dvě duetta (Vzhůru do Ameriky“ a -Jaký
má být muž a jaká žena«), jež úchvatně přednesli p.

Ant. Říha z Podola |
náleží všechna čest a uznání. Pan Říha mimo to přednesí
ješté některé kuplety » úspěchem. Zvláště ukázal se ja

ko výtečný komik při scéně (»Pan lajtnant a jeho pre
fatýn=), již provedl zdařile s p. Kurkou z Podola. Také
p. adjunkr M. Ročeň z Vrdů rozjařil obecenstvo někte
rými zdařilými výstupy. Obecenstvo vůbec včechny ú
činkující odměňovalo hlučným potleskem. Velmi zdařilou
byla též -Mikulášská scéna«, v níž vystoupil jako »Mi
kuláš« p. Podávka z Podola, jako »andělé“ sl.M. Zava
dilová. a J. Lebdušková a jako »čert« p. Št. Vobořil.
Všem těm, kteří účinkovali, náleží a vzdává se srdečný
dík. Též p. Frýboví děkujeme za ochotné cvičení bás
ní, za vhodné uspořádání programu a za péči, již jako
režisér při zábavě na se převzal. Srdečný dík náleží

též v. K. Drdovi, jenž ona duetta cvičil, jakož i p. Ko

sťálovi ze Zabičan, jenž s ochotou jeviště tamnější ik
deže k zábavě propůjčil a pí. Pelcové ze Zařičan, Rt
poslala pěkný dárek k vydražení ve prospěch Sdružení.

— Další činnosti zbíslavské mládeže žehnej Bůh!
Sloupnice. V neději dne 24. prosince po odpoledních

bohoslužbách pořádala naše skupina veřejnou spolko
vou schůzi, shojencu s přednáškou a slavností vánoční

zpěvu o významu stromku vánočního. Hlučný potlesk
byl mu odměnou za jeho povzbuzující i varovná slova.
Pěkně přednesla báseň »Štědrý večer. členka Anička
Křemenáková. Anička Fišerová pěkně deklamovala bá
seň -Vánoční dozvuky.. V přestávkách jsme zpívali. Na
to předseda j. Novák udělil slovo jednateli Škéříkovi,

který promlouval o nutnosti organisace katolické mlá
deže. Po velice nadšené Pochvale řečnil člen Zachaf,
který mě! největěj zásluhu o uspořádání stromku. Podě
koval srdečně všem u volal zdar slavnosti roku příští
ho. Člen. Škeřík požádal o všestrannou podporu Orlů:
a »Orlic.. Nabádal k vytrvalé agitaci ve prospěch prvé
ho manifestačního vystoupení při církevní slavnosti ro
kupříštího,- Vdp. děkan Jos. Klapálek projevil souhlas
a podatkl zároveň, že se nemůžeme omezovatí pouze na
kostel, neboť máme také působiti v životě veřejném.

Předseda Novák končil schůzi. Nato následovala nadil
ka z krásní upraveného, zářicího stromku. Děkujeme
vroucně všechněm, kteří na slavnosti obětavou účast
měli, zvláště oak vážené správě kláštera za velice vzác

nou a minohouásobnoupodporu. Zdat Bůh!

Zprávy
místní a z kraje.

V poslední den v ruce shromáždilo se zdejší ducho
venstvo s kapitulou v čele v bisk. residenci, aby synov
sky blahopřálo k roku příštímu svému arcipastýři ndp.
biskupovi dru. Jos. Doubravovi. Vsdp. kapitolní děkan
dr. J. Soukup ve svém proslovu poukázal na to, že pří
štího roku slaví se Gfiletá památka založení zdejší kathe
drály, připomenul, že týž rok dovrší Jeho Excellence še
desátý rok svého věku a 10. rok episkopátu nad naší
diecési. Ndp. biskup vřele přítomným poděkoval, pro
nášeje uznání u radost nad tím, že v době velice kritic
ké věrné duchovenstvo podporuje horlivě jeho kroky, u
činčné pro zdar církve. Pak udělil přítomným: vrchno
pastýřské požehnání. Odpoledne v kathedrále, naplněné
zcela věřícími, měl před požehnáním případné kázání o
potřebě a důležitosti víry.

Městská raén v Hradci Králové učinila dne 2. ledna
tato usnesení: Za dar K 250.—-věnovaný p. Drem R. A
ningerem,. majitelen; přádelny, ve prospěch zdejšího ú=
stavu chudých a zdejšího ústavu na úpravu dětského
mléka, vzdají sr díky. Panu Lvu Taussigovi, majiteli
domu čp. 27. uděleno bylo povolení k užívání obchodní
ho bazaru, zbízeného v nádvoří téhož domu. —- S poll
cejním úřadem se sdělí. že pí. Františce Cardové uděle
no bylo povolení k používání pekařské dílny v domě
čr. 152 v Čelakovského ulici c. k. okresním hejtman
stvím. Ponkáže se vdovská pense pl. Běle Vojtové,
vdově ps měst .e%chodním. Poukáží se k výplatě
substituční výlohy za professora c. k. gymnasia chru
dimskéha, p. Aloise Vaňuru, jako feditele městského div
čího lycea, za školní rok 1911--1912 v obnosu K 2040.
c. « „bernímů úřádu. -- Udělen byl chudinský příspěvek
na pohřeb zdejší rřislušníce Františky Bartošové v Ra
soškách. Žádost ředkele kůru kostela sv. Pavla v
Pouchově za další vyplácení odměny za hraní na va:
kanách předloží se biskupské konsistoři.

Štědrý den v okresní nemocnici. Vzácnou obětavosti
JF. ndp. biskupa. sl. okresního výboru, vdp. kanovníka
Msgra. Kernera, slovutných pánů lékařů | nemoc
ničních a mnoha jiných šlechetných dárců umožněno
bylo zpříjemniti krásný předvečer Božího Hodu vánoč
ního ubohým nemocným ve zdejší okresní nemocnici.
Při zári vánočního stromku podělení byli nemocní růz
nými dárky. Tklivá slavnost zakončena byla. vroucí
modlitbouza Mechetné dobrodince, aby jim všem Ho
spodin štědře odplatil lásku jejich k ubohým trpícím.
Všem upřínné Zaplať Bůh!

Vánoční slavnost v Rudolfinu. Po 2 letech odbý
vána byla ve zdejším! ústavě. hluchoněmých domácí

Atlantik

Velejémné látky na pánské obleky.
Doporočuji vřele veledůstojnému duchovenstvu.

Vzory k nahlédnutí franko.
První český zasílatelský závod

Ed. Doskočila v Chocni.

Tramín



vsdp.,kapitolního děkana Dra Souktipa, p. C, k. místo
držijelského | radá Stelnfelda, p. c. a k. plukovníka Ji
rotku, p. c. a k. podplukovníka Koříhka, p. c. k. zem
ského radu „Pischera, p. c. k. finančního radu Režné
bo, vdp. prof, Thdr. Pavlíka, dpp. kaplana městského
Brabce a Kaplana Pouchovského Macháně. Z dam, jež

„četně k letošní slavnosti se dostavily, dlužno uvésti choť
p.-c. a k. generalmajora a velitele zdejší posádky Czi
buylky, dámy z výboru dobročinného komitétu, 'sl. uči
telky z měšťanské školý dlvčl, ctihodné sestry s cho
vaakamí penslonátu.císaře Františka. Josefa I., některé
dámy a sléčný z města, jakož i mnohé rodiče chovan:
ců. —. Po uvítání, jež jménem účinkujících chovanců

v řeči obyčejné pěkně přednesla chovanka III. třídy,
- prosíc o požehnání, promluvil několík slov Jeho Excel

"-lence nejdp. biskup a uvedl, že rád přišel mezi hlucho
němé dítky, by se s nimi. potěšila spatřil, čím oslavo

. vatí si uminily narozeného Spasitele při dnešní slavno
sti Když pak udělil chovancům požehnání, sebrali tito

"Žertovnoa hru »Král Liliputánský« ve 3 jednáních. Ve
hře této chovanci jednak živými posuňky, snadno sroz
umitelnými. jednak krátkými větami v mluvě obyčejné
pronesenými velice pěkně předvědli děj týkající se ne
spokojeného učedníka ševcovského, který vyléčen byv
ze své touhy státi se králem nebo císařem, na konec
rád zůstal tím, čim je. Po hře této, jež sledována byla

++. přítomným obecenstvem se zájmem a odměněna také
" potleskem, následovály ještě dva- živé obrazy, předsta

2 sefu, jako ochráncicírkve katolické. Oba obrazy byly

čemuž přispěly nemálo při umělém
"osvětlení skvostné úbory dítek účirkujících. Slávnost

=" ukončena byla delšímpoděkováním, starší chovankou
“: velmi srozumitelně proneseným, načež Jeho Excellence

"navázal na slova ta vřelou: promluvu a ředitelem tlu

projevil radest nad zdařilou slavností touto a vybízel
ku vděčnosti nejen k Bobu a učitelstvu, ale také ke
všem dobrodincům. kteří nélitují ani námahy ani peněz,
jen aby mohli připraviti dárky svými. radost chudým
dítkám. Na památku pak a na důkaz. že byl potěšen a
uspokojen hrou chovanců. daroval nejdůst. pan biskup
každému zůčinkujících po krásné medailce, v Římě sv.
Otcem posvěcené. Za to chovanci, vyzvání byvše fe
ditelem slibovali, že na Jeho Excellenci a na všecky
své dobrodince vždy v modlitbách pamatovatí budou
a Že snabou jejich bude, by pilností a dobrým chováním
jim radost působili 4 lak jejich přízeň i na dále si za

chovali. Krásná slavnost tato, která letos po delší pře
stávce opět sc konal, nevymizí chovancům z mysli,
ctihodným sestrán: pak za trpělivost a námahu těles
nou, kterouž vyžadovalo cvičení dětí ku hře, zajisté zdar
slavnosti byl nejlepší odměnou. — U příležitosti této
dlužno zmíniti se, že každoročně v měsící listopadu slou
žena bývá ředitelem ústavu v domácí kapli mše svatá
za živ i mrtvé členy dobročinného komitétu dam, ja
kož i za dobrodince spolku toho. Také loni konána byla
mše sv. v neděli dne 5. listopadu, které zúčastnily se
dámy z výboru v hojném počtu s příznivci ústavu pp.
c. a k. plukovníkem Jirotkou a c. a k. podplukovníkem
Kořínkem, učitelstvo a všichni chovanci ústavu. Zvlá

štního lesku bohoslužbě té dodala úchvatným zpěvem
svým pí. Bohumila Kořínková, jež zapěla při offertoriu
vložku »Panno Maria«, p. ředitelem Wilnschem pro so
pránové solo složenou s místrným doprovodem ctih.
sestry Cecilie, a po pozdvíhování z Biblických písní
od Dvořáka dojemné číslo 4. Zpěv ten čistotou, zvuč
ností a vřelou procítěností vynikající nesl se prostor
nou kaplí k oltáři, zanechávaje v duších poslouchajících
hluboký dojem. Jsme vděční paní Kořínkové že přispě
la takovým způsobem milým k oslaxě Boží a pevně
doufáme, že bude nám dopřáno častěji naslouchati tak
lahodnému zpěvu v kapli ústavní, jak ostatně paní tato
sama přípovědělu. Rovněž díků zasluhují chovanky zdej

písní úkony bohoslužebné doprovázely.
Dobročinný homitét dam| ka slavaosti Vánočního

stromku ve zdejším Rudolfinu dne 22. prosince m. ť
konané opatřil 50 vázanek pro chlapce, 40 tmavomod
rých čapek pro dívky, jeden oblek pro chlapce, jeden
pár bot, dvoje šaty pro dívky ku 'stejnokrojl tři sukně
a 3 bluzy do školy, 2 trikové košile, 2 m černého man
Šestru na záplaty chlapcůnr>balík červenobílého kanafa
su na povlaky a kympy k tomu; 10 psaní různých jehel,
knofliky nitěné a plechové, 3 tucty cívek bílých a dvě
přadena černých nití, 2 kola bílých tkanic do spodků,
2) kusů úzkých tkanic čís. 3., 4 tucty černých šněrova
del dc bot, 10 m černé gumy k dívčím kloboukům, 10
psaní vlásniček. Dále zakoupil dobročinný komitét dam
4 pruly sedmimetrových koberců konopných pod nohy
chovancům v kapli a třímetrový kus linolea ke dveřím
kaple, do prádelny pak pořídil nový stroj ždímaci. —
Mimo to darovali: p. Václav Javůrek 20 K, pí. Marie
Špalková 10 K, p. hostinský Skořepa 10 K, pí. Anna
Czurbová zaslala cnkroví a pí. Marie Dudková ořechy
a jablka, sl. Marie Čermáková darovala -2 páry bačkor,
p. Václav Holý 80 kapesníků pro všechny chovance, p.
Jan Hostýnek 10 jehlic, p. Josef Jelínek 2 škatulky sví
čiček na vánoční stromek, p. Vojtěch Rážž ořechy, p
Josef Žaloudek 29 vázanek pro chlapce, nejmenovaný
10 obrázkových knih a p. továrník Mahlburg ze Smiřic
zaslal bedničku vína. -- Ředitelství ústavu vzdává jmé
nem svěřených chovanců nejuctivější díky sl. dobročin

chovance další jejich přížní Zaplať Ban!
Dary. Zdejšímu ústavu hlechoněmých: zaslal pax

JUDr. BedřichPetr,advokát v HradciKrálové, částka
50 K,jakožto pokute složenoup. JosefemNovákém ž
Vrchovin v trestní věcí vdp. Dra Rudolfa Horského,

Prahyvěnovalá4 K na vánočnístromeka:2 K co-roč
ní poplatek dobročinnému. komitétu dam.PL Anna Hou
serová, choť správce záložny ve Velké Jesenici darova
la 5 K. Veledůst. farní úřad v Žehuni od méjmenova
ných dobrodinců a p. strojmistr Polák jménem p. J.

Zaplať Bůh!

Řádná valná schůze spolkupaní a dívek odbýváse
v nedělí 7. ledna 1912 o 2 bod. odpoledne s obvyklým

Městské prumyslové maseum v Eradci Králová.
Rok 1911 byl pro živou činnost musea krajně nepřízní
vým. Nehledě ku starým, stále více doléhajícím obtížím,
z nedostatku vhodných místností plynoucím, byl to opět
úbytek zemské subvence, který mnohý připravovaný
podnik zadržel. Čítárna musejní těšila se jako jiná lóta
pěkné návštěvě, Otevřena byla celkem 110krát po 2
hodinách a navštívena byla 2350 studujícími, 1520 živ
nostníky, 875 žáky odborné a pokračovací školy, 774 ú
ředniky a učiteli, 337 ženam: a dívkami. Celkem 5667 o
sobami. V čítárně samé vydáno bylo během roku 1911
na 2273 žádanek 2026 svazků knih a 1502 předlohových
děl s více než 75.000 předlohami. Při výpůjčkách domů
použito na 1448 výpůjček 2349 svazků knih a 7183 před

5310 předloh. Celkem použito bylo z knihovny 6288
svázků knil: a d7.401 předloh. Počet tento jistě daleko

no pohodlně umístiti 12.000 svazků. Z dalších akcí mu
sea v r. 1911 uvádíme: Mistrovský kurs obuvnický v

dřeva. knihařský, o motorech pro malé živnosti, před
vedení postupu pracovního při lepení obuvi Rydolem.
V lsdnu společně s místním odborem úředníků strojíren
uspořádána 4přednášková universitní extense technic
kého obsahu v divadle Klicperově s pěkným úspěchem,
dále přednáška p. inspektora L. Weignera »O mravní a
sociální péči 9 mládež Živnostenskou«, téhož přednášku
»() zájezdu de zemí norských« s projekcí bar. obrazů,
přednášku p. inž. V. Dvořáka -O vývoji moderní scény«.
Uspořádáno několik zdařilých "ýstav. Naděje, že během
roku 1911 bude možno alespoň částečně pomžíti místo
sti v nové budově musejní, se nesplnila. Schází ještů
maoho dokoděnjících prací vniřních, které však během
zimy budou ukopčeny do té míry, aby alespoň mistno
sti určené živé činnosti můsejní, odevzdány býti mohly
svému účelu. Rok letošní věnován býti musí vnitřní
práci a zdokonalení organisace musea. Programy pro
jednotlivé obory činnost! bude třeba rozšířití a pevně
stanoviti, vypracovati. podrobné podmínky a řády pro
zařízení a užívání jednotlivých učebných a cvičných
místnosti atd. To vyžadovati bude delší doby než jedno
ho roku a mnoho vhodných sil. Kéž podaří se kuratoriu
je soustřediti při této vážné práci!

Z městského průmyslového muses v Hradci Králové.
Čítárna musejní za příčinou výstavy grafické otevřena
byla v měsíci prosinci nouze šestkráte a navštívena byla
521 osobou. — Od 2 ledna otevřena jest čítárna zase
pravidelně třikráte v týdnu a sice opětně v úterý a v
pátek od 6.—8. hod. večer a v neděli od 10.—12. hod.
dopoledne. Půjčují se zdarma domů všem osobám kni
hovnikovi známým nobo mu doporučeným jednotlivé
svazky a předlohy, členům musea i celá díla předloho
vá, rovněž i školám 2 živnostenským korporacím po ce
lém obvodu mušea. Počet vykládaných časopisů roz
množen o Časopisy: »Stavební Svět a »Umělecký Mě
stěník«. Do knihovny věnovali: Vesna v Brně Památ
ník, p. kontrolor Kašpar nádherné 3 cenalky, sl. měst

ská: rada Strettiho lept -Zelený trh v Praze«, p. Jas.
Oehm,c. k. cvič.něítel zde, 4spisy poučné,genor.ře
ditelství rak. Lloyda v Terstu, pamětní spis, p. jaž.
Jiadra řadu knih a brožur a pl. A. Smollková amer. ča
sopis -Ženský Svět:. Dárcům dík! Upozorňuje se na do
plněk ke katalogu. který vydá na požádání knihovník.

A. Tiegelová z I.indenkronu a p. K. Nosek, učitel ve

Klloporove divadle + Hradci Králové, Soubor Di
vadla sdružených měst východočeských. Řiditet A. J.
Prýda-Priedl. Program. minulého týdne obsahově po
souzen, nemůže rozhodně uspokojiti. Jako chybu dlaž

no tu zejménrvytknouti, že vykazuje zrovna dvěre
prissy.Mámeza to, že operetta »SlečnaDudačka«ne
oj právě aní tak cennou kvalitou, ani nebyla tak prove
dena,že bybylu nutnoběhemtýdne dvakráte sni vy
rukovati Amá-li ve výběruprogramahlavní slovo ka
sa, musíme fiditolstvi upozorniti, že po této stránce ještě
žádný divadelní soubor v Hradci Králové nepracoval
s risikem a ani letos nemůže pan fiditel Frýda zajisté
naříkati. Byty-li však příčiny vážnější a tento dohad ne
správným, bylo by nám to jen potěšením — Předsta
venl tohoto týdne utvrdila nás v názoru, že nejlépe jest
kvalifikovanou činohra, nejníže stojí jistě operetta. Kdo
byl zejména přítomen provedení »Slečny Dudačky«, ne
inůže se ubrániti dojmu, že se tu prozradila veliká ne
dbalost. Na příklad tv ubohé sbory! Čí snad takováto
»lidová: představení se mohou odbývati? V neděli byly

dvě opery: Otenbockáv »Orfeus v podhýěti« a vý
pravná burleska»Bláznívé mod=:Činohra nás připravila
dvě velmí krásné hry: v poddéň odpolediint Jiráskova
»Lucermev.- v úterý. výborkě Iranconzssů| veselohra
>Krále. Provedení "Lucerny možno nazvati úchvat
ným a jenom 'litovati dležno, že nebyla návštěva čat
nější. Trocha. komicky.působilo, že místo Mpy, dosti dů
ležité v dramatu, zřeli jsme, bohužel — vrbu! Veselo
hra »Král«,velmi trefně charakterisující francouzské so
elalistické předáky,. byla daterpretována velmi účinně.

| Přední role: Jan IV. (p. K. Urbánek), Bourdier (p, V.

Baloun), -Marta (pí. J. Urbánková), Blond (p. K. Praž
ský) Marníxová (H. Vojtová) sebrány výtečně. Opery
byly v sobotu provedeny dvě: Mascagního: »Sedlák:ka
valír« (Cavallerii rusticana) aLeoncavallováv »sKomedi
ant«-(Pagliaeei);-ve - čtvrtek* reprissa-»Viléma:Tella
Při první tentokráte znamenali jsme jakousi neurčitost
a nepropracovanost v orchestru. Chvály zasluhuje pro
vedení zpěvních částí Krásně se uplatnil zejména p.
Demkov a Komarov. SL Dvořáková (Neddz) se pěkně

+poslouchá, 'ale- výkon-její- jest--splše jen koncertní, málo
dramaticky podaný. Obtižné sbory v »Sedláke kval
ru« nevyzněly dosti uhlazeně. Mažské hlasy nejsou srov
nády, neškodilo by je seslliti.

Repertoirměstikéhodivadla.Dnesčestnývečerpi.
Hany Vojtové »Kníže Sergši Panin«, činohra od G. Oh
neta. V sobotu odpoledne »Bláznivá noc«, vaudevilie se
zpěvy a tatici, valer opereta »Žebravý student«. V nedě
li odpoledne »Prodaná nevěsta<, v úloze Mařenky vy
soup jako host slč. Zd. Habrová, operní pěvkyně z
Chrudimě. Večer opereta »Cikánský baron: od Strausse.
V pondělí čestný večer p. Vojty Zahoříka» Dráteniček«,
opereta. V úterý v předplacení činohra od O. Wildea:
»ideální manžel«. Ve středu odpoledne představení pro
školní mládež »Zakletý primce, večer v předplacení »Ve
selé ženy Windsorské«, opera od Nicolaye. Ve čtvrtek
pohostinská hra p. R. Šlaghamra, člena Národ. divadla
v Praze ve veselohfe »Královská výsost.«

Elektrické onvětlesí poprve ozářilo včera pochmur

né prostory zdejšího c. k. gymnasia. Takvyhověno potřebě dávno cítěné.
Augmeutační wagacís vojenský srovnán včera ú

plně se zemi. Na prostoře takto získané budou se sta
věti činžovní domy.

Firma Fojgi a Byčiště zavřela svůj obchod a znač
nou zásobu kolárků, náprsenek a pod. předala firmě Vá
clava L. Holého (proti nové budově Záložního úvěrního
ústavu). Firma V. L. Holý jest rovněž tak solidní jako
obchod právě zavřený a proto ji odporučujeme.

Vyhlášky purkmistrovského úřada. Na základě vý
nosu, c. k. okresního lejimanství. v Hradci Králové ze
dne 19. prosince 1911 čís. 43111 uvádí se timto ve vše
obecnou známost, že nákaza slintavka a kulhavku v
Pražském Předměstí byla za vymizelou prohlášena a
uzávěra obce té zase zrušena. Současně zrušen zákaz
odhonu Paznehtníků do trhu zobcí Plotišť a Svobod
ných Dvorů. — Na základě vyhlášení c. k. okresního
hejtmanství v Hradci Králové ze dne 21. prosince 1911
čis. 43310-uvádí se tímto ve všeobecnou známost, že ná
kaza slintavka a kulhavka v obci Novém Hradci Králové
byla za vymizelou prohlášena a uzávěra obce lé zase
zrušena. Současně. zrušen zákaz odhonu paznebtníků
do trhu z Malšovice.

Důležité adresáře pro Hradecka. Právě vyšel první
dodatek k adresáři král. věn. města Hradce Král., k ně
muž přidán úplný adresář obce Pražsko-Předměstské.
Obsah naznačen tituly jednotlivých oddílů: Nově přibyli
do Hradce. Ukazatel náměstí, tříd a ulic k plánu hlavní
ho adresáře. Opravy. (Přestěhovali v Hradci Král a z
Hradce Král. — Zemřelí.) Protokolované firmy. Změny
a doplňky majitelů domů. Soudní znalci pro královéhra
decký kraj. Trhy v Hradci Král. r. 1912. Ukazatel ulic,
tříd a náměstí veškerých čísel domů královéhradec
kých. Jízdní řád. V adresáři obce Pražsko-Předměst
ské, Farářství, Šosten a Temešváru: Adresář, Obecní
zastupitelstvo. Majitelé domů. — Knížka vypravena s

veškerou pečlivosti. Lze i obdržeti v každém kuikku
pectví za 1 K.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové, Stav veške

rých vkladů unás činil koncemměsíce prosince K
41,753.557.--©

Záložna v-firadci Králově. Výkaz za měsíc prosinec
1911. Stav vkladů počátkem měsíce K1,828.938.—,vlo
ženo běbem měsíce K 149.304—, vybráno K 108.271.—,
stav koncem měsíce K 1460971—. Stav půjček počát
kemměsíce "K" k, půjčeno“během- měsíce K
100.229.—,splaceno K93.618.— stav koncem měsíce K
2,733.156—. Počet účtů 404. Reservní fondy K 204.021.—,
závodní podíly K 91.970.—, pokladní obrat K 722.004.—.

Seznam ces -na týdemmím trhu v Hradci Králové
dne 30. prosince 1911. 1 hl: pšenice K 18.50a ž 19.80, ži
ta- 6.40, ovsa 10— až 1U.90,prosa li— až 14—, vikve
2%— až 3A—, hrachu JO. — až 32—, čočky 40.— až
50.—,jahel 28.—až 42 —, krop28.—až 50,—.brambor
7.60 až 10—, jetelového semínka bílého 140.—až 158—,
máku 9.—- až 100.—-.100 kg: žitných otrub 16.50, pše
ničných otrab 16—. 1 kg: másla čerstvého 3.60 až 4.40,
sádla vepřového 2.16 až 220, tvarohu —48 až —56. |
vejce --9 až -—.12.1 kopa: zelí 10.— až 16.—, kapusty
4— až 5.—. 1 hl: cibule 12.— až 13.—. 1 kopa drobné
zeleniny I.—. | pytel mrkve 5.— až 6.—.

Natýdennítra vHradciKrálovédne 30. prosince
1911 bylo přivezeno: hl: pšenice 23, žita 9, ječmene 10,
ovsa 47, čočky 1, jetelového semínka 49, kop: zelí 5, ka
pusty 4, drobné zeleniny 27, hl: cibule 10, brambor 24,
jablek 10, mrkve 7 pytlů.

Chrudim. Dějiště revoluce v Číně poutavě vyličí
světový cestovatel a spisovatel prof. A. Svojsík z Pra



Algný vesty hospodář.svépomací
Yeliée včasio jest poukázati, jak luští hóspo

dářskou otázku katolíci a jek jejich protivníci. Ka
folický spolek českého rolnictva na Moravě, ve
Slezsku a Dolrici: Rakousích oslavil dne 20. pro
since 1911 veliký úspěch. Městská rada v Uher

ském Hradisti odhlasovala, aby městský velkosta
tek byl pronajat staroměstskému rolnictvu; která
tvoří součást katolické organisace. Velkostatek ten
má 1217měr úrodných polí, z nichž-ty] do té doby
jako nájemce židovský milionář May.

7 Kda zná úzké spojení pokrokářstva s kafta
ner. repodiví Se, že proti tomuto hospodářskému
povznesení strádajícího slováckého lidu pokrokář
sko-agrární spojenci podnikli úporný boj. Zápas
trval skoro dva roky, což lze snatino vysvětliti,
uvážíme-li, jak obrovskou moc mají židé právě v
nojzamořenějších krajích českých. Když se rozne

sla před 2 lety zpráva, že nájem velkostatku se
"obnoví, hned našinci zahájili horlivou činnost. Na
den 20. března 1910 svolána do Starého Města ve
Jiká schůze, na níž ustaven 30členný výbor pří
pravný, který se chopil práce s plnou energií.

„ Pokrokářská klika poslance dra. Seifertaa Be-.
neše napinála všecky páky ve prospěch židovské

-ho. kapitalisty hlavně v městském zastupitelstvu.
A tak teprve dne lé. prosince přišla otázka pro
nájmu do sezení městské rady. Naši rolníci nabí
zeli 39.014 K 32 h, kdežto cukrovar Mayův pouze
27.450 K 70 h. Pokrokáři však navrhli další vy
jednávání, jehož výsledkem bylo, že židovský ka
pitalism zvýšil svou offertu na 41.000 K. Připojil
však podmínku, aby mu bylo přidáno sto měr luk,
které město samo má v režii. Když se však luka
odpočítala od nabídnutého obnosu, byla nabídka
rolníků ještě o 1000 K vyšší.

A zase byli rolníci překvapeni! Žádána byla
od rolníků okamžitá kauce v obnosu 40.000 K. Rol
nici vydlužili si tento obnos u záložny v Uherském
Hradišti. která jest v rukou katolických. Pokroká
ři již se hněven: necítili. Svolali do Sokolovny (!)
schuzi, kde se začalo proti rolnictvů štváti. Dema
gogové však byli na místě důkladně odraženi. Pro
to se chytli pokrokáři ještě stébla. Ať prý naši
rolníci vezitou mezi sebe pokrokáře! Co by se
dělo pak, až by katolíci do vlastního hnizdečka na
sadili kukaččina vejce, předvídalo se velmi dobře.
Vždyť právě pokrokoví agrárníci se našincům po
smívali a na ně pokřikovali: »Ještě mnoho vody v
Moravě odfeče,než pole dostanoutí klerikální re
belanti“. Ba docela veřejně hrozili, že židovský
cukrovar Mavův pozemky dostati musí. Městská
rada odhlasovala patnácti hlasy proti šesti, že se
velkostatek hradištský pronajímá katolickému rol
nictvu na dobu 12 let za ceny 39.014 K 52 h. Jed
na míra pole přijde tudíž rolnictvu na 32 K, kdežto
dříve udřený venkovan slovácký platil ročně pro
veliký nedostatek půdy 52 K.

Taková svépomoc už něco znamená! Jak se
postupuje však u agrárníků? Ti mají po ruce pro
středků plno! Chtějí-li něco podniknouti, pracují pe
nize okresní, obecní, subvence zemské i státní atd.
Ale i tyto umělé berly selhávají často žalostně.

V čerstvé paměti jsou finanční zubožené cesty
rolnického družstva v Pardubicích, ve Žďáře, v
Kostomlatech a jinde.

Nyní nadrobil do agrární polévky kus hořké
cikoric režim agrární Špagátárny jihlavské. Když
na nevysvětlitelné zjevy poukázaly katolické »Sel
ské Hlasy«, výbor usnesl se hned 19. října žalo
vati, ale z opatrnosti si to rozmyslil. Přemýšlelo
se jem tam, jak by nenávidění klerikálové za svou
věcnou, doloženou obžalobu přece jen byli zbičo
váni. Konečně se přece našla cestička. Svoji šli k
svým. Poslanecký jednotný klub obdržel obžalo
vací spis od Národní Rady v Jihlavě na katolícko
národní stranu; napsáno v něm, jaký národní hřích
páše katolický tisk tím, že se odvážil správně kri
tisovati finanční umění svých zarytých nepřátel.
V čí rukou nyní Národní Rada se nachází, ví již
každý. A tak zavilí protivníci všeho katolického
zasedli na soudnou stolici, ač by odsuzovali váš
nivě katolíky, kdyby tito měli v účtech pořádek
takový, jako motouzárna agrární. Vždyť v motou
zárně má nejvíce podílů pokrokářský agrárník Sta

něk, který již již se těšil na frak ministra spravedlnosti —. a s ním dr. Chlum.
Motouzárna používá posud 21.000 K subvence

za 7 družstev, která netoliko nejsou členy, alé z
části ani neexistují. Podnik má cenu asi 250.000 K,
ale dluhů přes půl milionu korun. Aby šel obchod
lépe, vyrábí továrna velké množství pytlovin, jež
se dodávají vojsku. Obratný Staněk to dovede v
delegacích vymoci hravě. Lehce dovedeme si vy
světliti, proč prchl před hlasováním o nákladu na
námořní lodi. C. k. vláda na motouzárnu dala již
195.000K, ale za celý rok neuplatila teď nic na po
dílech, ani dluzícli. Lnáři nemají z motouzárny nic,
protože prodávají dále židům. Ke všemu jsou tam
! dělníci velice nespokojení.

Co už těch vládních subvencí prasklo na a

grární podniky, které stA rosto neosvěděily! A
jak musí býti agrární n veliceopatrní, aby
vláda jim neučinila přeg. Subvenční rozpočty tlu
stou čáru! Z >rolnické solidarity« dovedou — jak

patrno -- pokrokoví agrárníci fanaticky svépo
moc našim rolníkům kazitij Sami by však bez moc
né podpory vládní byli v"rozpacích, jako chrorný
bez berjy. Náš český Svaz nedostává přes své
žádosti od »zklerikalisované«vlády nic a přece
prospívá. Agrární pohlaváři dovedou již ministry
různými cestami získati.

Ještě nedávno agrární tisk ubezpečoval, že ne
může býti řeči o podpoře“ vlády, pokud trvá její
dosavadní jednostrannost a pokud poměry na sně
mu českém se nestanou normální, Vláda se nijak
nezalekla, šín cestou vlastní — a přece agrárníci
pro ni hlasovali“ Ministerský kabinet věděl pře
dem, že není potřebí hrozbami se rozčilovat. Aby
pak Udržal voličstvo upokojil, poukázal, jaké ho
spodáfské výhody plyňgu z té veliké povolností.
Jako by se nerozimělaŤstátní podpora spravedli
vých hospodářských zájmů sama sebou!

Těžký jest náš hospodářský boj s tolika pro
tivníky, ale případ z Uherského Hradiště dokazuje
stkvěle, jak borlivá práce, i těch nejchudších vede

ké intriky vypočítavého kapitalismu.

Zásady mederních tyranů.
Dlužno soustavně. lidu ukazovati na scenerie,

jejíž režiséry jsou zarputilí nepřátelé katolické cír
kve. Vlci v rouše beránčím přicházejí k ovcím se
záludnýmmisliby, že stádce uchrání před zuby ty

pod *titulem. boje za svóbodu domohly se vlády,
tam vybouřil se jejich vztek proti lidem konserva
tivním s hunskou zběsilostí do krajnosti, pokud
fysická síla a situace vůbec dovolovala. I v čase

nejnovějším odehrávaly se episody, jakých nevidí
aní Arab v poušti pří pozorování hyen. Nenávist
né hydře přes všecky její falešné kulturní dekla
mace jen jedu vc žlázách přibylo.

Zaleťme "vzpomínkou .do těch dob, kdy jásali
protipapežští Italové nad sjednocením Italie! Od
té doby prý teprve skutečná svoboda slavila svůj
vjezd do bran Říma. Zatím docházelo proti katolí

kům k tak velikýrii násilnostem, jaké by si zednářani na Kamčatce libiti nedal.
Titéž Italové považují za ujařmenéty svékra

jany, kteří bydlí v Přímoří a Dalmacii. A přece
v těchto zemich těší se Vlachové tak veliké svobo
dě, že utiskují bezcitně obyvatelstvo slovan., tvoří
cí většinu. Tyrani nemají pro sebe svobody dosti,
i když lidé od nich spoutaní svíjí se v prachu.

A nyní ta válka halie s Tureckem! Válku za
čala vláda zednářská, - vojsko jest ovládáno také

správou zednářskou, dle jejíž pokynů říditi se musívojáci prostí.
Dne I. t. m. napsala sama »Osvěta Lidu-:
"Italové pokládají: každého Araba, který byl

dopaden se zbraní v ruce, za velezrádce. Jeť Tri
polis annektovanou >součástí« italského králov
ství... Arabové mladí i staří en masse jsou pol
ními soudy italskými dle válečného práva souzeni
a odsuzování k smrtí. Italové jsou tak barbarští,
že i náboženský cit arabský deptají a urážením je
ho úmyslně zvyšují tvrdost rozsudku smrti, trestu
to samo sebou až příliš hrozného, odsuzujíce k
smrti provazem. Oběšení jest v očích Arabů tre
stem nezvyklým. příliš ponižujícím a náboženské
mu citění se příčícím. Dle něho, kdo se oběsil, nebo
byl oběšen, nedojde spasení, poněvadž prý duše
z jeho těla nemůže odejíti v náruč prorokovu.

Dne 14. prosince bylo popraveno provazem 14
Arabů. Šibenicemí a barbarstvím si chce Italie zí
skati »sympatie: domorodého obyvatelstva.

Řádění soldatesky italské v Tripolisu příčí se
Italům samým. Poslanec de Felice, který tažení na
Tripolis nazval procházkou, a agitoval pro ně, o
počínání si Italů na severu africkém vydal v těch
to dnech v milánském >Seccolo« úsudek co nejne
příznivější. Doznává otevřeně, že neustálými po
pravami nadšení jeho pro tripolskou akci nadobro
pokleslo. Činnost Italie v dobývané zemi předsta
voval si jako dílo civilisační, jako dílo sociálního
pokroku, nikowv však jako pokračování v barbar
ství. Poslanec de Felice obviňuje vojenské soudy
italské přímo z justiční vraždy. Uvedených 14 Ara
bů bylo prý popraveno proto, že byli původci
krvavých události protiitalských ze dne 23. října.
Leč jednojnu jedinému nebylo nic určitého dokázá
no. Dle pouhých domněnek jistého italského nad
poručíka bylo vyneseno a provedeno čtrnáct roz
sudků smrti.«

Tak tedy svítí perly evropské kultury v afri
ckém písku. Byla uveřejněna úřadní vyhláška, že
vláda italská si přeje, aby byl Islam v Tripolsku
náboženstvím vládnoucím. Nesmáli se do hrsti z
plných plíc tí, kteří vyhlášku sestavovali?: Vždyť

, přece potlačují náboženská práva Vastnich katolipockých poddaných.

Nýniíposiněšky před šibenicemi dosvědčují
jak jsou povýšeni lidé, odchovaní moderní

školou, nad nesnášelivost různých náboženských
sekt. Který voják byl potrestán za svou bezcitnou
jízlivost? © tom sec zachovává hluboké mlčení.
Kdyby -surové pošklebky byly aspoň jednoduše
zakázány, kdo by zákazu poslechl. ochotněji než
voják?. n

vOsvěta Lidu. se táže: »Jací že jsou to zlo
činci ti Arabové?« A poukazuje k tomu, že lidé
trpíci za vlast (jako Ondřej Hofer a Selvio Pelicco)
byli od krajanů právem prohlášení za ctihodné mu
čedníky, třebaže od nepřátel krutě byli potrestání.

Dobře. Ale jací jsou zločinci ti portugalští ka
tolíci, které volnomyšlenkářská vláda odpravova
la, žalářovala a bezcitně trýznila? Ačkoli tito mu
čedníci měli netollke právo, ale i povinnost, vze
přítí se samozvané tyranii, trpěli jako v táboře
bašibozuků.

Lissabonstí zednáři. ačkoli dobře věděli, ja
kou skrovnou menšinu ve státě tvoří, uveřejnili
vyhlašku, dle níž jest považován za velezrádce a
zločince, kdo by se odvážil něco podniknouti proti
současné republice.

Volby portugalské byly skandálem, jakého do
tě doby svět neviděl. Hromadným podvodem, hro
madným násilím pracovala lissabonská vláda, aby

vůle lidu. Tyranové. kteří lidovou spoluvládu zá
sadně odmítali. dbali vůle lidu více, než samozva
ní, krvaví pašové v Lissaboně. Jakými zločinci by
Ji a jseu portugalští konservativci? A přece volno
myšlenkájský tisk český, který lituje Araby, držel
palec portugalským tyranům, kteří dopouštěli se
na lidských právech zločinů horších, než vojsko
italské na Arabech.

Kostelní práta
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradel Králové.
Cetná uznání od vid. úřadů duchov k disposici.

Kulturní jiskry.
Nejklerikálnějším státem jest Turecko. Nikde

se tak neužívá náboženství k světskému panování,
nikde politika není tak slepou služkou duchovních,
jako v říši Mladoturku, nad níž nedávno židovský
tisk pěl slavnostní kantáty. Sultán na př. jest zá
roveň hlavou náboženských institucí mohamedán
ských, při slavnostních příležitostech vystupuje
jako velekněz. Ústava turecká vůbec jest theokra
tická (bohovládná). I mezi netureckými národy v
říši padišahově jseu duchovní zároveň představe
nými sdružení kulturních. Práva samosprávy po
tvrzují se na titul Cirkevní správy, všechny záko
ny a předpisy, hledící ke školským záležitostem,
dávají se církevnímu představenstvu. Ocitnou-li
se biskupové řečtí, bulharští nebo srbští ve sporu
s vlastními krajany. odvolávají se na svoji pravo
moc, protože práva a privileje neudělila Porta ná
rodnostem, nýbrž církevním společnostem! Sultán
rozhoduje i o ustanovení nejvyšších hodnostářů
duchovních církví křesťanských. Dříve, než ně
jaký závažný zálon politický jest vydán, uvažuje
o něm vrchní mohamedánská rada. A kdyby před
seda její (Šejk-ul-islam) řekl, že návrh zákona od
poruje Koranu, jest osud návrhu zpečetěn.

Ovšem jestliže některý duchovní chce si vé
sti samostatněji a jestliže podráždí turecké úřady
svou národnostní prací. jest zatčen a na jeho těle
pracuje húl, až někdy vypustí duši. A volnomy
šlenkáři se tváří, jakoby těch poměrů neznali. Ži
dům se vede v Turecku dobře — a proto ať kře
sťanská rája trpí!

O velikém (alentu nejuvědomělejších českých
soudruhů přední pobočník dra. Adlera posl. dr.
Renner napsal v +Kampfu« (v úvaze o národnost
ním programu) tato Štiplavá slova:

oVždy znovu naléhali Němci (soc. dem. něme
čtí poslanci) na rozhodnutí, Čechoslované se však
tomu vyhýbali. Tito nikdy nezamítli, nikdy však
také nesouhlasili, tak že akce uvízla v písku. Ten
kráte sc nás poprvé zmocnila obava, že s takovým
zastoupením českého proletariátu nelze ničeho
poříditi; neboť ono nemělo nikdy odvahu něco prin
cípielně uznati, něco zamítnouti, tím méně něco na
venek zastupovati. Přiznalo se z části pro národ
nostní autonomii, z části proti, -elkem nevědělo



vůbec, co mů anebo může programově zastupo
vati. Bylo theoreticky nevyškolené a všeobecně ď
věci nelniormované. Vždyť valtřní činnóst posla
neckého svazu podobala se zcela politické dětské
školce, ve které bezměrná trpělivost zápaslla s ne
rozumem separatistů. aby znemožnila aspoň nej
horší nesmysly. Čím více se Čechoslované kaž
dému zásadníru usnesení vyhýbali, tím více db
hajovali »spravedlnost« každého nápadu,'s kterým
přišel některý měšťácký anebo klerikální "český
poslanec. Každý očekávaný návrh nějakého Chóce
anebo Staňka uvedl je v největší nepokoj. Často
jim musili němečtí soudruzi domlouvati -půl dne,
než zanechali podání nějakého nesmyslnéhoná
vrhu, kterýri chtěli některému Freslovi předejíti,
kterému snad -ni nenapadlo něco navrhnouti. By
lo to často k zlosti. ponejvíce k politování. Když
srovnáme -dnešní činnost německého klubu S oně
mi poměry, maji všichni pocit vysvobození. Kone
čně můžeme návrhy sociálních zákonů věcně zkou
mati, můžeme pojednávati o skutečných dělnických
otázkách, můžeme návrhy také obsahově podro
biti předporadě. Pro takové práce měli Čechoslo
vané jen nepatrně málo zájmu.«

Taci obrové sc tedy prohlašovali za jediné'u
vědomělé vůdce českého proletariátu! Renner o
všem poněkud nadsazuje. Ale již to jest smutným
svědectvím pro soudruhy obou táborů, jaké »učen
ce“ prohlašovaly dříve české i německé listy sou
družské za nejschopnější vůdce lidu!.Jak si počí
nali uboze, nešikovně zástupci českých soudruhů
na rudém sjezdu v Kodani, pověděl roztrpčený o
bratnější soudruh v »Přehledu«. Vůdcové české
soc. demukracie neměli ani schopnosti uhájiti svou
věc před vlastními spojenci. Ale přes to troufale
prorokují, jak vítězně skončí jejich boj proti stra
nám jiným. Byli slabí proti jedinému vídeňskému
semitovi, ale kasají se, že povedou svůj tábor ví
tězně proti celým milionům.

Sociální besídka.
Také spasitelé proletarlátu. Již tolikrát bylo

poukázáne k tomu. jací zazobaní kapitalisté (a do
cela i dodavatelé zbraní státnímu vojsku!) stojí v
čele soc. demokracie! Tito vypočítaví byrokrati
dobře vědi, jak soudruhum zcela pohodlně mohou
platit místo penězi svižným jazykem. Proto právě
v táboře rudém se takovým kapitalistum množí
Jejich majetek úžasně. Rudý tisk za příslušný bak
šiš přikryje přeplněné měšce tak hustou mlhou, že
neuvědomělé čtenářstvo ani nepozoruje. jak na Ú
čet proletariátu statisíce mění se v miliony. Něco
z finančního umění předních nadsoudruhů vyjde na
povrch výhradně tenkráte, když se mezi sebou
pohádají, nebo kdyz finanční zájmy jednoho ško
dí peněžní interessu druhého,

Nyrví vudce soc. demokratů německých Kaut
sky napsal © vůdci amerických soudruhů Samue
(O Giomperzovi v Nene Zeit“ tato slova:

»UGomperz je orvním vicepresidentem +Civic
Federation, kapitalistické to instituce, jež byla
vyvolána vystoupenín: sociální demokracie a vyt
kla sí za úkol, aby dělníky a buržoasii přivedla
k společné práci. Ve skutečnosti jest však bojov
nou organisací proti socialismu a proletářskému
třídnímu boji, proti němuž, diky svým velkým
prostředkům finančním, rozvíjí energickou propa
gandu. Gomnerz, jehož Legien tolik chválil, že děl

tříštění dělnictva. Tak na př. v r. 1907 vyloučil z
Americké federace práce 40.000 mužů silnou orga
nisaci sladovníků. neněvadž se mu zdálo, že je

ních volbách presidenta Spojených Států napsal
Gomnerz program o 4 bodech a obrátil se s ním
na obě dvě veliké strany měšťácké, republikány,
stranu velikého kapitálu, a demokraty, stranu ka
pitalistů malých, vedenou Šarlatánem Bryanem.
(Tohoto Bryana velehil »Čas: jako ženiálního za
stance dělnických zájmů.) Republikáni ho odmítli.
Bryan byl za to chytřejším a dvornějším. Vyslo
vil mu své svmpatie. a to stačilo, že Gomperz se
ze všech sil postavil za Bryana, aby všemi pro
středkv lží a na cti utrhání potíral socialistického
kandidáta Debse. Soudruzi nechť jsou vždy toho
pamětlivi, že každá ruka, která se hne, aby Gom
perzovi tleskala. bude ranou do obličeje naší ame
rické strany bratrské, jež nemá nad Samuela Gom
perze nepřítele nebezpečnějšího a jedovatějšího.«

Jaká skvostná osobní politika rozhodovala u
Bryana na s>změnu přesvědčení<! A husté davy
soudruhů potáhnou intrikánskou káru svých vůd
ců-machrů poslušně a s nadšením dále. 

Kde se mají učttolé lépe nežil státní úředníci?
-— V »klerikálním« Vorarlbersku. V rozpočtovém
výboru ohražoval se křesť. sociální poslanec z
Vorarlberku Fink proti tomu, aby učitelé byli po
staveni na roveň státním úředníkům čtyř posled
ních tříd, ježta učitelstvo ve Vorariberku by tím
bylo —-poškozeno. V 26 letech, kdy státní úředník
má 2200 K. má učitel ve Vorarlberku 2350 K. Do
48. roku dostane úředník služného celkem 71.932
korun. kdežto učitel ve Vorarlberku 79.800K. Tak
»klerikálové: pracují »proti učitelstvu«<! Ve Vor
aribersku je nejméně analfabetů.

Soc. demokraté be: naměsinavatelá, Anový doklad přidánk celým kopám jiných,
rudí prácedárci: jsóu“ k vlastnímu ději

ctvu! Orgánem soc. dem. dělníkůzaměstnanýchpři: obchodě jes: >Zeitřad«, vydávanýříšským po
slancemPorstnerem.nan dne 15.prosince
sděluje průběhschůže; kterou konalo agitační ko
mité konsumních zřizenci pro německé kraje Čech
v Ústí n. Lab. Soudruh Lutz referoval, že kolektiv
ní smlouva, uzavřená mezi rudými konsumy a za
městnanci od celé řady konsumních představen
stev jest zanedbávána dosud. Tento faktický od
por proti smlouvě trvá, jakkoli tato byla přijata na
schůzích v Liberci a v Chomutově jednohlasně. Na
říkal ještě na jiné nepřístojnosti. Pravil, jak ze soc.
dem. tribun zaznívají razčilené žaloby proti vykoři
sťovatelům dělnictva — a ejhle, rudé správy ně
kterých konsum“ nejsou ani o vlas lepší, než sou
kromí podnikate':. Pěkné vysvědčení budovatelům
ráje budoucnosti!

Jací kapltalisté těší se úpínému pardonu soc.
demokracie. Milionář Solway v Brusselu má v
západním Německu veliké doly, kdež zaměstnává
tisíce dělníků. Ti si velice stýskají na svého za
městnavatele. Křest. soc. dělníci musili roku 1906
podniknouti proti Solwayovi veliký boj za zlepše
ní mzdy a o koaliční právo dělnictva, který trval
delší čas. Leč u belgických soc. dem. dělníků platí
tento vykořisťovateř za velice ctihodného muže,
protože tento podporuje velice štědře jejich politi
ckou agitaci. Nedávno daroval 60.000 marek na li
dovou soc. dem. knihovnu v Brusselu. Chytrák vě
děl, že tam přijdou knihy takové, které o skuteč
ných největších vvdřiduších rázné slovo nepro
mluví, ale jež budou šířiti bluď jak dělnictvu hlav
ně škocí zklerikalismus«. —Správa pivovaru Jul.
Bótzova v Berlíně (Prenzlauer Alee 242) poukáza
la rudém“ fondu sazečů berlínských 1000 marek.
Zároveň se zavázala. že bude soudruhy i dále pod
porovati. A proto soudruzi, ačkoli dřive měli po ru

pivo Bětzovo. Kolik chytrák vydělá na těch HTO
markách, soudruzi nepočítají.

Národshospodářská hlídka.
Nathan Strauss vyhrál. Americký dům repre

sentantů 300 hiasy proti 1 zrušil obchodní smlou
vu, učiněnou r. 1832 mezi Spojenými Státy seve
roamerickými a Ruskem, protože Rusko nechce u

mericko-ruská, a nastal velmi nepříznivý konflikt
mezi Amerikou a kuskem. »Rossija: marně varo

liký export, že by Němci mohli býti dědici Ameri
čanii, že zájhuv všeho lidu nesmí se podřizovatí
zájmum židevským. Nathan Strauss a William
Sulzer zvítězih. Fak veliká jest moc židů i v No
vém Světšt V samém New-Yorku jest jich milion,
ve Spojených Státech 4 proc. Rusko je potrestáno
za to. že nechtělo irpět. aby se vypovězení židé
revolucionáři vraceli do Ruska pod záštitou seve
roamerickéco občanství.

Jmění církevní a jmění Rotschildovo. | Jinční
cirkve katolické v Cislajtanii obnáší 813 mil. K, z
něhož jest živo 14.228 kněží a 30.000 řeholních 0
sob, tedy celkení 44.(XM)osob; z tohto tedy při dpro
centním zúrokování připadá na hlavu 740 K renty
ročně. Jméní obroční v Cislajtanii representuje cel

milionů, takže na jednoho kněze
připadá ročně 338 K renty. Jestliže však odečteme
daně na'obnosy tyto připadající, pak připadá v Cis
lajtamii na iedrohe kněze 459 K roční renty. — Na
proti tonm jmění rodiny Rotschildí v Rakousku
páčilo se roku 1901 na 11.116,594.672 K, tedy přes
11 miliard. Kapitál ten nese ročně 44) milionů K.
Má tedy Rotschild sám za rok příjmů 44 milionů

| korun, kdežt> veškero kněžstvo světské i řeholní
a řeholnice v Cislajtanii mají ročních příjmů 32 a
půl mil. korun. Má tedy jediná rodina Rotschildova
UAkrát více příjmů než všichni kněží a řeholnice
dohromady. »Mrtvá ruka« udělala z těchto svých
příjmů za i? milionů korun dobročinných nadací.
Kolik jich udělal Rotschild?

Ze zemského pojišťovacího tondu císaře Fran
tiška Josefa I. S radostí bylo konstatováno v po
slední schůzi ředitelství král. české zemské poji
šťovny starobní. že počet důchodů k vyplácení po
volených skoro dostoupil již 1.500, výsledek to,
kterého odborné lidumilné ústavy v říši německé
docílily po době daleko delší. Z důchodů těch nej
větší část nepřevyšuje peníze 500 K, nejlepší to
důkaz. že Zemský pojišťovací fond čím dál tím
více plní poslání, jež mu vytkli jeho šlechetní za
kladatelé, totiž aby stal se dobročinnou starobní
spořitelnou pro nemajetné třídy našeho lidu. —
Kdo by zajímal se o tento lidumilný ústav zemský,
nechť dopíše si lístkein korespondenčním na kan
celář Zemského pojišťovacího fondu v Praze-IIl.,
u Montágů, která úplně zdarma a vyplaceně za
šle zevrubné poučení tištěné se vzorci přihlášky a
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AX200006X|M!10GB
Wřelo doporučujeme umělecký závod

JOS. ŘEHNY
í dříve Ant. Ontl

v IKutné Hoře
proodborné novýchi star
Bích oltářů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromie soch a křížových
eest. Sklad náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámců.
Práce v každém obledu dokonalá a

levná.

Závod založen roku 1868., “300000 26!0GB0OGGE,/

gMešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské © konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Lissánská,uherská a rakouská
vína za 1 litr po 72, 80, 90. 96, K 1-10.

a výše

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u V HUMPOLCI.
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

Velodůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolaje si depo—L L
rašiti veškeré kostelní nádoby a

1 a to: moPrěů kalichy
cibáře,nádob pacitkál,
vricny en y, lie, předolstua
člen vyhovojí Stáré Předopravuje v původní intenci s

zlatí a stříbří nebo proti do
platko za nové vyměňuje. Hotové

předměty neb výkresy zasílá na ukázku franko bez .závoznosti konpé
Vie se posílá posvěcené. Práce ruční

. Sklad ostberých slatýcha stříbrných klenotů, řetésů
madenek, křížků Mýaků, náramků atd. Z Netsřeké

protony, AnHídelatnáčiníze stříbra pravého|čínskéhovědynaakladě.
-Stareslete, stříbroadrahokamykupuje aa nejvyššícen)

JAN STANĚK,pasiřaolsolour
PrahaI.,ul.KarolinySvětlé,čís.19.m.

|

i

(V ' .

AONE
hračkářské
© zboží c
v největšímgalanterním závodě

„l města Paříže“

Rud. Štorch
v Hradol Králové.

Tomboly. — Klatovské prádlo.
Trikové zboží. — Dutinky na
cigarety zdravotní (avnitř vata).

Ve velkém i malém.

Uznasý zaAujrýbodnájí aVonorý Těší nákupní pramen v

kola poramenků
prádla, praporů. příkrovů, koberců a

kovového© „áčiní ve výrobnáchnejstaršíhožávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Bes velkoměstské rošie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní ofly na venkově, čímě lovnější
ceny aš o 20%, než všude jinde.
Jubij. 100 let. trvání a 40 leč.vlastní činnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

Koberce JAN Záclony|

STOUPA
V PRAZE, Jindřišská ul. 1. Katolíci „Svůj k Svému“!

| Haveloky. — Plášťě do deště.
Příkrývk Velký příjem pro „Matici Cyril:o-Meto

flanelové,se sti velbloudi. dějskou“ značí prodej
Pokrývky

na stoly a lůžka.

Župany v každé velikosti.
Zápalek

j . . .

Doštatky. + — “ Železnýnábytok. Matice Gyrillo-Metodějské
v bohatém s8 značně vyráběných českou. firmou J. Svozil

„nižené ceny. 1 v Lošticích. 1 balík 100 krabiček stojí
do I.ledna 96 hal. Tak lacino
nekoupíte nikde! Zápalky zasílají se
při nejmenší objednávce 25 balíků
(2500 krab) vyplaceně na každou sta
nici. Objedn. řiďte vesměs na adresu:

Sekretariát „Matice Úgrillo-Metodějské“
Y OLOWNOUCI,Dolní nám. 17.

mikroskopic. a bakteriolo:. výzkum. ústavem v Praze.

Pro nemocné i zdravé!
Světoznámě!

Jos. Šlehotra, dlouholetého bylináře

zdravotní rodinné thé
koření z bylin lesů křivoklátských

; Diaetetický prostředek při všech chorobách vnitřních a plíc
ních neduzích vůbec. Náhrada za obyčejný čaj! Cena ba
líčku 50 h, 1 K a 2 K, poštou o 45 hal. více, Žádejte ve
všech lékárnách, drozaeriich neb přímo v centrální výpravné

Jon. Nlehofra,
Král. Vinohrady Pachmujerova mlice 7.

Doporučojí se všem, kdož pracují při sychravém počasí,

L

Janz(J. Sylvaterův
syrovec, nástupce) av kancelářích. neb kdož cestují

lesní bonbony proti kašli, za- odborný “ 9Šlemování trubic, chrapotu, | —Uměleckýzávod— A ů
vyráběné z jemných bylin lesň křivoklátských. Užívání se
silaje vnitřní orgány. Žádejte ve všech obchodech, nebo

přímo u výrobce

Jes.Šlehotra,KrálVinohrady,
Puchmajerova ul. č. 7.

JZ“Spro Málbu

oken kostelních,

Velmimnoho poděkovánípo ruce! PRAHA-I.
Výtah z peděkovacích dopinů ze všech zemí:

Vážený pane! Používáním vašeho čaje z bylin lesů | č. 146 at, Malá Karlova
ul. čís. 29pové blíže Mu
lého náměstí, dříve přep
60 roků na Malém ná
méstí pod loubím) dopo

račuje se
ku dodání okm chrá
mových od nejjednoduj
šího až k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice i se šelesznými
rámy, sílémi, vsaseními,

Veškeré rozpočty, akizvy i odborná rada bezplatné, beze
vší závaznosti kn definitivní objednávce.

SED“Nesčetnáveřejná | pisemnaápochvalnáv-náí. -ip

Založeno roku 1368

w Hradol Král. 136,odporušujevolodůst.dnehovenstvusvé Patentní nábezkonkurenční koláry ohni
Zakázky obratem =“prací i oeluloidové, birotya voškeréprádle spodní !

vlastní výroby. Zvíhověs láštové zboží. Pravé Higrovéprádlo! PRB* so vyřizují.

křivoklátských jsem zbavena dlouholeté choroby prsní a
kašle. Pročež doporučuji Vaše lesní koření podobně trpícím
00 nejvřeleji: Warle Lamíková, vdova po soukromníku,
Vídeň X. č. 13.

Slovutný Pane: Vyslovuji Vám tímto své nejerdečnější
díky za uzdravení, které nastalo po používání Vašeho vzác
ného lesního čaje. Cítím se od těch dob úplně zdráv, neb
kašel, který mě trápil a plicní katar jest úplně vyhojen.

V největší úctě Nerb. Jamumš, Norimberk č. 326.

Vážený Pane: Račte ml saslati ještě jeden balíček za
2 K léhož thé. Toto thé jest velice dobré. Manželka mi
kaálala 15 měsíců, a nyní přestává kašlat. Zasloužíte velikou

pochvalu. Zasílám Vám za oba balíčky peníze,
Denemark Movář ve Škvorci č. 58,

Go MOLU J



"ojeýbene Vč ron Pons.výčhobod:

A VÁCLAV POTŮČE HradecKrálové,S.ve zlost ao, ev Orapáhotele.

BiotugcaUnionBorlgorh,spal.torárm hodinekBl, (ahřs r, S, Řafru
Švýcarské precisní hódinky. Nástěnná hodiny v nejmodedéším provedení Brillanty. Klenoty a šperky. Optické

zboží. Přepychové předměty z. čínského sěba Stříbrné i aipakovéstolní a.jídelní náčiní. Vds.vobrovském výběru..
Nejlevnějšíceny! woe NejlevnějšíM

„DRAŽBA
v čísle 230.(u semináře)

odbývatí se bude dne 20. ledna, po pří- |
(pádě 27. ledna 1912 vždy od 9. hod.
ranní do 12. hod. pol. a od 2. do 6 hod.

odpol.

NA ZÁSTAVY
pozůetávající z klenotů, hodinék, řetízků
zlatých, stříbrných atd., rovněž i ze
šatstva, prádla arozličných -druhů látek,

v obuvi, kol, šicích strojů, atd.,

které koncem listopadu 1911 propadly.
Veškeré do dražby propadlé zástavy

lze nejdéledo čtvrtka před dražbou
buďto zůročiti aneb vyplatiti.

Vpátek před dražbou 8evůbec
neúřaduje.*

Ze správníhoodboru
obecní zastavárny Kiálovéhradocké.

Vplasovém obdotí
fotografujepřisvětlodennímjakož|

při světle umělém
dokonale a jedině

J.F. Langhans,
e. ak. dvor. a komor.fotograí,

Hradec Králové, Adalbertinum,

je P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný * |

; -| výrobní závod
všech kostelních paramentů,j
spolkových praporů a kovového náčiní jj
i Cenníky, vzorky i roucha hotová neukázku |

se BAMEpošádání Fnfranko sašlon. i

ŠJan Horák,?
soukonník —x

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá -napožádání vědy. .

2 umabnovějá oniseny kolekci 'čjšíchdruhů pravých“o koýchlátek
své vlastní výroby, jakož i tu- i ciso

R zemských.Četná BRÁNÍ zvláštěz kruhůvelo
JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze méhe -ryze křesťanského závodu za

1 dobu více než tfice“iletého působení.Učiňte, prosím, malou objednávku ns
skousku,

Weolojemnélátky na taláry.
X

Též nasplátkybez zvýšení00n! ý

AED X OBXG5 XG6D XABBX
Girový účet u Ustř. bank: Očst pošt. spoř.

čes.spořitelen. "9 o roté

Českoslovanská záložna v Praze,
zapsané společenstro s ručením obmešeným,

Spálená ul. 6. ©.Bi.

Károkuje vklady 4'/,/,—49/,*/, dle výpo
(vědi ode dae vložení do dne vybrání,

Zapějěujesvojestřádanky úplněBespiatnéa vklady na-ně sčiněnéúrolí 5-/, bos

Základní vklad obnáší 3 K, který se ihned úročí.
K bezplatnému zasílání poněs vydá záložna na

dání aložaí L. telsy. Daň
Štehodkovonplatí váložns p. vkladatelo

ze svého.

Star vklséů30. listopaduISUE050.000—.

Poskytuje zápůjčky ba směnkysručiteli

(nebpojistév), „na bypotéky « úmorem libovolo 3 Da cenné Wapfry, eskostuje

koupi a prodej cenných papírů za hotové i
na splátky,vyaěňuje kupony a cizí mince atd.

Podíly členské úročí se výbodně.

Svých pp.členů a vkladatelů cenné papíry a věci
úacbovává v bezpečném tresoru bezplatné,

Záložna podléhá povinné revisi Jednoty záložen.

Úředaí bodiny dop. od 1/,9—12, odpol. od /,3— 5.

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB ;„Wzájemnost“ mm
Be“ v Hronově Čís. 1986. "U
— Vývoz lněného a modního zboži. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:
Modní látky vlněnéi prací,dámakéi panské
plátna, damašky, ubrusy, ručníky ZOfÍMY na košile,
— — katy atd., překrásných modních vzorů. — —

o „Výbevy pro nevěsty “U8né, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
abralných unání. — 0b vky v ceně přes 3) K zasí

láme vyplaceně. 1balik. nypí kůvkomněrozdružených1
Obdráíte te nejlepší! | Mřesť.-Sociál. podnik!
(MB* Vpodnikutomtolze též bespečněuložiti UM
vklady proti 6%,úrokování.

Podnikpodléhá rovisiZemakáhovýborakrál. Osltého=O ZemskéhoBrasa.vi

lezno

ochi

Uměleckýústav

promalbanashlo

Přečetnávyznamenáníadoporučení..

své umělecky pracované

sochy
kMitelny, ——

=== oltáře,
kazatelny, kří
žové cesty, —
jeskyně s P. M.
Luardskou,

sošky na pro- Hm

cesí,Jesličky, Ť | Z 6Boží hroby. —

Továrna na cottagová americká

(HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrč spol.
v Hradci Králové.

Sklady: ZN
Praha, Videž, Budapest.

Podálová harmanis
obou soustav v každé ve- 7
kosti, pro kostel, Skolu —výíseěkí

4 ka ovidení. E

Cenníkyzdarma a
franko.

Ba splátky od 10
P. T. duchovenstva

p

Doporučujeme *



hy ve své předmášce s 200 světelných obrazů nádherně
kolorovaných o Člož a tamějších kulturních | státních
poměrech, jež zvlétě za nysějšího -rovajuěního hnát

„čínského zajímají celý vzdělaný svět Přednáška koná
se vnedělidne7. ledna 1912ve velkémsále průmyslo

usea. ZáčátekGheto: o půl 8. hod. večer.Natnpn: 19%G a, Kstán40h.Sknát polovici. PředoPředprošší“
stků z ochotyč p. t panJos.Schůitz,papirnický

-obchod v Martihiho (široké) ulici. Uctivě zvouSdružené
mužské káfol spolky v Cbrhdimi. :

Dbirelka. Sloup dobrušských'pokrolsářůfarel Kran
ser jako radní obce odstoupili — po třetí Už dvakráte
ze svých důvodů'dal svojí obecní hodnost pánám k di
Sposici a dvakráte vyslané deputace jej uprosily, že se

lev v- pracích obecních nenahraditelný, dosud v roce se

es jednou ke rchůzím výboru dpstavil ata námaha 00
kzsh.'ho ku třetj rezigmaci.Fitaační koméra pěkrolu
zavírá své brány. Co teď? Dlouhovonsá hlava starosty
p. E. Žižky-přišla na"originelní:nápad. Výboru obecnímu
předčítal vážný tento muž v sezení dovišy »Osvětu
"Bida«z Pardubic, v nichž ve dlouhém slonpci jakýsi zá

vislý. »pokrok< pálil kadidlo velikému pracovníku panu
rovi, vychvaluje jeho práci.pro.obgení blahoaž do

ulůk. Při tésrí úrážel též katolické občany, nazývaje je
»klerikály!- Jako by sám byl kaftanista. Není spraved
livé takto jednati, neboť zástupci ke katolicismu veřej
ně se hlásící vždy solidárně souhlasili s dobrými ná
vrhy pro dobro obce a nikomu v dobrém nepřekáželi.
| deputace z nich šla kecKarlu Krausrovi a za to vše
dostanou od lžipokroku kopanec, jejž předčítá hlava mě
-sta. Reklaina novinářská má býti obecnímu výboru smě
rodatnou. Což potřebovali očití znalcl pana Krausra in
formaci z Pardubic? Za p. Svárovského, ředitele židov

„ské továrny Lederer a Sfráhský, který po svém vyha
zovn přesídtíl do Smíchova, povolán do zastupitelstva

-obecního náhradník I. sboru p. Svoboda, kancelářský ú
ředník firm“ Liznar a Krauser, ač ještě jiní čtyři měli
stejný počet hlasů. Měl býti mezi nimi tažen los. Takým
jednním jsou ostatní čtyři náhradníci zkrácení. Pan sta

že to nevěděl. Znamenitý znatel obecních zákonů! —
V témže sezení měla býti vykonána volba 6 členů vý

boru do městské spořitelny. Ač to jest věc velmi důle
ZMá, již po druhé nebyla dána ani na program! Volba
"každého obecního zřízence jest několikráte na programu
a věc tak důležitá se podceňuje. Není to snad úmyslné?
Uvidíme! — Společenstvo hostinských najalo od obce

vybírání -pivního krejearu« za 5.100K.Pro stižásf draž
-by, moždě-i z jiných stran, usmeslo se na podmínee, že
musí býti složemo vadfum ve výši obnošu, též samma,
která má býti čtvrtletně odvedena, že musí býti slo
ženapředěmjakozánětyAnájenméžebuditobváděno
měsíině. Obecní zastpitelstvo podmínky nabízené při

: jako. V druhém sezení však společenstvo hostinských
žádalo, by vadlum a obnos čtvrtletní záruky byl ob
cí vrácen. Usneseno, že se vadium vrátí, ale ne zá

Bálová nálada je v plném proudu. Kteří nejvíce naří
"kají na drahotu (sociální demokraté), už také ohlásili
svůj bál —Minulý týden oběsil se sociální demokrat

topič Láto: ve svém bytě na věšáku. Byl znám jako no
toriský alkoholik a krutý manžel.

Požor as podpory cestujících! V Sedlci u Hory Kat
né přišel k předsodovi křesť. sociálního vzdělávacího ::
podpůrného spolku -Vlast« jistý muž bezvadného zev
nějšku. vydávaje se za Jana Šádka, člena katol. jednoty
z Roškopova u N. Paky a žádal o podporu. Předseda
na něm žádal doklady o tom, co tvrdil, ale týž člověk
nemohl se ničíní prokázati. Potom v týž den v blízké
Kutné Hoře opět žádal u katol. jednoty a sdružení mlá
děže o podron.. kterou mu členové sdružení mládeže

se však odjistého důvěrníka z Roškopova, že tam vů
"bec žádná katol. jednota neexistuje, a že' o žádném Janu
Šádkovi není tam ričeho známo. Proto jest odůvodaěné
podezření,že ta osobajest někdojimý,jenž pochází z

"čbec Ústí a byl asi před 2 roky z Pankráce propuštěn,
od tédobydotyčnýaje kaléhonodětů ajen sbírky ské
ni po farách a katol. jednotách. Upozorňujeme“prato,

"aby bratrské spolky byly opatrny v udělování cestov
"nich podpor různým indiviénim ber dokumentů. —ek.

Dary aa pohořelé v Miehmovce. Nejé. b. komsistoř v
"HradciKrálovésbírku450K,sl.okresslvýborvChiem

"vičichS K,p. K.NovotnýzDuben1 K.Farníúřadv
'Weatonoháchvzdávázs dary tyto nejuctivější ky.

Vyrevnojte nedoplatky za

„Pbnovu“ a „Časové úvahy“

iRáznézprávy
Židéaspalovánímrivol.Největšíbankéřvirtem

berský žid Pílanm ustanovil, aby jeho mrtvola byla po
ihřbena obněm. Při pohřbu židovského tohoto předáka
nebylo viděti nikde rabína. Vrchní židovský úřad cír
kevní ve Wirtenmberka vydal pak rozhodnutí, že jest z
náboženských důvodá spalování mrtvol naprosto nepří
pustným a že tedy jest vyloučeno, aby při spalování
mrtvoly židovský duchovní vykonával obřad nábožen
ský. Dovoluje se pouze, aby rabín podle svého uvážení
na žádost příbuznných zemřelého pomodlil se nad mrtvo
lou dříve, nežli se z domu vynese. Židé tedy staví se

s náboženského stunoviska proti spalování svých mrt
vých, ale rádi by pro katolíky spalování mrtvol zavedli.

-Zemský rozpočet královsití Českého. Zemský roz
počet království Českého na rok 1912 podaný ve schů
zi zemského výboru 've středu vykazaje 96,504.199 K

65,713.285 K úhrady, takže schodek čimí 30

Tmeal.7026K“PřiAvapbohrpočhěse3přiráškou55proc.
"aměkolív5:65proc.,fill-se zem.výborvesvévětšině

dožaduje. Vyšší potřebu proti loňsku vykazuje země
dělství o 167.000 K, humánní ústavy o 788.000 K a škol
ství o 546468 K. Naproti tonim ústřední správa rozpt

těla issgcktorátu pro pivní dávku ušetří 133.280K.
Záročení dluhu, který roku 1912 vznikne, bude vyžado
vati asi 1,400.000k. Ježto není rozhodnuto, kolik bude
vyžadovati úprava učitelských platů, ani co vynesos

ně sněmu návrh rozpočtový nepředkládatí.

Desatero demagogických poslanců. 1. V jeden jediný
centralistický stát věřiti budeš. 2. Neuděláš ničeho za
darmo. 3. Pomni, abys alespoň v den výplaty diet se
do Parlamentu dostavil. 4. Cti všechny vlády, aby dlou

ho se udržel tento parlament a dobře se ti vedlo. 5. Da
ním se nevzepřeší 6. Vojáků neodepřeš! 7. Páteře ne
zvedneší 8. Nepromlavíš pravdy voličům svým! 9. Ne

požádáš na Rakossku pro Čechy práva rovného. 10.

rem řídí se nejvíce poslanci ti, jichž ústa před volbou
chrlila samou zmužilost, obětavost a lásku k voličstvu.

Elektrická podzemní pošta. »Journal des Débats«
vypravuje o nové podzemní dráze v Londýně, která
jest hotovým pidimužíkem proti dosavadním podzemním
drahám. Její tunel není-větší obvyklé domovní stoky,
leží bezprostředně pod dlažbou, a elektrická dráha, kte
rá jim probíhá bez strojvůdce a průvodčích, skládá se
z vagonů velikosti asi našich pouličních poštovních
schránek. Jest to poštovní podzemní dráha, určená k
dopravě pošty listovní a"malých balíčků. Některé po
Sty londýnské spojeny jsou s hlavní poštou v ulici li
verpoolské pomocí této zdrobnělé elektrické dráhy.
»Vlaky: dráhy sestávají zpravidla ze tří drobných va
gonů. Jezdí každých pět minut. Jest to velice výhodná
náhrada za. pouliční vozy -poštovní..Doprava. jest rych
lejší, nepřekáží nikomu, nepřispívá k zácpě ulic, nedělá
hluk a jest mnohem levnější. Dopisy napříště budou mo
ci v Londýně dopravovány býti s takovou rychlostí ja
ko dosul telegramy.

Obrovský vzrůst raských měst v posledním desíti
letí. Ani válka ruskojapomská, ani domácí revoluce, jež
vycházela hlavně z měst a v nich se soustřeďovala, ne
uškodila rozvoji ruských měst. Mnohá z nich mají pří
růstek obyvatelstva dosud ojedinělý v Evropě, na př.

Sosnovice v ruském Polsku vykazuje vzestup obyva
telstva z 5000 na 81.000. tedy o 1500procent; s nimi sou
visející [kenctime z 6000 na 50.000, o 716 proc. Ostatní
evropska města raská rostla povlovněji, ač tu jest pří
růstek daleko větší než u měst západních. Kyjev má
přírůstek téměř dvojnásobný, z 247.000 na 446.000, o
80 proc., Petrohrad stoupl z 1,264.000 na 1,907.000, o 50
proc., Varšava jediná byla v rozvoji poněkud zaražena,
ač i u ní zvětšit se počet obyvatelstva o 34 proc., takže
nyní má 855.000 obyvatelů bez předměstí. Po americku
rostou městz asijského Ruska. Vladivostok, jenž nejvíc

trpěl válkou, má přírůstek 233 proc. Počet duši stoupl
z 27.000 na 90.000. Čité „vžrostla z 12 tisíc na 60 tisíc,
o 40) proc., Omsk z 73 na 90 tisíc, o [73 proc., Tomsk
z 52 na 105 tisíc, o 109 proc., Krasnojarsk z 11 na 62

ruské Asie, z 111.000na 217.000, tedy o 93 proc.
Zranění v modersí válce. Francouzské minister

stvo vojenství vypracovalo nově regiement pro trans
port zraněných ve válce. Reglement se opírá © zkuše
nosti z rusko-japonské války. Dle ní počítá se se ztrá
tou 20 proc. skutečné síly jednoho sboru; nejvyšší mož
ně ztráty počítají se na 30 procent. — Francouzská vo
jenská správa čítá tudiž 4500 mrtvých a raněných na 1
divisi, z toho mrtvých 5—6 set. 85 proc. mrtvých pad
ne palbou pěchoty, 8 proc. střelbou dělostřelců, 7 proc.
tasenou zbraní. Uzraněných se počítá, že 5 proc. jich po
obvázání rány mýže se opět vrátiti do bítevní řady, 20

proc. je schopno pochodu, 30 proc. může býti dopravo
váno sedě, 20 proc. leže.25 proc. vůbec nelze dopra
vovatl. Tyto francouzské předpoklady však nesouhlasí
s údaji války rusko-japonské. V ní bylo pochodu schop
ných 40 až © proc., převážně neschopných 10 až 15

1) francomsský a sbor má nyní 20chZkoleks I u16af jčálch4kolekse 2k
mi. Poaěvad však aabládání a vykládánízrasěných
na 40 vozů trvá asi 4hodiny, atransport nemocnýchu
jede za 1 hodina nejvýše 4 km.. nevystačily by asi fran
couzské armádě její dosavadní zdravotní vozy. Proto ho
dlá vojenská správa zavést u každého sboru ještě uč
kolik automobilů pro zraněné.

Kalžectví Ncblonsteřnsků má od roku 1912 míti své
' poštovní známky. Dosud malé samostatné knižectví u
žívalo známek rakouských, jakož vůbec má s Rakou
skem společný občanský zákonník a rovněž rakouských

daně, tabákového monopolu a obstarávání poštovnictví
dostává Lichtensteinske od Rakouska 400.000 K. Důvod,
proč knížectví v oboru poštovnictví chce se emancipo
vati, není snad ten, že by rakouské poštovní známky ne
vyhovovaly, nýbrž chce vydáváním poštovních zná
mek získati zdroj příjmů. Ačkoliv dosud neznají oby
vatelé této zemičky slovo deficit v zemském hospodář
ství, přece doufají zavedením poštovních známek, pro
zatím jen 5, 10 a 25haléřových, přivésti to tak daleko,
aby se zbavili i těch malých daní, jež nyní musí platiti.

Město bez přirážek. VČechách sou Kašperské Ho
ry, jež vykazují | letos takové příimy, že ani příštím
rokem nebudou se vybírati obecní a školské přirážky.
Hlavním zdrojem příjmů jsou rozsáhlé lesy v objema

10.000 jiter, jež dávají ročně za 200.000 „stavebního aužitkového dříví.

Všelicos. Nedaleko "Mexika *ve střední Americe ob
jeveny zbytky města, které jestpohřbeno jako Pompeje
v Italli pod vrstvami sopečného původu. V hlubině něko
lika metrů odkryťy slínice a domy. — V Budapešti ze
mřela vdova Kabová, která v závěti odkázala 25.000 K
svému — psu. — Vrchní zemský soud zámiti odvolání
Něguše Vavraka protl trestu 7 let vězení. — Reservi
stům zaslány v Anglii jízdní lístky s výkladem tak ne
jasného vojenského nařízení, následkem čehož množ

„ství záložníků nastoupilo k vojska; v celé zemí nastala
mobilisační panika. - Korunní princ německý měl prý
v Odansku garnisonní vězení, ježto nechtěl slíbit svému
otci císaři, že se nebude míchat do zahraniční politiky.
— V berlínském asylu pro lidi bez přístřeší otráveno 70

Fosob, onertfocnělých jest"dostud 150'a to následkem otra
vy špatnou kořalkou t. zv. methyalkoholem. — Na bře
zích řeky Vála v jižní Africe objevena nová diamanto
vá pols. Na místě tom, kde stávala dosud osamělá farma
Bloemhof, usadilo se 12.000 lidí, dychtivých po štěstí
na dimaantových polích. — Ve Vídni r. 1911 spotřebo
váno na př. 52,377.459 kg krmného dobytka, 14,952.320
telat, 37,587.538 kg prasat, 6,293.236 kachen a hus, 4 mil.
318.392kuřat a holubů ad. —Rak. aviat. dr. Nimfůhrovi
podařilo se prý vynajíti pro draková létadla přístroj.
jenž automaticky zabezpečuje aeroplány před převrže
ním, pádem nsb nenadálým vystoupením létadla do výše.

Z ruchu novinářského. Časopis »Prameny«, vychá
zející v Olomouci, přeměněn byl od Nového roku v in
formační týdenník, hájící zájmy kfesť.-soc. a katol.-ná
rodní. List tento přinášeti bude zprávy, týkající se ve
škerého našeho hnutí na Moravě, v Čechách a ve Slez
sku. Tin. vyplněna bude-mezera v řadě listů našich stá
vají:í. Nizké předplatné 5 K ročně umožní každému stá
ti se odběratelem. Za odběratele možno se přihlásiti již
nyní v administraci »Pramenů« v Olomouci, Česká ul.
Vítány jsou adresy, kterých by mohla administrace po
užtti při rozesílání-1. čísla ukázkového. Obzvláště spol
kům našim doporučujeme »Prameny«, aby těmto zasila
ly své příspěvky a tak veřejnost o svém spolkovém
hnutí informovaly.

České katolické vořejdosti! Zemská rada katolíků v
Čechách zřídila pro akademiky osvědčeného katolic
kého smýšlení, kteří právě pro toto své smýšlení s pros
bou k jiným institucím podpůrným obrátiti se nemo
hou, samostatný podpůrný fond, aby bylo možno aspoň
z části čeliti kruté skutečné bídě, které chudý studují
cí bývá vysizen. Proto prosí všechny příznivce katoli
ckého studentstva, aby iustituci tuto dobrotivě podporo
vali dary pokud možno pravidelnými a takto napomá
hali tomuto eminentně charitativnímu dílu, jež ulehčiti
má krutý existenční boi těm, kdož uprostřed příboje
nevěreckých hesel ozývajících se na vysokých školách,
mají ještě odvahu přihlásiti se veřejně k tupenému zna
mení lidské spásy, sv. kříži Kristovu. Příspěvky možno
zaslati buď poštovní poukázkou, nebo složními lísky c.
pošt. spořitelny, jež na požádání budou dodány, Msgru.
Antaninu Winschovi, kanovníku kolleg. kapitoly vyše
hradské v. Praze-V1., Štulcova ul č. 90. V Praze, v pro
sinci 1911. — Zemská rada katolíků v Čechách.

Spolek katolických. prolessorů založen na Moravě.
Patrno, jak tam naše hnutí prospívá ve všech stavech.

Tak se zakládá sová šlechta. Jací demokrati hlásí
se nyní o prvenství v národě, patrno v organisaci uči
telské u agrární, kde blahobytnici rychle se obohacují
novými velikými sumami. Frumarovy »Učitelské No
viny: dne 3. t. m. píši o švakru Rašinově Drnkovi: »Měl
papírnický obchůdek v Brandýse n. L. v době, kdy tam
Viktor Rašín vydělával volské kůže a při tom také u
čil. Když se stal Rašín předsedou Ústř. spolku učitel
jednot, byla v Praze záložna Komenského; ústřední vý
bor 25. března 1900 s potěšením přijal, že se prohlásila
samostatnou, všeučitelskou záložnou, do níž přebytky
rád uloží i ZÚS. Avšak Rašin s bratřími vypudil jednotu
»Komenský pro Prahu a okolí: z organisace a zařídil,
aby všeckose "Stěhovaloza ním do Brandýsa.V Praze
nemohlo nic prospívat učitelské organisaci. Brandýs se
stal oj roku 1901 hlavním městem učitelského králov
ství. V Brandýse založena všenčitelská záložna 1. břez
ng 3902. Ředitelem jmenován mladičký papírník a švakr
Raůisáv, P.Drnek. Z papírnictví zřídilo se“pak -Drnkovo
ústřední učitelské knihkupectví. Když Rašín napálil
pražského učitele Hrušku a vyměnil si s nim místo, sta
la se Praha zhse hlavním městem v království, jak »Č.
Učitel« doslovně oznámil. Přesídlení záložny pak bylo
nejvýš na čase, aby mohl vyrůsti důležitý finanční pod
nik organisačal« a také »převodení knihkupectví mělo
značné výbody«. Tedy: k vůli Rašínovi záložna kraěla
v Brandýse a knihkopectví bylo bez výhod.« O Viktoru
Rašínovi z Nechanic týž orgán píše: »Osudným omylem
se stalo, že po tři periody také učil. Avšak i při tom
obchodoval. V Žiželicích improvisoval proces s kleri
kály a přestal učit. Obchod dobře dopadl; byl přeložen
do Brandýsa. Uzavřel obchod směnný s uč. Hruškou,
slíbil mu, že za něho zaplatí dluhy a dostal se do Prahy.
V obchodě měl z pekla štěstí. Škola v Brandýse málo
nesla; zřídil si při ní koželužnu a s úspěchem vydělá
val kůže. Když hospodářsky sesllil, zařídil si velkoob
chody v učitelské organisaci a s neslýchaným úspěchem
vydělával dosud ..... učitelské kůže. Pak se sal vrch
ním řiditelenm»Prahy:. -- -Učitelské Noviny« čtou moc
němu rodu Rasínovu levity úžasné. Uvádějí závratné ob



nosy, jakých. si obratně ozáskali Rašlnpvé s Drakem.
Zkrátka -svůjČasto manifestevatfý soucit 3: hidou:učitel
kos dovedli znamenitězpeněžitiv době, kdypro,Drez
da dotjrali na kměžstvo katolické vůbec.

Největší cí básalk Špaskiska JsamMavagali dne
21. prosince v Barceloně zemřel. Po Jacinto Verdauge
tovi (zemřel roku. 1902) byl to. nejskvělejší básnický
doch Katalonie. Jeho..nejsilnější „strámkou byla lyrika.
Goethe byl jeho oblíbeným německým básníkem, znal

ho též podrobné jako žádný ze Španělů. Mistrněpřelo
žil jeho Iphigenii,do katadánskéhonářečí. Horovál pro
venkovský kraj.. Po. boku Mange'y Flaguers zastával
se statečněcírkve. Po. bezúbonnémživotě obklopen svý
mi 13 dětmi zemřel jako věrný syn cirkve. Ku svému
přání tyl poliřben v hávu sv. 'Prantiška. :

Zemědělská prodejna dobytka v Praze-VIl: vydala
následující tržní zprávu: Na pražský ústřední“ trh do

hovězího a to 320 kusů vůpodu domácího a 124-kusů pův,

vic. Průběh trhu byl prostřední. Býci prodávali se stěží

slabá poptávka byla po kravách horší jakosti. Neproda
ného hovězího dobytha odehnáno z trhu 10 kusů. Země

a to 16 kusů dobytka hovězího, 305 kusů dobytka ve
přovéřo a 5 telat.

Synové české matky. »| my Isme synové čéské
matky!- prohlašují naši soc. demokraté, 'ale až do minu
lého roku k vůli internacionální solidaritě snášeli naši
»českoslovanští« krutou germanisaci ústředního vídeň
ského Adler-Karpelesova vedení. V-»Union« dlouholetý
člen soc. dem. strany sděluje, že vídeňská centrála s
českými skupinami korespondovala jen německy, že za
sllala jim německé tiskopisy a vnucovala jim úředníky,
kteří ani slova českého neznali. — To' dálo se v Če

Vzpoura proti tomuto násilí nevzešla od vůdců a pře
dáků, ale od soudruhů. Vůdcové sami, pokud mohli a
mohou ještě doporučovati solidaritu a internacionálu.

Nová strojírna a kotlárna v Hradci Králové. Páno
vé Schwippel a Pálka vystavěli nedaleko viaduktu u
nádraží v Hradci Králové novou továrnu na výrobu par
ních kotlů, opravu strojů a autogenní svařování zláma
ných strojních částí. Oba pánové mají mnoholetou pra
xi v oboru tom získanou v nejpřednějších závodech ja
ko inženýři dílen v kraji i za hranicemi. Doporučujeme
tento nový český podník čtenářstvu našemu co nejlépe.

Zapamatujte si!Pardubická: Franckovka: je pravá, ©
: je-li na každém balíčku nebo bed- © —
© ničce„kávový mlýnek“t! ©

Lepší řádné děvče
sirotek,

prosí o místo do lepší
katolické rodiny,

kde by měla příležitost naučiti se vařit. Na plat
tak nobledí, jako na výše uved-né poduíuky.
Nastoupiti by mohla buď 15, ledna nebo 1. února.

B'ižií adělí administrace toboto listu.

SB T:10, Be ...pí -.
2 ské

Dorolajemessi.(ntb.udvořilo*vólovášenému ucho vonétvu ostázsitíže následkem zrušení otjohodu,předálijsmé náš sklad:

(kněžskýchkolárkůa náprsenek
. známé solidní firmě

Václav- Lad. Holý v Hradei Králové.
Děkujíce za vzácnou přízeň nám v tak hojné aite věnovanou, žádáme, aby stejná přívek.(byla věnována výše úredené úrmě.

Poroučíme“s. v hlabokétot:

Fejal 7 Byčiště.
ET Přerzarod-iny rof 4 Byčiědbal

kněžskýchkolárků a náprsenek
a doplniv“jej čerstvým zbožím z českých továren, sdělují tímto velovíženému duchovenstvo, že

mohu nyní v každém množství dle přání:vyhověti a prosím o vzácnou příseň.

„ Polná Boll, r lodou:1912,

Krcmě toho moha poslonšíti prádlem vlastní výroby a to: košile dle míry, spodky:
kapesníky, ponožky,ročníky a né podobné zboží.

Vlastní. výroba tkalcovského zboží.
Poroučeje se do vzácné přízuě. znamenám se.v hlaboké úctě

Václav L. Holý,
Hradec Králové, klicperova ulice 263 u Záložního úvěr. ústavu.

(dek ždok kk z ké

ToloddStojnÉMU ČUChOvERStru

a váženým příznivcům

šťastný a požehnaný ——

navý rofé 198
srdečně blahopřeje =——

a o nejdobrotivější zachování
vzácné přízně a důvěry, ješto
můj zástupce pro Čechy p. La

„hovec zemřel, o přímé obrácení:
se na nejstarší známou a- osvěd
čenou firmu moji, jakož i aby
na barnumské reklamy různých
nových firem, jež na úkor jakosti
dobrého zboží započteny jsou,
ohledu nebrale, pokorně prosí
v hluboké úctě nejochot. sluha

Josef Neškudla,
a a k. dvornídodavatel

V pozůstslosti zemřelého r. vikáře Karla.
Janského v Chroustovicich nalezá se zbytěk
knih, asi 200 výtisků, které drubdy svým ná
kladem v bisk. tiskárně vydal:

Brynychovy
KATECHESE.

Posluchači + p. biskupa Brynycba, bývalého
professora pastorálky, katechetiky a methodiky,.
znají oceniti praktický význam jeho katechesí.
Mladší duchovenstvo sotva asi tyto katechese
zná jen dle jména. Upozorňujeme na ně.

. Ješto se jedná o rychlé zpeněžení pozůsta
losti p. vikáře Janského, nabízíme tyto kateohese

se značnou slevou 30%..
Krámská cena 1. výtisku o 196 str. (dříve K 1:80)
snižuje se tudíž na K 130 frankovaně.

Objednávky obratem vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

Kočár zánovní
-lehký, polokrytý
prodá se u portýra

vJablonném n.Orl.č.86 (/4yholaln „lorkar v HradciKrál,

LATRTWTR| Josef Štěpán,
í — — odborný pozlacovač pro práce kosdelní».-————> vPardubicích,

doporučujesávodsvůjráda úd Evenatvua ul. pravenéníaP řoslcování
oltářů, kaantčlcn, křížových cest

1 veškerých chrámových předmětů, Jakoži ©

k (opravě pomníků, želemnýchnáhrobních křížů,
"| slacení písma a raných předmětů venku se male-

zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá.

nová chrámová zařízení
v kašdém alchu a provedení čistě amělockém..

Šeoh, úvěrní společnost
sapeané Bpolěčenatv s růčěním obmezeným

w Hradoi Králové,: (protiGraodhoteln)

pHjímá vklady na kalšky
= za 44%až B, =

úrok a to dle výpovědí
a ros zholovuji úplně bezplatně

ORY* (Složní lístky na požádání zdarms. "UM | k ústnímu dná i davam 00na ošádtní taktéš.
Uhlí nejlepší jakosti nárokunaoestovné.Mnoho pochvalných uznání řece a bromšová.

90 nejlevněji ' státnímedaile svýstavyv Pardnbicich.
k OgOŽOZO0ŮOU SW“Závodzaloženr.1808,Sg



Světoznámý

Malaský křen
letošní sklizně, nejlepší jakosti,
zasílá v bkg balíčkách ve velkém

za levné cepy

Josef Mikulecký,
vývoz Malínského křenuv Kutné Hoře.

Ceníky zdarma a franko

Majoránka a demul.

ew Plilně čtěte důležitý opis. aw

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a u unstavičným zřetelem k nověj
ším a nejnovějším církevním i státním normám

a předpisám vzdělal

Br. Th. Antonín Brychta,
kanovnik-strátce kathedrální kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a 649; velká 8*; Cena 11 K.

Velice cennou imto kmihu redakce „Obnovy“
nejořelejí odporučuje.

Expedici obstarává

Biskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové.

Do Hradce Králové a okolí!
Uctivě si dovoluji oznámiti, že jsem

PŘESÍDLILA
od „Černého koně“

do domu čis. 5. na téže podsíni.
Za dosavadní velikou důvěru, která mi

byla prokazována neztenčenou měrou po 25 let,
vzdávám nejsrdečnější díky a

prosím o další váženou přízeň,
Všechněm velectěným příznivcům uctivě

přeji šťastné novoročí.

Anna Šarfová,
městská porodní babička.

Rozšiřujte
důležitou úvahu, jež vyšla jako D5.a 6. číslo

»Časových Úvah“ pod titulem:

== Obrana==
školy katolické.

SepsalP. František Blaťák C. Ss R.

Autor uvažuje o škole neutrální, o eituaci |
náboženství v téže, pokrokářských proudech |
školních.Promlouvá o ry katolické obrany

-4 poučuje, jakým způsobem obrana má se
rozvíjeti.

Stran 64 — Cena 16 hal.

Při hromadných objednávkách velké slevy. |

Objednávky vyřídí obratem i

Biskupeká -kutktiskárea v Hradci Králové.COUL

——

Buňoženor. 1803.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desitiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

s Aměrs de Londres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občervévající prostředek doporučovaný,: nabízí

A. J. Andres v Ustí m. Ori.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého trame

cognacu, srěmské slivovice jakoži př. jamfumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších.P, T. pásům obchodajkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné reny.

a
Nové svižné
humoresky.

Právě vvšel 1I1. díl

Mozmarnéch
z péra populárního spisovatele Jiřího

Sahuly. Ilustroval K. I.. Thuma.

Prvé dva díly vzbudily tak ve
liký zájem, že jen malá zásoba

zbyla na skladě,
Odporučujeme vřele katolickým
spolkům a do katol. knihoven.
V době, kdy tak úžasně se šíří
literatura zhoubná, každý přítel
nezávadného, pružného a pou
tavého humoru uvítá knihu tu

velice vděčně.

Stran 382. | Cena 2 K 20 franko.

Objednávky vyřídí obratem

Oružstevní knihkupectví
v Hradci Král. Adalbertinum.,u

Šenstvím pod jedním uzavřením za Kor. 2D'— měsíčně,

8 příslušenstvím za kor. 23:— měníčně,
Krámy Všehnedk zadánín firmy

K. V. Skuherský,
©.a k. dvorní továrna nábytkuHradec Krétové.

M
2 pokojeparketované, kachyů
a koupelnou a kabinet pro
slažku za Kor. 5) — měsíčně,

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medallil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první amojstaršíodbornádílna pasířekéKarla Zavadila
v Hradci Králové

k zhotovení veškerých ke
olelních nádob ze stříbra,
bronau a jiných kovů, od nej
Jednoduššího do nejskvostněj
šíbo provedení, v kašdém

vzorku a ryze církevním aloho.
Vše přesně, čistě a důkladné

zhotovuje se v mé vlastní dílné
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému do
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou sa ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jebo
Biskupskon Milostí rovide
vány.

Mežní nádoby jem v obmí
alatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
mtelních so rycile, řádně a
levná vyřisulí,

Vše sasílám jen posvěcené.

Vno ruzpočty, i
hotovéslbší na ukásku o

- 00 zašlou.

Chuděkm kostelum možnosplácet bez přirážek.

OBRY“Sta odpornčení a čestných nzmánípo ruce. "i
Prosím veledůstejné duchovenst laska

ndávěranároda donko a nov 19. vonpřízeň

ovýchaid.

Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

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

pro každou dobu.
Stran 722. Cena 4 K.

První český katolický závod ve Vídni.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch.

korouhví (balda
chýnů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

: vové nádoby, křížeatd
4M Videm.

VII. o., Kaiser
Strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukésku sasílá

se vše franco.

Nově postavená

a moderně zařízená

kotlárna, strojírna
a aufogenní svařování

0. SCHWIPPEL

A K. PÁLKA f

v Hradci Králové II.,
blíže nádraží,

započala právě svoji činnost a doporučuje
se ku dodání parních kotlů veškerých
soustav a velikostí, parních přehřívačů,
potrubí vodních i parních, parního topení,
reservoarů a různých aparátů pro každý
průmysl, jakož i ku provedení veškerých

oprav.

Ve strojnickém oddělení provádíme opravy
veškerých strojů a jch součástí.

Zlámané části strojů svařajeme autogenně.

Kotlové trouby navařujeme, trhliny v kotlech |
zavařujeme.

Veškeré armatury v la jakosti.

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci Králové [909 konaném
s četnými illnstracemi, s řečmi všech řečaíků
většinou dle stenografických protokolů i,
— rosnaho 36takových.archůvelké+ pami

nabízí ve výrobní osmě K 3-— franko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.
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SBVšem, kdož jakýmkoliv způsobemprojevili účasts bolem naším nad
úmrtím našeho drahého manžela a otce pana

Josefa Cibulky,
majitele fy Jos. Em. Cibulka, městského radního a ředitele Občanskézáložny

v Úají nad Orlicí,

vzdáváme nejupřímnější díky.
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O0:2OjhsS:týn“a,2DbhŮ
> Zvláště děkujeme veledůstojnému duchovenstvu, slavné městské radě č
še| | a obecnímu i okresnímu zastupitelstvu, slovutnémuvýboru a úřednictvu Občanské a
E% záložny, váženým spolkům, jakož i všechněm, kdož v tak hojném počtu dra- kšž

zes | bého zesnulého vyprovodili na poslední pouti. P
“i

NA +) Bůh odplať všem!
V ÚSTÍ NAD ORLICÍ, dne 29. prosince 1911.

Rodina Cibulkova.

ZOPRIBPKACOK
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ŘE DMEMOVNOCu: S ACGVDNAVAÁDÁVRĚH NANAKANAL

Holíte 18 sám?
Holičskémýdlo.. . ........ « .

|

ŇKl ÁD |neraturJe oko
Štěteo m- ——— 20, 30, 50, 70h

Abonovánívzškerýchčasopisů, žurnálů a děl Sa Haná 8 ajolikouPD Bob
vycházejících periodicky u nás i v cizině. Kámenpoholení... ...... .. 80 h

92| Kolínskávoda.<... . .. .. 60h

Druž stevní Prodej zboží papírnického,tiskopisů pro W Všev bezvadnéjakostidoporočojeatéžpoštouduchovní úřady, obrázků svatých, ke křtu, : zasílá

knihkupectví = modlitebníchkniha devotionaií.

nakladatelstwí, ""Y Sestopisné,mapy,průvodce,učebnice|
! řečí, slovníky. =závod hudební

a papírnictví = Skyostně vázané knihy.
v Hradci Král. Vyřízenísobemenší cbjednávkysprávnéa rychlé.

mP T R R R O 8

JOS. JELÍNEK, parfumerie
| : VHradol Králové.

Konkurs
na zadání restauračních

4|prací při děkanském
kostele sv. Bartoloměje

ALMSme- Vhodné dary. "58

Eroramcecem:

. Za výbor „Jednoty“:

Čeněk Vančura,
předseda.ořhiětbětýohěbbobibo káé8| moku

Mantel: Politické drazstvo tiasové v liraáci hraloré — Vydavatel© zodpovědnýredaktor Autenie Posua0m. — Tiskem hisk. knihtiakárny ©rade: Král

L bee Vyspkonýské,£. všlshni poplatníci,3. roservní fond44 veškeréaktiva opofitelsy.

p“ břobědě obobo Hi Pardubicích; | v FarduDicicn.+

+ =—— Widady ma knížky — i Vypisojesenabídkovéřízenídle aa
rozpočtů, které možnoshlédnouti na-děkánském.

i 1.0 i úřaděv Pazdabicichdo Sl. ledna 1912,kdy
"+ © A4 o "W -+ ibůtasoutěžekončí.+ + Výbor „Jednoty pro stavbu děkanského
vj úvů o výs| obrámuPáně“rybražujesi ohlášenéprácezadati

je zarokuj i buď jedinému offerentu heb po částech dle ře- + m 2+% eslných [rací,nehledě na výši nabídk:

H Městská noří ve Vys. Mýtě oa mono
uj za niž ručí: ++ +» +
v +„ě



Pokrokářská finanční reforma, —
r Nyní již svobodně proletují úžasné zprávy ©

„Rašínovců. Dříve tak veliká zamiklost — a nyní
celý roj zvěstí pochmurných.
© Když r. 1902 rašínovský >Čes. Učitel« za re

Drozda šmahem proti kněžstvu českému, vytkla
Obnova v č. 49., že >Č. Učitel chytře mlčí o po
sledních defraudacích učitelských. Náš dopisovatel
v téže odpovědi dodal: »Choditi na slunce a míti
máslo na hlavě, tomu se říká hloupost aneb nepro
zřetelná zlomyslnost, která se hned tak nezapomí
ná, nacpak k zostření pozornosti protivníkapobá
dá! Že by se kdy mohlo jednati o miliony, toho 0

"mi míti co dělati, ale nějaké tisícovky se ještě p.
uč. Černý v životě sám dočká. Tedy všeho do ča
su, to na věci ničeho nezmění, naopak bude to —

s obměnou užili, »vyvrcholeným případem škola
rismu, školární přetvářkou, životní prolhaností,
Školaristické smělosti a bezohlednosti až k zločinu.

Tato předpověď se splnila nápadným způso
bem — ba docela události, jež vyšly nyní na je
vo, jéště daleko překonaly tušení předpovídající
ho.

Nikali. s tisícovkami, nýbrž se skutečnými mi
liony počaly. si pohrávati ruce učitelské. Již téhož
roku I. hřezna založena všeučitelská záložna, která
k vůli Viktoru Rašínovi musela krněti v Brandý
se. A pak se šlo do Prahy a do »Prahy«, zHdilo
se učitelské knihkupectví atd. A v době, kdy Raší
nův rod nacházel tak skvělé zaopatření v učitel
ských podnicích, házel »Čes. Učitel« bláto po kně
žích, kteří prodávajíce i nutné kusy nábytku, za
sílali perně získané groše na sanaci záložny Or
tovy a Drozdovy. :

Ti, kteří Rašínův rod nesli v triumfu na svých
ramenou, nebyli »aklerikálové«, ale fanatikové,
kteří dovedli spílati katolíkům surověji nežli
>Čas.« A pro svůj -zaslepený hněv zapomínali, že
Rašín naopak zase zcela klidně uvažuje o zlepše

„svých financí. Zatím co poplatníci akc. společ
nosti »Rašin, Ornek et comp.« prali do katolíků
jako do žita, zatím co na schůzí v Bohosudově uči
nili zcela neomalený bezcitný útok na existenci
učitelů konservativních, Rašín spokojeně, beze
všeho rozčilení počítal -statisíce, které si z učitel
ských podniků nahrabal. Roku 1906 měj Rašín ja
ko vrchní ředitel »Prahy«< 10.000 K, loni však již
17.800 K. Rašín s Drnkem získali mimo to za 4

léta na 250.000K zprovisí, které měli při pojišťo
vání u banky »Prahy.< Kdo se pojistil u »Prahy«,
tomi bylo ochotnějí půjčeno v záložně. Rašín již
Jake strosta zemského ústředního spolku u
učitelského upozornil insertem, že jest sběratelem

Rašín si „počítal také provise pří půjčkách
hypotečních a sám domy odhadoval. Za své odha
dy počítal si až 2000 K. Nyní jest-v trestním vyše
třování. Jest totiž obviněn, že neodevzdal odhad

jam veliké obnosy, jež mu byly pro tyto odevzny.

Pěkně si to rod Rašínův zařídil. Učitelské
kninkupectví vzal do správy bratr Rašínův Josef,
právním zástupcem finančních podniků učitelských
stal se jeho bratr Afois, ředitelem záložny švakr
Drmek.

A eo proti tomu podnikal učitel Smrtka jako
stálý revisor záložny a Jos. Černý, člen dozorčí
rady? Syn Černého, který se stal -úředníkem v
»>Praze«, snažil se informovati- otce © nepřístojno
stech. ale ten dle zprávy >Uč. Novin< zakázal sy
novi o těch záležitostech mluviti.

kavalírských výdajích na domácnost"nahromadilsi
na půl millonu korun.

„Když se rozkřiklo, jak obrovské: Simy z kapes
učitelských vynášejí dyňastii Rašínově provise,

se Rašínovy zrušily a dalo se mu nánrádou pevné
ročaí služně36600K. tedy více, než má sám mí
stodržitel. Jak by »chudák« Rašín k tomu přišel,

aby měl utrpěti nějaké těžké poškození? Náhrada
se tedy navrhnouti musila! Však to chudí učitelé
zaplati! Leč učitelská oposice (v níž jsou i po
krekáři) volá: »Pryč s Rašínem!«
—————

Volné listy.
Neomalenéposměchy z lidského rozamu. Kdo

tovým názorem a kdo čte sliby volných myšlen
kářů v veliké lidské mravnosti, kterou připravují,
musí usouditi nic jinak, než že volnomyšlenkáři
jsou buď naprostými zabedněnci, nebo tropí si po
směchy z lidského rozumu a ze vzdělanosti dvacá
tého století,

Světovv názor volnomyšlenkářský, jako zná
ao, jest materialistický monism. Vejce toto snesla
filosofická slepice německá v podobě Haecklově a

volní myšlenkáři, kteří však již nesnášejí, což tře
ba stále uváděti na pamět. Naše veřejnost snad již
ví, nebo důkladněji ještě bude poučena o tom, jak
v Německu tlaeckel se svým monismem u vážných
učenců vzbuzuje jen soucitný úsměv. V poslední
době potřel ho Branka, universitní professor.

V prvém čísle »>Nerudy«dr. Bartošek rozho
vořil se o mravních úkolech volné myšlenky a o
bul se do toho hodně vznešeně: >Vyzvedám hned
V prvním čísle našeho nového časopisu — jako zá
kladní program naší práce — mravní úkoly Vol
né Myšlenky, neboť úkol i význam hnutí našeho
v dnešní společnosti je především mravní«. Dr.
Bartošek jest si věren, prohlásiv monism za ná
boženství volnomyšlenkářské. Musí tedy nyní dů
sledně slibovati i novou mravnost, nebo jinými
slovy, jak dr. Bartošek zapřáhl, tak nyní táhne. V
>Obnově« již často jsme se zabývali nesmysly
Bartoškovými a proto musíme mu zastoupiti cestu
i tentokrát. Domníváme se, že nejlépe mu spočítá
me zuby, když vstoupíme na filosofickou půdu mo
nismu a s každým rozumně myslícím člověkem po
svítíme na mravní důsledky, které z tohoto světo
vého názoru plynou. Dra. Bartoška slušně zveme,
aby se na tuto procházku vydal s námi.

Pro čtenáře naše, které věc zajímá, jest nám
krátce načrtnouti základy monismu, jak již jsme
několikrát v »Obnově« učinili. Monism jest zajisté
taková soustava, jejíž myšlenkové jádro musíme
míti na mysli, abychom stále přesvědčivě mohli
dokazovati nesmyslnost a nicotnost volnomyšlen
kářského světového názoru.

Haeckel uvedl naše volnomyšlenkáře do tohoto
chrámu moudrosti: Jest jedna podstata všehomíra o
dvou přívlastcích, jimiž jsou hmota a síla (ener
gie). Hmota tato, vyplňujíc nekonečný prostor,
jest ve věčném vývoji. Život povstal tímto vývo
jem sám sebou. v řadě zvířat jest nejvy vinutěj
ším zvířetem člověk, jehož duševní život není nic
jiného, než vlastnost hmoty, a proto není zvláštní
duševní podstaty (duše nesmrtelné) a není Boha
jako duševní bytosti od hmoty nerozdílné a na
hmotě nezávislé.

Již častěji v »Obnově« vyvraceli jsme tyto
volnomyšlenkářské položky, ale jelikož naši filo
sofové svou ubohou brašničku opět otevírají, mu
síme opětně k věci se vraceti. Pro dnešek budiž do
sti na tom, když podotkneme, že tato volnomy
šlenkářská soustava nemá nic s vědou činiti, a to
z toho jednoduchého důvodu, že z“leží jen ze sa
mých nedokázaných pojmův a cizích jmen, jimiž
Haeckel hustě hází a z nich látají své potřeštěné
fantasie i naši volnomyšlenkáři.

A nyní o té věci, k níž museli jsme napsati
předchozí úvod. >My' volnomyšlenkáři«, hlásá do
světa dr. Bartošek, >»mámeza podstatu své čin
nosti mravní úkoly.c Nuže, ješt potřebí věděti,ja

jest schopen zrodití. Při tom mějme stále na zře
teli, že monism Haečklův jest monismem našich
volných myšlenkářů. Ohledání pravé povahy mo
nistické mravouky fest důležito jmenovitě také
protb, Žc z. jejích důsledků dlužno činiti soudy o
celém světovém -nážoru, -z něhož 'mřavouka ona
bere svůj původ. Zkouška toho kterého světové

Inserty se počítají levně.

ho názoru záleží vlastně v mravních jeho dusled
cích.

Zkouška. Předem všeho jest hleděti k tomu,
že mluví sc o theoretickém a praktickém materia
lismu (hmotařství). Spojení jest tu docela přiro
zené, reboť světový názor, který, uznávaje pouze

„ hmotu, popírá samostatné duchovní bytosti, jako
jest Bůh a nesmrtelná lidská duše, sám sebou svá

1 dí, aby člověk také podle něho žil, oddával se ce
le smyslnému požívání, nebo jinými slovy, aby pě

: stoval materialism prakticky. Jest to ono známé
„ heslo: »Užívejme, jezme a zmocněme se všech

| fmotných požitků, nebo vše ostatní jest podvod
| a klam.«

Theoretičtí materialisté ovšem nechtějí se ku
praktickému materialismu znáti, ale není tu pomo
ci, nebať učení jejich v jiné konce nevede. Také
Haeckel před praktickým materialismem couvá, o
všem marně, neboť jeho monism nic jiného není,

: Pokud volní myšlenkáři s Haecklem prohlašují du
| Ševní činnost za funkci mozku a hmoty, jsou ven
[ koncem materialisty. Hlavní věcí jest, že svým

monismem (právě jak to činí materialism) popírají
l samostatnost ducha.
| Jestliže tedy základem duševní činnosti jest

hmota, a jestliže volní myšlenkáři, ovšem docela
důsledně, původ lidského ducha odvozují z dušev
ní schopnosti zvířat, pak jako na dlani jest další
dusledek: popření svobodné vůle. A že naši volní
myšlenkáři s Bartoškem tak činí, jest věcí velmi
známou. Jak by také člověk mohl míti svobodnou
vůli, když, všechno jeho konání jest podmíněno a
poutáno hmotou a když podle našich volnomyšlen
kářských filosofů jest pouze mechanicky vysvět
litelno? Vždyť dr. Bartošek na svých schůzích ča
sto mívá filipiku proti nynějšímu soudnímu zaří
zení, které trestá zločince, aniž předem vědecky
jest uvažováno. zdali ti vrahové, žháři a lupiči jsou
za své činv zodpovědní nebo nikoli. Takové popí
rání svobodné vůle ovšem vyplývá z volnomyšlen
kářského předpokladu, že člověk jest jen lepším
zvířetem +Lidská vůle«, dí Haeckel, »není zásad
ně rozdilna od vůle opic.a ostatních ssavců.< Haec
kel nakládá s vůlí tak, jako duší, zobecňuje pojem
vůle jako pojem duše, neboť přivlastňuje vůli všem
bytostem, také rostlinám.

Vůle v rostlinách a nižších zvířatech jest ne
vědomá. Teprve, když u vyšších zvířat vyrůstá
ve vědomí, dostupuje onoho vysokého stupně, jímž
jakostně rovná se vůli člověka a osobivě nazývána
jest pak >svobodnou«. Čím Haeckel dokazuje tyto
své výpovědi? Ničím. A tuto hru pouhých slov
naši valní myšlenkářl přijímají za dokázané vě
decké poznatky. Du Bois-Reymond byl, ne-li vět
ším, teóv zajisté takovým učencem, jako Haeckel,
a přece původ svobodné vůle zařadil mezi sedm

| světových záhad, které v učené společnosti po
drobně vyjmenoval. Důsledně tedy Haeckel pojmy
»dobra a zla« pokládá za uměle vytvořené, čímž
ovšem jest odstraněno svědomí jako sebeklam. Ji
ným důsledkem jest. že nemůže-li se člověk svo
bodně rozhodovati, nekoná dobra a nepáchá zla;
tyto pojmy nemají ceny, jsou jednostejné, a člověk
nemfže za činy své býti zodpověden, chválen ne
bo trestán. Proto také zločiny lidské nejsou hří
chy proti společnosti lidské, ani proti Bohu. Hřích
dle Haeckla jest »přestoupení uměle zdělaného lid
ského příkazu«. Protože není Boha, není posléze
ani žádného přikázání Božího, není důsledně mrav
ního řádu a také žádné mravní zodpovědnosti za

činy. : (Příště dále.)

Poznámka o Rukopisu. Míním učiniti poznám
ku, libo-li, otázku, o níž však nevím, nebyla-li již

| na denním pořádku roku 1886, kdy zuřil boj o Ru
(kopis. Byl jsem tehdy sextánem, a pokud bylo
možno. sledoval jsem námitkyi důvody obranné,
Jest přirozeno, že od té doby mnoho člověku z
hlavy vyvanulo. Zajímal jsem se a spor a přísluš
né publikace vypůjčoval jsem si od našeho profes
sora češtiny. Nicméně pamatuji se živě, že jsme
vlastního vědeckého přesvědčení neměli a spolé
hajíce jen na četbu, spravovali jsme se pouze ci
tem, Proto zcela určitě -mohu říci; že dle žákovské

1 psychologie, dle sumy vědění a samostatného 6



sudku úikdpz nás nemohl tehdy napsati článek,
jaký poslal do »Času«< septimán, jenž vzal si na
muški: professora Plče.'.

Kdo má jeu, trochu soudnosti, musí poznati,
že »Čas< článkem septimána si zaeskamotoval. Věc
jest velice průhledna, a jen naivní lidé mohou před
pokládati naivní víru ve článek onoho fingovaného
septimána. Pro nynější gymnasijní septimánskou
generaci boj o Rukopis jest neznámou zemí. o
všech subtilnostech námitek a obsahu nemají ani
potuchy, a tu najednou z ničeho nic přihrne se sep
timán, znalý odborného vývoje protirukopisného.
Chtěla-li iedakce »Času« někoho napáliti, napálila
jen svou, do celého světa vytrubovanou pravdy
milovnost, nemluvě ani o nedůstojné komedii, kte
rou vůči veřejnosti sehrála.

Odpurci Rukopisu tvrdí, že Hanka užil ku pa
dělání pergamenu ze XIV. století. Námitka tato o
všem bere zřetel k toru, že znalci francouzští prof,
Pičovi starý pergamen uznali. Také čeští chemiko
vé a paleogralové vyjádřili se podobně. K tomu
mám tedy poznámku ze zkušenosti. Píšeme-li dnes
na starém papíru, stává se, že inkoust se nepříjem
ně rozplihuje. Jak jsem již pravil, nevím, zda po
dobná zkouška. byla učiněna s písmem na starém
pergamenu, a nevím, má-li starý pergamen vytr
valost, těmto důsledkům stáří se nepodrobovati.
Činim-li tute otázku, mám na zřeteli, aby o této
věci nestranně se promulvilo, Hankův pergamen, jak
se praví. ze XIV. stoleti, svědčí, že inkoust se ne
rozlezl a působí dojem, jako by psáno bylo na per
vamenu novém.

Ý

Z muzlnáradní diplomacie. Seskupování vel
noci, národní a hospodářské sympatie a antipa
tie rýsovaly se i v řečech delegačních. Z našich
delegátů Anglii pálil kadidlo dr. Kramář, jenž pro
jevil přání, aby Rakousko sbližovalo se s Anglií,
která prý zabránila válce v konfliktu mezi Něme
ckein a Fráncil strany Marokka. Rakousko, jsouc
poutáno k Německu, mohlo prý snadno býti strže
no ve vážnou a bolestnou zápletku. Nesouhlasíme
S poslancem Kramářem. Francie sama nikdy by se
nebyla pustila do války s Německem a tisíckrát by
se byla rozmyslila, i kdyby jí pomoc anglická by
la bývala slíbena a zaručena. Francie zná svoji sla
bost 4 rozháranost vojenské discipliny příliš do
bře, ahv dávala v sázku jak tak udržovaný svůj
prestiž. miliardy peněz a statisíce životů. Angličtí
diplomaté z generálové v zájinu vlastní říše brzdili,
protože ještě nevětřili příhodného okamžiku a mi
me. tu jsou si dobře vědomi, že i mohutné válečné
loďstvo nedávalo by jim ve válce naprosté jistoty
nerušeného dovozu potravin, bez nichž Britanie
ani dva měsíce nemohla by se obejíti. Chystá-li se
Anglie na Německo, vyvoli si okamžik, až bude
míti devětadevadesát procent jistoty, že zvítězí.
Jinak ovšem jest nebezpečenství pro naši říši patr
no z toho, že Anglie k budoucímu zápasu snaží se
Německo co možno nejvíce osamotit, a jest
jen přirozeno, že náš stát zatažen byl by do války,
kdyby zůstával ve smluvním spojení s říší ger
mánskau. Ale v tomto ohledu neprospívají nic de
legační řeči. protože spojenectví naše s Německem
má pevné základy v osobních přátelských stycích
obva dynastii. Ostatně dobře smýšlejícímu člo
věku v přátelství s Anglií těžko se vemluviti a je
ště obtížněji se nadchnouti. Sobecké pletichářství a
odporný machiavelism jsou stálými karakteristi
ckými známkami anglické politiky a úskočnost je
ji, která seštvává sousedy pro své prospěchy, jest
veřejným tajemstvím.

Jako upřímným Slovanům a přátelům Ruska
hrotem v duších našich utkvěla vzpomínka, že An
glie popíchla Japonsko proti říši slovanské zase za
sobeckým účelem, aby ve prospěch její oslaben
byl soused, který leckde stával se jí nepohodlným.
Také nikde nevidíme důvodu k domněnce, že by
našini národním zájmům Anglie mohla někdy pro
spěti. Tím ovšem nepřimlouváme se za spojenec
tví s Německem, které za skutečných mezinárod
ních poměrů jest pro nás hrozícím nebezpečen
stvíim. Zanlouvaly by se jen přátelské styky bez
tuhých závazků.

Prato také podepisujeme starou pravdu, Kra
mářem v delegacích vyslovenou, že přátelství s
Ruskem šlo by nám k duhu. Masaryk ohlásil své
veto, spojení s absolutistickým Ruskem si nepře
je. Víme ovšem, odkud vítr vane. Spojením tímto
posílil by se monarchistický princip. Smýšlení dy
nastické a mezinárodní zednářstvo nikdy nejídají
z jedné infsy. Rusko má nyní výhodnou politickou
posici. O jehu přátelství uchází se Německo. Ra
kousko a Anglie oslazuje s ním své styky tím, že
mu dopřává volnosti v Persii. A všechny tyto ná
mluvy dějí se ve znamení zatažené oblohy nad po
měram mezi Německem a Anglií. Má-li Rusko nyní
prohlédavé a bystré státníky, mohli by ze příhod

né situace těžit. .

Za agrárním! kulisami. Jenom jednotný šik a
grární může prospěti našemu lidu, jenom poctiví
a nezištní lidé získají prospěchu našemu země
dělství, jetom vůdcové, nehledící osobních zájmů,
jsou přirozeným právem povolání, aby podnikli

čestný zápas za práva národní, politická a pro
spěchy hospodářské! © Taková a podobná hesla

ských voleb. NE
A tu povstává Prášek a jme se starostlivě,

vážně a důkladně proklepávati agrárním vůdcům
"kožichy. Není nemožno, že dostane se důkladného
pardusu ' jemu. Hlavní však věcí jest, že páni ma
lují sami sebe a malba jest věrna, protože se do
bře znají. kytice, kteroá Prášek ve 3. čísle svého
»Práva Venkova« svým odpůrcům podává, jim za
jisté nevoní. ;

>Nově zvolení peslanci. se sešli a zvolili za
předsedu Udržala. ©Téhož Udržala, kterého pan
předseda výk. výboru za zády Častuje výrazy, jež
ve slnžném listě není možno otisknout Panu Šve
hlovi stačilo vědomí, že v něm má muže poddaj
ného a že se stane skutkem jeho přání, aby poli
tika i na radě říšské komandována byla z Prahy
od něho. A to se mu také splnilo. Ano, velmožný
pane Švehlo, politiku v Praze i ve Vídní děláte
Vy;Udržal přijímá jen Vaše telefonické rozkazy.
Klub arrární na radě říšské je rozerván, nikdo ne
ví, co vedení chce, kam míří, v klubu za celou do
bu letního i podzimního zasedání byly na pro
gramu jen osobní spory a hádky. Špiclovství je
hlavním zaměstnáním některých poslanců, a běda
tomu, kdo byl přistižen, že mluvil s Práškem, ne
bo dokonce že mu podal ruku! Takovéto »smělé
přestupky“ jso druhého dne pak předmětem dlou
hé a rozčilující debaty v klubu. Přáli bychom nad
Šcnénia organisovanému lidu venkovskému býti
diváky v parlamentě, jak nikdo, ani sám předseda,
neví, jak má klasovati. Budou-li si troufati Švehlo
vy orgány naše různá odhalení popírati, poslouží
me novýnu a křiklavými případy. Vůdcové v klu
bu agrárním k udržení většiny verbují a vyzna
menávají právě jen ony méně kvalifikované, kteří
za tato bezdůvodná vyznamenání stávají se jed
nak oddanými otroky svých pánů, jednak užitkují
slabosti vůdců ke svému byť i dočasnému uplat
nění se, třeba že na škodu věci a lidu.«

Tak Prášek střílí z těžkých děl do slavných
agrárníci vůdců. Zdá se nám, že se v agrární stra
ně vyjasňuje a že z ní páchne...

Také logika. Protikartelový »Čas« potíral v
Čechách: ten volební kartel, v němž se mu nepo
dařilo výnosně uristiti vlastní hubené akcie. Zato
však zcela nepřirozený kartel svých chráněnců
moravských velice schvaloval, ačkoli přece musil
viděti (zvláště za posledních doplňovacích voleb
za Kroměřížsko), proti jakému zdatnému pracovní
kovi vyrukovala do boje aliance pokrokářsko-a
grárně-adlerovská. Dne 10. t. m. s uspokojením
denník Masarykův konstatuje s pochvalou heslo
českobrodských »Našich Hlasů«: »Jsme pro svor
nost - nikoli však pro kartel« Ale na tomtéž
listu (na předchozí straně) přináší zprávu o utu
žení organisace lidovo-pokrokové v Kroměříži, je
jíž konec zní: »Shrormáždění vedeno myšlenkou:
»Semknene-li se všichni, bude panství klerikalis
mu na Moravě brzy odzvoněno.«

Ale jak se jinak odzvoní, než protikatolickým
kartelem, do něhož láká semita Stránský lidi nej
různějších zájmů? © Vždyť se právě tohoto roku
přesvědčil chytrý ten obchodník, že jeho strana
bez cizích berel nemůže se k žádnému vážnému
kroku odvážiti, protože prořídla přímo úžasně. Te
dy af žije moravský nepřirozený kartel!

A jaká svobodomyslnost se zračí v tom he
sle! Strana, která shromáždila na Moravě hlasů
nejvíc. která tedy representuje většinu národa,
má býri úplně umlčena společným spiknutím. Po
krckáři se tváři, jako by měli zvlášť vyvinutý
smysl pro práva menšiny. Zatím však kují zbraně
k potlačení lidových práv většiny, k utvoření ta
kového zastupitelstva, které ani zdaleka neodpo
vídá skutečné vůli lidové většiny. Co tím klerikál
nim panstvím pokrokáři míní, to již zná dávno kaž
dy. kdo nahlédl do jejich eskamotérského slovníku.

ie pokrokářů totiž panuje klerikální nadvláda po
tud, pokud katolík pod tvrdým podpatkem pokro
kářským ještě dýchá. Protikartelová a svobodo
myslná prakse pokrokářská jest tedy klikatější, než
lesní bystřina.

Zmařená zednářská výprava. Již jsme refero
vali obšírně, jaké široce založené válečné tažení
volnomyšlenkářské začalo na Slovensku proti Hlin
kovi a jeho přátelům. Za bezuzdných útoků však
vyšlo na jevo, jak byl Hlinka bezcharakterně zra
zen od volnomyšlenkáře, v jehož prospěch nasta
vil prsa, jak lživě byl napadán od lidí, k vůli nimž
se finančně zakrvácel. Ukázalo se také, že proti
Hlinkovi za pomoci českých pokrokářů vedou zá
pas lidé, kteří hrabali z cizího. Vyšlo na jevo, že
Hlinka zkusil daleko větší muka od »národnost
ních pracovníků«, než jaká mu byla později při
pravena maďarskými úřady v žaláři. Když pokro
kářsko-židovští spojenci poznali, že jest s nimi zle,
honein troubili k ústupu do lesa. Naposledy sama
zcela neklerikální »Národní rada slovenská« vy
zvala (dne 19. prosince minulého roku) »Slovenský
denník a »Týždenník«, aby odvolaly nízké urážky,
které vmetly do poctivé tváře Hlinkovy. | Židé,
kteří měli proti Hlinkovi nehorázný hněv, chtěli

|

národní hnutí slovenské a zdárně pokračujícíslo

kým úskokem a vzbuzením veliké domácí válké.
Zatím se jim to vžak naprosto nezdařilo.

Spalování mrtvol proti citu. »Vědecké a ho

hou překonati vrozenou pietu k zesnulým, a proto
vzdor všem spolkům, agitacím a vzdor všemu
pudu po novotě u mělkých lidí, zůstává zpopelně
ní údělem skrovné hrstky podivínů, jak statistika
dokazuje. Německo mělo do konce roku: 1909 16
pecí na spalování mrtvol. Roku 1908bylo ve všech
státech Německa spáleno 4050, v roku 1909 4779
sartvol. Z těch připadá na evangelíky 3727;-na ka
tolíky 401, na bezvěrce 249, na židy 220, na dis
sidenty 68. na starokatolíky 38, na budhisty 11,
Počet katolíků obnáší tedy 8 proc. Z 21 milionů
katolíků urírá průměrně za rok 550.000 osob, z
těch dale se upáliti jen 401, čili 0.07 proc., což 'je
směšný počet. V Anglii jeví se soustavný úbytek
spalování. V sedmimilionovém Londýně dalo se u
páliti toliko 364 osob. V Italii, kde mají zákon o
spalování mrtvol přes 30 let a celkem 28 spalova
cích ústavů, přálo si za celou dobu upálení 6251
osob, ccž činí při počtu 24 milionů zemřelých v
posledních 30 letech jen 0.026 procent. Také pro
smích! Ve Francii skočilo do ohně.po smrti za celý
rok 1910 jen 394 lidí. Tolik málo v zaslíbené zemi
zednářstva! Největší průměrný počet spálených
vykazují Švýcary.

„ Čelkem tedy hubený výsledek zuřivé agitace
židovsko-zednářské. ' Kdo si vzpomene na nemož
nost převážení mrtvol pro nakažlivé nemoci a
kdo nehoní se po modní zvláštnosti i při své smrti,
nebude schvalovati obyčej, jenž se příčí křesťan
skému názoru o pohřbívání mrtvol a nesnáší se s
vrozenou pietou k tělu zesnulému, jemuž rádi po
přáváme přirozený, pozvolný rozklad na sv. poli.
Dryáčník dává přednost ovšem spalovací peci s
odporno.. procedurou. Kdo byl jen jednou přítomen
spálení mrtvoly, projeví s námi souhlas.

Práce vrchního pohlavára pokrokářských uči
telů. Veliký bojovník proti »hamižnému a pano
vačnému klerikalismu«, starosta zem. ústř. spolku
učitelského Jos. Černý dělal dynastii Rašínově ta
ké poddainého služebníka a pomocníka.-V »>Učitel
ských Novinách. píše dne 10. t. m. o němpokro
kář Beneš, že sice z počátku Černý sám se stavěl
proti zíštným manévrům rodu Rašínova. Alepak!
Beneš sděluje: »Před Rašínem varoval mě Jos.
Černý roku 1899, když vyprávěl, jaké měl nesná
ze s kolegy novobydžovskými za to, že Rašína
volil předsedou Ústředního spolku... Ale během
krátké doby ovládl Rašín Jos. Černého úplně a ve
všem tak, že Černý schvaloval všecko (?) Raší
novo jednání a stal se tak morálním jeho spolu

vinníkem - . . mimo jiné příčiny i touha po zisku
hnala Černého z redakce »České Školy: do redak
ce »Českého Učitele«, pak do redakce »Paed. Roz
hledů:. do »České Školy« nynější, kterou pro Čer
ného zřídil Ústřední spolek. A konečně našel si
Černý placené místo jako starosta Ústředního
Spolku. Dal se zvoliti 20. července 1906, když mu
Rašín z organisačních podniků dal odhlasovati 4000
K ročně, 11 K denně. Kdo jsme věřili v-etiku (mra
vovědu) Jos. Černého, byli jsme volbou překvape
ni, poněvadž 26. června 1904Černý prohlašoval ve
řejně: Kdybyste mne chtěli voliti za svého starostu,
tu bych se raději zastřelil před vašima očima, než
bych volbu vaši přijal ..... A kamarád Rašín
pomohl Černému, aby se dostal do Prahy za učite
le... Nejprvé se dohodli Černý a Rašín, že pro
vedou chytrou komedii. Rašín už měl kontrakt na
ředitelství v »Praze« pod zámkem a proto najed
nou chtěl (v úřadě učitelském) z Prahy (ačkoli
krátce před tím si vymohl různými kličkami mí
sto v Praze. Tak byl chudák pokrokář od úřadů
»pronásledován«. Pozn. »Obn.c). Tenkrát z Bran
dýsa šei proto, že měl hošíka v primě. Teď zas
chtěl z Prahy do Nového Bydžova, že už ho měl
v tercii. Vážně požádali s Černým o výměnu. I na
pražském magistrátě zdálo se to pánům trochu
divokým, aby Rašín po výměně do Prahy, když
všichni věděli, že v Bydžově půjde do pense, a i
hned zase vtáhne do Prahy a do »Prahy:...
Rašín musil do >Prahy« bez učitelské pense a už
dvojí pensi bráti nebude . . . tučnými literami vo
lal: »Kolegové, pamatujte a nikdy Mladočechům
nezapomeňte. že mne nezvolili do zemské školní
rady.. Nařídil, aby všechny okresní Jednoty posí
laly protesty a výhrůžné dopisy pražskému ma
gistráru za to, že výměnu místa Jos. Černému ne
povolil. Na to rozkázal: Všecky okresní jednoty
učitelské podejte rekomandované přípisy. aby
městská rada pražská dala cestou konkursu Černé
mu místo I. třídy! Jmenujte Černého čestným čle
nem! To bude odpověď městské radě! Pište o tom
do všech novin! .... Zatím Černý obléhal Vino
hradsko ... Chtěl nuselskému kolegovi věnova
ti 5000 K či dům v Bydžově, jen aby do Bydžova
nemusil. Marně. A přičiněním Rašínovým přece do
Prahy přišel. Jak Černý si hleděl obchodu, a co mu
obchod vynášel, o tom jen těžce mohu psáti ne
boť již jednou mi Černý vzkázal, že to není kole
glální, když se mu »hrabu v kapsách«. Pravda;
já se tomu vlastně všemožně bráním. Je takové
cizí hrabání Černému zajisté velmi nepříjemné a

>vé,



mnohe je mu příjemnější,když sám vlastníma e
tickýmuarukama může se prohrabovati ve 400) z

'organisáce, v 3000 za členství v Feditelstvu ->Pra
. zer, kdý může shrábnout 30 K“za každé »sezení.
správnírády a ták dále, když krátce svých
14 tisíc. korun ročně může přehrabávat. Na
etika je toslušný peníz... Černý hlásal hlasem
sko:3 opravdovým: +Podkladem vážnosti veřejné
u stavu našeho musí zůstati výhradně duchovní

"bohatství. Kdybychom přesunuli těžiště životních
snáh na stránku materielní, byli bychom tím už
u konce! Ano, pane Černý, máte pravdu. Právě
Vy s Rášínem přesunul jste těžiště svých život
ních snah blíž k bance »Praze: a tím jsté už u

(koncel« . .
Nu tak vida! Učitelé vydali heslo: »Všecko pro

„„Skalu!« Nepřítelem školy byl pokrokářským učite
lům i takový srnělec, který se odvážil rašinovsko

školské názory kritisovatí. Zatím však sami po
hlaváři zneužívali úžasným zpusobem záměnných
výhod, určených výhradně pro dobro školy, k cí
lům postranním, jež pro školu významu neměly.
Už to by mluvilo dost. Vidíme-li však nadto, že
kličky a manévry se děly docela pro účely sobe
cké, osobní, pak teprve jest nutno odsouditi tako
vý »nový, jarý vzduch« v učitelské organisaci. O
Rašínově ziskuchtivosti, o mouřenínské službě Čer
ného 2 handlířských záměnách pokrokové učitel
stvo vědělo již dávno. A proto ti pánové, kteří
mleii IDrozda do únavy, měli povinnost učiniti po
řádek v přední řadě ve vládním kabinetu vlastním.

Vzorný zástupce českého lidu. V době, kdy
tolik nedouků a parasitů si učinilo ze zastupování
českého lidu v parlamentě a jinde výnosné osobní
řemeslo, tim výrazněji vyniká charakter obětavé
ho dra. Stojana. Pravdou sice jest, že horečná píle
jehu a krajní obětavost budí tichý respekt i u nas
šich největších odpůrců. Ale také pravdou jest, že
by zvláště strana dra. Stránského se nerozpako
vala ani minutu učiniti ze Stojana politickou mrtvo
lu pomocí kartelu jakéhokoliv. ©

Slyšme aspoň něco z toho, co sděluje o něm
jeho bývalý kaplan Staněk v knižce vydané u Slo
váka « Kroměříži na počest jeho šedesátin! Dr.

-by mu jinak čas nestačil. V parlamentě je při hla
sování vždycky a rozčileně shání české poslance,
kteří br pro liknavost hlasování zmeškali. Ve Víd
ní jest několikanásobným referentem, ale při tom
vzal ještě na sebe povinnost starati se o nábožen
ské potřeby „vídeňských Čechů. Ročně dostává
přes 20.000 dopisů. Odpoví každému, takže na př.
zábřeský poštmistr šel k vůli němu do pense. K
vůli Stojanově korespondenci bylo nutno. zříditi
ve Svéhchově poštovní úřad. Po jeho odchodu
byl tam úřad ten zrušen, takže tam posud znovu
zříze1 není.

Rozumí se. že vlastní rukou tak obrovskou
práci zastati nemůže. Proto zapřahá do své práce
kde koho. Krátce vysvětlí. co jest potřebí odpo
věděti a pak informuje' dalšího ochotníka-písaře.
Nejvíze se ovšem napísaří členové jeho domácno
sti. Ale Stojan umí k práci posaditi i hosty, kteří
se u něhe ukáží, tak že dle jeho diktanda pracuje
někdy až deset -osob. Jen kdo přijde s nějakou
prosbou, dostane pardon, aby se neřeklo, že bylo
jeho tísně využitkováno. Má nejupřímnější snahu
prospěti všechněm — buďsi přítel či nepřítel! Ka
plan Staněk píše: >Kolikráte jsem nechtěl ani svým
očím věřiti, když jsem měl psáti adresu na člově
ka; o němž jsem s určitostí věděl, že je velikým
nepřítelem »klerikálů«. Jednou dokonce psal jsem
i adresu na poslance Prokeše, kterému také dr.
Stojan cosi v Brně vylámal, když si s tím sám
rady nevěděl (týkalo se to stavby školy). Dr. Sto
jan často říkává: »Vím, že mně zase »nadají«, že
se přimlouvám za někoho, kdo toho nezasluhuje,
ale co dělat? Je-li člověku zle, pomozme mu! Snad
se potom přece polepší, a zachráníme jeho duši.c
U Stojana si lidé kliky jen podávají. Přicházejí od
rána do pozdního večera a jsou přijati vlídně i za
největšího návalu práce.

Jako Slovan nejlepšího zrna velice zdatně
pracuje pro zdar idey cyrillo-methodějské. O ště
drosti a pohostinnosti jeho byly by kroniky. Sta
čí však nouze poukázati na to, že se pro dobrotu
svého srdce velice zakrvácel, ačkoli sám žije tak,
Jednoduše, jako chudý dělník. Na př. ve Svébohově
chodil dlouhý čas stále v klerice, protože neměl
ani kloudných kalhot. Co totiž měl lepšího, roz
dal. Naposledy měl kleriku tak sešlou, že tamější
věřicí mu sami koupili novou. Když měl někdy jeti
do Vídně, neměl ani vindry. Tu poprosil: »Lidé do
bří, sežeňte mi alespoň 6 korun, abych se tam do
stal. Nazpět mi už Pán Bůh nějak pomůže.« -—
Konečně se mu dostalo proboštství kroměřížské
ho. Ale kdo dosavadní praksi jeho peněžní sleduje,
říkává, že Stojan měl na faře nulu a v Kroměříži
že má dvě.

Takový jest tedy poslanec katolický. A tento
muž vždy při volbách musí od nezralých mladíků
a sobeckých individuí vyslýchati, jak ti kleriká

„lové hamoní, jak jsou líní, jak se o lid pranic ne
„Starají atd. Služebníci různých Rašínů, Stránských,
Prokšů. Prášků atd. snaží se vylíčiti muže takové

. jako neštěstí národa a přitom se vodí s židovskými
kapitalistypod paždím...

Politický přehled.
Boj o přísedící zem. výboru. Pracovní výbor

nár. politické komise v království Českém rokoval
9. ledna o počtu přísedících. Pol. dr. Pazderka

byla WI,a to 5 Čechů, dva velkostatkáři a tři Něm
ci. Němci by sice souhlasili s počtem 10 přísedí
cích. avšak s podmínkou, že ze dvou velkostat

mec, jinak trvali na tom, aby přísedících bylo I
a to 6 Čechů, 4 Němci a 3 velkostatkáři. Konser
vativní velkostatek však trvá na tom, aby měl a
spoň 2 členy ve výboře; doporučoval proto, aby
členu bylo 14 a to 7 Čechů, 4 Němci a 3 velkostat

statku a jeden z ústaváckého velkostatku. Proti
tonnt ohradili se zase Němci a tak vyjednávání za
se marným. © O

Školská komise sněmu království Českého
jednala minulý pátek o návrhu na zrušení celibátu
učitelek; návrh tento zamítnut a usneseno, aby v
případě sňatku byl učitelkám po deseti letech
dán co odbytné dvojnásobný plat.

Na schůzí něm. zem. poslanců dne 5 ledna v
Praze posl. Pacher pravil, že Němci setrvají na
zásadě: v uzavřeném území jen němečtí úřední
ci. © navénr vodocestném zákoně | prohlásil
Schreiner, že je pro Němce nepřijatelný. Posl. Iro
poslal do schůze návrh, aby Němci, zarmítnou-li
Čechové rozdělení zem. výboru v národnostní od
bory., odepřeli platit zernské přirážky a případně,
aby svolali německý >kusý sněm“ do některého
města v Čechách; jen prý tímto revolučním po
stupem lze zlomiti českou panovačnost.

Sněmy svolány jsou dále na 11!. ledna halič

ský, na 20. vorarlberský a dalmatský na 24. ledna.
Vlachové proti vládě. Na sněmu gorickém po

slanci katolické strany lidové složili mandáty —
stalo se tak na vyzvání katolické italské strany li
dové. I italští říšští poslanci jsou vyzvání, aby za

zemi budou uspořádány schůze, aby lidu byla po
věděna pravda o znásilňování vlašské menšiny.

Zem. hejimanem v Kraňsku jmenován dr. 1
van Šusteršič, vůdce katolické slovinské strany li

vá většinu slovinských poslanců do vládní vět
šiny.

Ústupky Ruslnům. Na schůzi důvěrníků pol
ské lidové strany přijato, aby zeruští poslanci
strany lidové byli zmocnění, učiniti Rusínům ústu
pek na základě parlamentního klíče, totiž povoliti
26.1 proc. mandátů. — Naproti tomu deputace ru
sínských poslanců ohlásila místodržiteli, že hned
v první schůzi sněmu začnou prováděti lomoznou
obstrukci. poněvadž nedošlo k dohodě s Poláky
o volební opravě na sněm. — Na toto ohlášení ob
strukce rusínské klub zem. polských poslanců s
klubem říšských poslanců polských usnesl se pod
niknouti kroky k dosažení dohody s Rusíny.

Nespokojení Němci. Zemský výbor království
Českého nařídil, aby na základě posledního sčítání
lidu sebrár a sestaven byl materiál pro národní
rozdělení okresů. S tím nejsou Němci spokojeni.
poněvadž prý pro ohraničení okresů nemají býti
vodítkem jen poměry národnostní. nýbrž i hospo
dářské. To znamená, že čeští dělníci v německých
podnicích mají býti vyhlášení za německou drža
vu. A pak se Němcům nelíbí, že také čeští úřed
níci materiál sestavují. Neboť ti prý nerespektují
přání Němců v uzavřeném území, aby, když se již
okresy ohraničují. došlo k úplné rozluce obou ná
rodů na poli správním. Něnicí tedy stále myslí na
roztržení království Českého.

Krise ve Francil. Celý francouzský kabinet od
stoupil, poněvadž většina ministrů nechtěla s mi
nisterským předsedou Caillauxem zůstati v mint
sterstvu. Caillaux vyjednával totiž s Německem
tajně pomocí jakéhosi podnikatele želez. staveb
Fondera. Následkem tohoto tajného jednání bylo,
že Francie zaokrouhlila německé území v Kameru
ni (v Africe) a prodloužila je až k hranicím bel
gického Konga. Fondere vedl o vyjednávání zá
pisník a prodal jej pak Clemenceauovi. Z to
ho povstala krise ministra zahraničních záležito
stí de Selvesa a následkem toho demise celého mi
nisterstva.

Zmatky v Turecku. Turecký ministerský před
seda Said paša podal žádost za propuštěnou, ná
sledkem posledních bouří ve sněmovně, kde Said
paša pomáhal mladoturkům znásilňovati oposici.
— Posádka v Monastiru vystupuje odbojně proti
ministru války; důstojníci připravují prý se k to
mu. aby sbor monastirský rychlými pochody na
Cařihrad strhl na sebe moc.

Válka italsko-turecká. Turecký ministr války
prohlašuje, že Turecko nepřikročí k jednání o mír,
doku Italie neodvolá dekretu o přivtělení Tripoj
ska k Italii. — Dle zpráv tureckých přenáší Italie
válku proti Turecku do Rudého moře, kde italské
loďstvo bombarduje pobřeží a lodě turecké.

Povstání v Číně. Ruská vláda oznámila vládě

ska pod vládou Hutuktovou. Číně nedovoluje se

připouští se čínská -kontrola zahraničních styků
Mongolska s ostatními státy. — Mezi republikány
a císařským vojskem panují neustálé boje. Repu
blikám ze usnesli bez ohledu na dynastii a Juan
šikar: svolati nrodní shromáždění do Šanghaje.

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

zaovazřízení a opravy oltářů, nocb atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

nmělecký závod v Hradci Králové. 
Cetnáuznání od vid. úřadů duchov. k disposici.

Zprávy
„organisač. a spolkové.

Valná schůze křesťansko-sociálního spolku paní a
dívek -Anežka« v Hradci Králové. Schůzi zahájil vdr.
Dr. Reyl proslovem, v němž nastínil potřebu organisa
ce nábožensky uvědomělých žen v době, kdy k uskuteč
nění každé idev crganisují se stoupenci její a snaží se
ženy ziskati pro své snahy. Spolek »Anežka«, před 10
lety založený, pracuje s neztenčenou svěžestí na vdě
lávacím, podpůrném a sociálním poli, pořádaje poučné
přednášky z oborů ženy zajímajících, udíleje nemocen
ské podpory a pohřební podpory chudým členkám a
přispívaje v patronátě služebných dívek k odbornému
vadělání jich. Zápisník valné schůze byl schválen a la

skové, byla pochvalně přijata na vědomí. Zpráva tato
zaznamenala 6 veřejných přednášek, 1 vycházku do za
hrady, I koncert. 1 processí ke kapličce pod Zvičinou a
účast členek při spolkových pobožnostech. Spolek čítá
226 členek, z nichž 2 zemřely a nových 12 přibylo. Po
kladní zpráva podává příznivý obraz o hospodářství
spolku, neboť vykazuje 926 K příjmu a 914 K vydání.

nb

dilka 127 K, výlohy patronátu 76 K). Přehledná poklad
ní zpráva sl. Figlové byla jednomyslně schválena. Kni
hovní zpráva pí. Uhrové vybízela členky k horlivější
návštěvě knihovny v hodiny, které jsou k vypůjčování
určeny. Novými volbami byly do výboru povolány tylo
dámy: p. ©.pi. R, Hobzková, předsedkyně, pi. R. Hrot
ková, místopředsedkyně, pí. R. Nosková, jednatelka, ní.
Uhrová, knihovní, sl. Eiglová, pokladní, pí. Pešková a
sl. Hůlová do odboru zábavního, pí. Rosovádozorkyně
patronátu. pí. Smolíková,. pí. Honzíková, pi. Škodová a
pí. Podhorová, náhradnice. Revisorkami zvoleny: n. L
pí. Dvořáčková a sl. Hodková. Duchovním rádcem spal
ku zvolen p. Dr. Reyl. Po volných návrzích, týkajících
se vnitřní správy spolkové, byla valná schůze skončena.
Nato se ihned konala schůze nového výboru a nrěen
by! program pro oslavu 10letého trvání spolku. :

Černilov. tu. valnou řádnou schůzi konati bude ki
tel. Nár. Jednota v neděli dne 14 Jedna 1. r. © 2. hd.
odp. ve své spalkové místnosti s tímto poraden |
malic. 2. Řeč vsdp. kanovníka Dra Fr. Šulce“ © jazy
kových rařizenich. A. Zprávy funkcionářů. 4. Volby 4
potřebná udělení. Přijďte všichni členové“ 1 hosté
vítáni!

Kostelec nad Orlici. Dobročinný spolek -Alžběta«.
který v zdejším městě působí. v druhém roce svého
trvání, r. 1911. podporoval 2h chudých. Uděleno bylo
217 podpor v potravinách a sice: 412 kg chleba, 412 A£
mouky, 71 kg rýže. 31 a půl kg krupice a 11 a nůl kg
masa hovězího. Mimo to množství kostek polévkových
a kávových, též něco uhlí a rozličné oděvy. Zajisté ten
to tidumilný spolek zasluhuje uznání a všestranné pod
pory.

Z křesť. soc. vzdělavacího spolku v Čáslavi. Valná
hromada konána bude dne 28. ledna ve spolkových míst
nostech u Modré hvězdy'o 7. hod. večerní. Žádoucí jest
účast všech členů, neboť jednati se bude o důležitých
zájmech členstva. zvláště o nemocenské a úmrtní pod
poře. Dar. Vdp. Ant. Schreiber, vikář ve Žlebech,
daroval na snolkový dům 10 K. Šlechetnému dárci vzdá
vá výbor srdečné díky. Zaplať Pán Bůh! Kéž by tento
příkla| nalezl hojně následovníků!

Opočno. Křesťansko-sociální spolek zdejší pořádá
v neděli dne 11. února t. r. v Národním Domě ples a či
ní timto uctivé pozvání všem členům a příznivcům do
mácím i okolním. — Valná hromada téhož spolku ko
natl se bude v neděli večer dne 25. února a spojena
bude s cestopisnou přednáškou.

Fw

Tramín |Atlantik
Velejemné látky na pánské obleky.

Doporučuji vřele veledůstojnému duchovenstvu.
Vzory k nahlédnutí franko.

První český zasílatelský závod

Ed. Doskočila v Chocni.



Rosov naú Doubravou. Vzdělávací katolický spo
lek »Revnost“ pořádá dne 14. ledna 1912 o půl 3. hodině
odpoledne valnou hromaďu s tímto programem: a) Zahá
jení schůze nředsedon. b) Přednáška veřejná vdp. Frt.
Kobouta. professorz gymnasia v Čáslavi na thema: Hus
a jebo oslavovatelé. c) Zprávy funkcionářů a volby no

jímání a zápis nových členů mužského i ženského po
hleví. f) Volné návrhy spojkově. Dostavte se na shůzí
stoupenci naši v počtu největším a přihlaste se bez báz
ně ke katolickému spolku »Rovnost«, ať náležíte ku
stavu jakémukoliv! Spolek náš hlásá: »Pokoj všem, kdož
jsou dobré vůle!- — Jan Handlíř, t. č. jednatel.

Ctotěbořsko. Ve Vísce byla dne 7. lédna důvěsná

ku. Jeho věcná a klidná přednáška o hospodářských po
měrech a potřebách posluchačům se velmi zamlouvala.
Po něm promluvil p. farář Vlček, který zdůrazňoval
právo katoliků na sebeobranu a doporučoval plné vzdě
lávání mládeže a dospělých. Po této schůzi odebrali
se oba lečníci na schůzi do Čečkovic, kdež taktéž osvě
tlovány byly veřejné poměry způsobem slušným a beze
všeho zbytečného útočení na politické strany. Zevrubně
vysvětlena, co se dnes rozumí klerikalismem.

Zprávy
místní a z kraje.

Zprávy dlecésní, U vyřízení kanonické generální vi
sitace byli vyznamenání ve vikariáu Pardubickém:
Jmenování jsou: pp. Ferdinand Zajíček, správce vik.
úřadu, farář v Holicích jmenován osobním děkanem a
skutečnýrr b. vikářem, Engelbert Starý, os. děkan, b.
notář, farář v Rovni, čestným konsist. radou, Josef Ka
špar, vix. sekretář, farář v Rosicích, Václav Kracík, b.
notář, farář v Bělé — osobními děkany; Frant. Jane

ček, faráf v Třebosicích, Alois Ulbrich, děkan v Par
dubicích, Alois Kašpar, farář v Bohdánči, Emanuel Te
plý, professor c k. realky v Pardubicích — bisk. no
táři. Expositorium canonicale obdrželi pp.: Frant. Vo
říšek, farář v Sezemicích, Karel Adam. farář v Mora
vanech, Josef Krajíček, farář ve Vosicich, Josef Sakař,
professor c. k. realky v Pardubicích, Alois Culka, fa
rář v Kuněticích, Josef Palouš, farář ve Ždánicích, La
dis. Leder, spiritual zemské polepšovny v Opatovicích
n. L. Farní synodalie: Otokar Vosáhlo, katecheta v Par
dubicíců, Antonin Adam, katecheta v Pardubicích, Petr
Jiříček. katecheta v Dašicích, Jos. Bažant, katecheta v
Holicích, Vinc. Halama, katecheta v Holicích, Frant,
Klenka, katecheta v Bohdánči, Josef Novotný, kaplan
v Pardubicích, Frant. Hovorka, kaplan v Bohdánči. Po
chvalným dekretem Jeho Excellence: Frant. Langkra
mer, b. notát, katecheta v Pardubicích, Jan Kašpar, fa
rář ve Dřítči, Josef Jakubec, b. notář, farář v Opato
vicích, Ant. Zámečník, fundatista v Praskačce, Ludvík
Hora, farář « Dašicích, Václav Nepokol, farát v Ostře
tině, František Náhlík, farář na Chvojně, Jan Bruckner,
kaplan v Pardubicích, Jan Dvořák, zat. kaplan v Se
zemicích, Frant. Boštík, katecheta v Pardubicích. Po
chvalným uznáním b. konsistoře pp.: Petr Zavřel, pens.
tarář, administrator ve Dřítči, Jos. Budinský, kaplan v
Bělé, Frant. Naxera, kaplan v Rovni, Otokar Hůla, ka
plan v Holicích, Jan Širůček, kooperator v Opatovicích,
Viktor Gzrtner, kaplan v Dašicích.

Nejsvětější Jméno Ježíš oslaví se v chrámu Panny
Marie v Hradci Králové v neděli dne 14 „ledna tímto
způsobem: V 6 hodin ráno přijede Jeho Excellence nej
důstojnější pan biskup Dr. Josef Doubrava do chrámu
Panny Marie, kde budou ho očekávati všecky Marlanské
družiny seřazené prostředkem kostela ve Spalíru. Po
té bude nejdůstojnější pan biskup obětovati tichou mší
sv., při níž přistoupí družiny k společnému sv. přijímá
nL K tomuto sv. přijímání se zvou všichni věřící králo
véhradečti, by takto mohli si zlskati plnomocných od
pustků, jež v tento den sv. církev udílí. Po mši sv. bude
krátká promluva Jeho Excellence. O půl osmé hodině
bude sloužena slavná zpívaná mše sv. Odpoledne ve
4 hodiny bude kázání a po něm zpívaná litanie o jménu
Ježíš a sv „požehnání.

Městská rada v Hradci Králové učinila dne 10. led
na t. r. následující usnesení: S polic. úřadem se sdělí,
že p. Jar. Urbanovi, majiteli Grandhotelu, uděluje se
koncese hostinská a výčepnická v domech čp. 409, 295
a 275. —. Technické kanceláří se uloží, by předložila
rozpočet na vydláždění části Jiříkovy třídy mezi fil.
Rahouskou-uherské banky a okresním domem čp. 499
a na opravu silnice, vedoucí kol Žižkova náměstí. —
Na žádost řiditelství měst. dívčího lycea za vykázání
pozemku k účel: zaměstnání chovanek lycea polnimí
a zahradními ručními pracemi, vedle pozemku chlapecké
vychovatclny, ustanoví se komisní fizení. — Žádost p.
A. Keimara, pokrývače, za schválení provedených Jim
praci na kostele sv. Ducha, předloží se okresnímu hejt
manství. — Povolí se užívání fotografického atelieru v
domě čp. 270 sl. Anastazii Němcové. — Projekt na ú
pravu potoka Melonky a odvedení přívalových vod od
Stěžer, vypracovaný měst. technickou kanceláří, před
loží se okresnímu výboru. — Témuž se předloží stíž
nost p. J. Razíma. maj. hostince na Balkáně, do močálů
a neschůdností cest při tamní okresní silnici, zaviněné
navážkou hlíny po stranách téže slinice podnikatelem
dlažební úpravy tamtéž. — Veškeré dvěře, vedoucí z
hlediště měst. divadla ven, opatří se k návrhu stát.
techn. znalce nápisy »východ«.

Vánoční tra jednoty katolických tovaryšů, pořádua

ná na svátek Sv. tfl králů, stalá se: dóstaveničkem: snad.
veškeré mládeže Nradecké,:ktoré. secZájmena:předatave
ní sledovala.O zdar hrymá.zásiahup. Waschmi, jeně.
neúmoeně po celé týdny cvičil sborg"a.seliáty. PREpi
anovém kvintetu obstarala dělikátně.klavírní průvod st.
Frydrychová, která se osvědčilajako zručná“ pianistka.
Pří hannonlu byl vždy ochotnývp. Svobodá: Za solo
vých apěvaček zamlouvalse přednes-sli. Běhmové,sl.
Fábrové, sl. Celerové, sl. Tobláškové. | Mižské party
přednesli zdaříle pp. Černý, Soudil:a: Šulc.. Živé obrazy
byly malebně p. Dvořákem Romponovány a:za elektric

kelio osvětlení působily efektně. Zé sborů. byl: působi
vým zejména sbor pacholkt a sbor: u:jesliček. Závěreč
ný sbor byl patrně nad síly jak pěvců. tak i orkestru
a vyžaduje úpravy. Vánoční dětské představení: lze Bi
did Kkzdařilým produkcím tovaryšské: jédpoty.

Ples jednoty katofických tovaryšů s hudbou vojen
skou odbýváse 21. lbdna-o-půl!6:.hod..večer v Adai
bertinu. Reklamaci pozvánky lze učinitiv družstevním
knihkupectví tamtéž.

vadla sdružených měst východočeských«. Z minutého
týdne můžeme s potěšením: zaznamenati: několik: zajíma
vostí. Opera předvedla nám »Prodánou nevěstu« se síč.
Zd.Habrovou,opernípěvkyní:zChrudimi,v titulní rolí,
a nově nastudovaneu opera. O.. Nikolálé -Veselé ženy
Windsorské«. Komicko-fantastická zpěvohra o 3 jedná
ních. Dle stejnojmenné: veselohry. Shakespearovy napsal
H. P. Mosenthal. Přeložil. B. Peška. Které důvody při
měly ředitelství k vypravení: této. opery,. lze těžko u
hodnouti Ale volba tato jistě nejšťastnější nebyla, jed
nak proto, že jeji provedení naráží. na menším jevišti,
jako jest královéhradecké, na: veliké: technické překáž
ky, kterých nelze absolutně uspokojivě rozřešiíti hlav
ně však proto, že hudebně není to- dílo nikterak vyni
kající, ať nedíme, že: jest místy, fádní; požadavkům o
pery v mnohém neodpovídá, a literatura operní vyka
zuje skladby přístupnější a cennější, jež by naše obe
censtvo rádo poznalo. Jinak musíme přiznatl, že pro
vedení této opery jevilo pílné' studiim. Škoďa! Čínohra
vykazuje tří dramata: U. Ohneta »Kníže-Sergči Panin<
(činohra v 5 jednáních), :O. Wildea »Ideální manžel«
(činohru ve 4 jednáních) a W. Somerseta Maeghana
»Královská výsost« (veselohra o 3 dějstvích). První vě
nováno bylo čestnému večeru pl. HH.Vojtové. Sulet sice
ne nový: hýřivý šlechtic, útěk: pfeď morální I fysickým
bankrotem do manželství bez oboustranné lásky, roz
vrat manželského štěstí, pád. —Ale- interessantní jeho
struktura i řešení" Pečlivá interpretace zasloužila větší
pozornosti. Obsažné, hluboce založené drama Wildeo
vo podáno bylo náležitě. Rušivě působila hlasová in
disposice pana Balouna. Vrcholem úspěchu souboru či
noherního byla ovšem produkce čtvrteční »Královská
výsost:. na kteror pozván p. R. Schlaghammer, člen
Nár. divadla v Praze. Rozamí se, že náležitě uplatnil tu
milý host svůj talent a elegancí svého vystonpení, jakož
i přesně přiléhavou hrou všechno obecenstvo uchvátil.
Ale ani ostatní nezůstal pozadu. Zejména pěkný výkon
podala pl H. Vojtová. Na' repertoinr operettním byly
tyto hry: Lehárův »Dráteniček«, burleska »Bláznivá
noc., »Loutka«, Kromě toho dávána v neděli výpravná
hra »Cesta kolem světa«.

Renertolr městského divadla. V sobotu (čestný ve

OHfenbacha. V neděli odpoledne -Rozvedená paní., ope
retta. Večer operetta »Žebravý student« od Millóckera.
V ponděli v předplacení »Naše ženy«, veselohra od Mo
sera a Schonthana. V úterý (čestný večer režiséra číno
hry p. V. Balouna) »Theodora«, hra od Sardous s kosty
movou výpravou z díten pí. O. Prýdové v Praze. Ve stře
du v předplacení »Šárka«, opera od Pibicha. Ve čtvrtek
v předplacení operetta »Cikánský baron« od Strausse.

Benelici má 13. t m. talentovaný a pllný ba
ryton p. Josef Hrádek v upeře Olfenbachově »Holima
nnovych povidkáchs.

Rolakce ua krmivo a stelivo. Za příčinou stávající
nouze o krmivo a stelivo rakouskými drahami povolené
slevy jsou kromě jiných formálních předpisů vázány
také na ustanovení, že žádosti o tyto refakce musejí
býti nejpozději do 3 měsíců po vyplacení nákladního li
stu podány. Na tuto okolnost dovoluje se zvlášť Obchod
ní. živnostenská a průmyslová ústředna v Hradci Krá
fové upozrniti s podotknotim, že je ochotna vždy dal
ši informace uděliti a případně vymáhání refakcí ob
starati.

Záložní úvěraí ústav v Hradci Králové upozorňuje
P. T. pány vkladatele, že úrok za II. pololetí r. 1911
připisuje se do knížek vkladních až po 15. lednu 1912.

Kapesní kalendářiky sa rok 1912 ve vkusné úpravě
vydala a rozesílá svým komitentům Česká banka. Ve
dle kalendaria obsahují pojednání o působnostiČeské
banky, podrobné slosovací plány, škály kolkové, bilan
ci České banky, poznámky atd. Expedice kalendáříků
bude trvatl několik týdnů, prosíme proto vážené spo
jence 1 příznivce své, aby s reklamacemi počkali.

Sezsamcen na týdennímtrhu vHradci Králové,dne
5. ledna 1912. 1hl: pšenice K 18.50 až 19.60, žita 15.90 až
16.50, ječmene 13.50 až 14.20, ovsa 8.20 až 10.60, brachu
30.-— až 36—, čočky 40—, jahel 28— až 32—, krup
28,- až 50.--, brambor 7.20 až 8—, máku 90.— až
100.- , jetelového semínka červeného 146.—. 100 kg žit
ných otrab 16.50, pšeničných otrnb 16—. I kg: másla
čerstvého 3.20 až 4.40, sádla vepřového 2.16 až 2.20, tva

rohu —.44 až —.48, 1 vejce —10 až — 14 1 a gerele
18.— až 20.-, 1 kopa: petržele 1.20 až 1.40, kapusty
2.40 až 4... hl: cibnle 15.— až 16.—, 1 kopa drobné
zeleniny 2.— až 4—, 1 pytel mrkve 1.60 až 2.-—.

Předměstídne 10.Lm. o5. bod.odpol. Vnastalémpo

nější a jimavější, o to záslubu má předně pěvecký a bu
dební sbor, z mladých | starších sil sestávající, jenž na
cvičením a řízením p. řiditele kůru J. Svíčky přednesl
některá nová čísla. Zpěvy líbily se věřícím, jimiž ko
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cím, kteří do jejího plánu nebyli zasvěcení, Zástupco
vé totiž skupiny Velko- a Malo-Skalické, pp. Boháč a

oltář, kdež družička přednesla mu pěkné blahopřání a

vzdala přání napsané. Oslovený děkoval srdečně za

se přičiňovala o to, by v naší farností budoucně vždy

nepřítel, původce zla. — Všem „kteříž o oslavu Vánoč
ních svátků se přičinili, buďtež vzdány zasloužené di
by

Nechaaický poplach. U nás panuje nad finančním.
uměním dynastie Rašinovy veliké vzrušení! Jako by
někteří lidé povabu tohoto rodu neznalí už dávno. Ale

rodu Rašínovu (zvláště proti nechanické větvi s ko

opakovati, ač přece měli také oči. Nynější události na
še posudky potvrzují měrou vrchovatou.

a 10.prosince pořádala správa zdejšího městského sirot

V. B. Plumlovské »Krakonoš«. Výprava a souhra byla:
opravdu velmi pěkná a zdejší publikum bojnou účastí:
a častým potleskem vyslovilo uznání nejen malým her
cům, ale i obětavým jich učitelkám, ctihodným sestrám..
Jak se hra líbila, patrno nejlépe z toho, že právě plakáty
na rozích oznamují, že se bude »Krakonoše na všeobec
nou žádost opakovat ještě po třetí na Hod Boží vánoční.
— (Literární večer.) V sobotu dne 16. prosince konán
byl péčí professorského sboru zdejšího reálného gm
nasia po příkladě Osvětového svazu v Praze »Literární
večer«, jehož účelem bylo potírání špatné četby. feditel
gymnasia pan Pr. Hladký promluvil nejprve o. výzma
mu knihy, o stínu sedmé velmoci, špatném tisku, s nad
šením líčil ideál dobré knihy, umělecké dílo,. které
poklad národní poesle umělecky zpracovává a z. lkdu
vyrůstá a končil stračným přehledem české literatary.
Pak předneseny některé básnické citáty. Leč pama
tovati dlužno, že nejsou a- sechtějí být všichni: účastní
cí večera realisty a nejméně bezpodminečnýtmi ctiteli
Masaryka a Machara. Pochybuji, že všechna-souhlasilo
s tím, co pan ředitel řekl o Vrchlickém a Svv.Čechovi.
Rovněž zaráželo, že večer byl hrozně málo lidový, a
budou-ll ohlášené další literární večery kráčatěve šlé
pějích svého prvního předchůdce, přestanou býti |schůz
kou veškeré intelihgence. Nejcitlivějšíbodi wačera bylo
slosování knih. | Dávati do rukou mladého studenta
na př. Macharovu kažbu »Veršem i prosotu, není to
šíření tiska špatného a fanatického? Pisatal sarových
a nespravedlivých. útoků proti těm, kteřli před ním ne
pálí modlářsky kadidlo, nemůže přece býtř pokládán za
literáta snášelivého a povznášejícího. Občané konser
vativní, váží-li si aspoň trochu svého přesvědčení, na-.
prosto nemohow býti Ibostejní k těm- Hrubostem, jimiž
se docela uráží přímo náboženský jejich cit. Kdyby ke
všem míčelt, sami pokrokáři byse jejích bázlivosti a
nedůslednosti uměli. Vedle pisatele těchto řádků stál sto
dent sekurdán. Těšil se na výhru, že bude mit Ježíška..
Štěst. že nevyhrál, byl by dostať pěkného »Ježíška«.
Nechceme těmito slovy naprosto odsuzovatí Iterámní
večery, neboť i intelligence potřebuje vůdce vevýběru
knih. Ale vědce musí předem sám prokázati náležitou
schogaost.

Nadutost holických soudruhů. Nedávno konám zde
pohřeh soudružky Kubíčková při němž konservativní
účastníci byli do duše rozechvění nafoukaností soc. de
mokratů, kteří chvíle tolik smutně použili k provoka
el, s níž by zesnulá nijak nesouhlasila. Soudruzé kráčeli
v prvé řadě a to schválně před křížem, aby veřejnost
viděla zřejmě, že jest e nich ve cti větší adlerovský
rudý karafiát než odzeak spásy. který přinest největší
úlevu právě dělnictvu, Před křížem totiž prehaty rychle.
chmury starověkého otroctví. Zato v době, kdy sv. Vá-.
elav, Vojtěch a lint poslední zbytky otroctví rušili, pro
cházeli židé s velikými zástupy spoutaných otroků ©
vropskými krajimami. Však také každý soudruh měl na
kabátě rudý karafiát, aby každý účastník seznal, za ja
kým účelem se postavili před nesený kříž. Kdyby ně
kde se postavil v čelo průvodu rudého židovský kapli
talista, soudruzi by mu provolaH slávu. Vždyť jest již
tolik příkladů z nejnovějšího času, jak rádi si stavt
soudruzi při svých průvodech v čelo bohaté židy. Ale
znamení největšího Trpitele, znament Toho, kerý práci
dělníků všech národů posvětši vlastním příkladem, jest
trnen: v oku těm, kteří křičí jindy do ochraptění: »Buď
práci čestl: Truchlivý průvod, při němž se máodstra
niti všecko, co by rogrulovalo duše souitné, má se



Příloha
Z hnutí dělnického.
Nozpormezi- dělnictvem a dolovacími společ

nostri anglickými vstupuje v novou formu. Dne

listy oznamují, usnešeno všeobecné hlasování děl
nictva pod zemí zaměstnaného pro nebo proti
stávce. Den hlasování ustanoven aa 10. ledna. Bu
dou-li ve zmíněný den odevzdány pro generální
stávku dvě třetiny hlasů, může tato býti provede
na. Počet organisovaného anglického dělnictva v
Anglii obnáší asi 650:000 při 900.000 horníků.

Uhodnouti, jak hlasování vypadne, nijak nelze.
Neni reelnichpodkladů pro ani proti. Největší ob
tíží dělnictvu ve vyjednávání činí zaměstnavatelé
dolů »Wales: a »Škotsko«, avšak ani zde nelze s
určitosti říci výsledek 0. Jedna; vedle 270.000or
ganisovarých dělníků jsou zde řady nepodceňo
vatelné, protože veliké — neorganisovaných.
7 Ve střední Anglii zaměstnavatelé nestaví se

ni mzdy.
Vše to vyhlídky na generální stávku činí méně

pravděpodobnými.
Nežvětší ohled a vliv v obou táborech vyža

duje a má: konkurence. Většina uhlí anglického je
umístěna v cizině, odkud by v tento roční čas
stávkom horníků případně mohlo býti na vždy čilou
konkurencí zahraniční — zvláště německou — VY
tlačeno.

Ať dojde třeba -ke všeobecnému odhlasová
ní xenerální stávky před březnem 1912, nedojde
nějak kzapočetí otevřeného boje. V různých kra
jich je různě doba výpovědi, která při nejmenším
obnáší jeden iněsíc, Čímž zastavení práce jest od
dáleno. Každé oddálení přináší však rozvahu v 0
ba tábory a dává příležitost interessovaným kru
hům pracovati o smirné rozlušťění.

Německé kutací společnosti sledují anglické
napětí se zaslouženou pozorností. Stávkou v indu
strielní části anglické bylo by v kladném. případu
postiženo 1 mil. osob, které jsou v uhelných do
lech zaměstnány. Nahromaděné zásoby uhlí mohou
stačiti na 3 týdny. Dělnictvo má ve svých organi

posici.
Vážné nebezpečí pracovního boje hrozí v Man

chestru a ostatních čelnějších místech Lancasliru.
Před málo dny sešlo se v Manchestru komitě to
várríků a majitelů přádelen k poradě o výluce
150.000 dělníků, kteří podali nepřijatelné požadav

ky. Jedrím. který pravděpodobně bude příčinou
boje, je požadavek donucení všech dosud neorga
nisovaných dělníků ke vstupu do organisace, je
muž se pochopitelně zaměstnavatelé staví na od
por.. Vlny v životě dělnického světa anglického
od poslední stávky na jihu ostrova se neukfidnily.
Hrozí nové bouře.

Italský fiřad práce vydal spis o 400 stranách
pod titulem: »Katolické dělnické organisace v Ita
lii«. "První díla svého druhu! Vznik svůj děkuje

ních rysech v širší veřejnosti byly poznány, jich
význam uznán a přiznáno jim dožadované zastou
pení v úřadě práce«. Největších zásluh o zpra
cování knihy získal sí II. místopředseda katol. li
dového spolku italského dr. M. Chiri, úředník ve
zmírěném resortu práce. Jiným. nepodceňovatel
ným cílení statistického spísu je zařadění spole
čenstevního hnutí katolického do hnutí všeobec
ného v táhoře katolfků. Ovšem že nelze dosud mlu
viti o čistě edborovém dělnickém hnutí katolickém,
ježto dělnické odbory spojeny úzce s organisacemi
středostavovskými a rolnickými. Celkem přináleží

korporativním společenstvím 50.000 dělníků kato
lických a asi 60.000 společenstvím pro vzájem
nou pomoc. (Dělnickým pokladnám. lidovým spo
řitelnám a bankám.)

Dle názoru podrobně propracovaného díla nut
no v Italii již od let 70. minulého století počítati se
hnutím dělnictva katolického, 'které však neslo
tehdy ráz společenstevní. Encyklika »Rerum no
varum« povznesla nadšení a porozumění. Rokem
1900 nastala perioda hospodářských —- odboro
vých organisací. Kritická léta prodělalo hnutí ka
tollckého dělnictva v r. 1900—1903,kdy Murri vil
vem svým uplatňoval vždy více a více neutrál
ní charakter organisací a zásady morální více a
více stavěl do pozadí. V toto povážlivé hnutí za
sáhla papežská stolice a nastala mdloba od roku
1907 do 1909. Po těchto dvou letech rozkvetlo u
celené hnutí zvláště v Lombardsku a Benátsku,
kde 77.000 dělníků katolických přináleží ke všeo
becné centrále katolické, která celkem 104.000děl
níků čítá.

Roku 1911 byla situace následující: Zemědělci
měli 140 organisací se 178 místními spolky a 37.148

"ěleny. V průmyslovém odboru dělnictva bylo 234
organisací sc 458 lokálními spolky a 67.466 členy.
Mezinárodnímu sekretariátu křesťanských odbo
rových organisací připojen svaz textilníků a že
lezničních zřízenců. Dosud Jediné dva svazy, kte
ré navázaly mezinárodní styky.

Zvláštního povšimnutí zaslouží otázka konfes
sionelmí v těchto svazích:

Společenstva a úvěrní organisace, kde ve ven
kovrkých a dělnických pokladnách a lidových ban
kách uloženy značné kapitály, zdůrazňují víru ve
svých statutech. V odborových organisacích ke
zlepšení postavení dělnictva, kde třeba zápasiti s
bezkonfessionelní agitací druhých, ubývá vždy ví
ce a více konfessionelního rázu. Biskupové a ka
tolické sjezdy zaujali k tomuto zjevu moudré sta
novisko: v hospodářském boji organisace všech —
inimo socialisty. Přes to však nijak neubývá ještě
slovních píttek o stanovisku k náboženství v od
berových organisacích.

V Německu zápas mezi oběma směry: berlín
ským a mnichovsko-gladbašským, není veden již
s onou bezohlednosti —aspoň na venek ne — jako
před časem. Ke konečnému vyrovnání všech dle
dnešního stavu je daleko.

mraky stávky 50.000 horníků je připraveno ke
stávce. o níž se rozhodne v nejbližších hodinách.
Zaměstnavatelé chtějí zavésti místo týděnní 14den
ní výplatu, což je »nepřijatelno«, ježto jejich do
mácnost zbudována je na základě týdenního platu.
Dosavadní vyjednávání nevedla nijak k cili.

tonem, ač ani tám neschází třenic mezi křesťan
skými svazy a organisacemi čistě katolickýmni,

I které podporují zvláště biskupové. Ovšem že po
měry v Nizozemí jsou takové, že zasáhnutí cír
kevní autority ve způsob organisační jest zcela
oprávněné. —. P. Jos. Voňavka.

Besídka.
Divoká kupní historie.

Píše Frk.

Žije na světě v množství velice četném zvíře, je
hoř jméno s největší nechutí vyslovují právě ti, kteří
na jeho účet nejraději hodují.

| Chci zde vylíčiti pohnutou historiii, jakou připravil
' ten tvor mému starému kamarádovi učiteli Bartikovi.

| Již od té doby, kdy se v prvé třídě střední školy
. počal učiti v názorném přírodopise živočišstva, že to

to tak hanebně jmenované zvíře »patří mezi nejužiteč
nější živečichy, neboť prospívá masem, sádlem, vnitř
nostmi a štětinami«, již tehdy stalo se mu ideálem míti
svůj chlívek a v něm svého čunika. Byl nadšeným cti
telem těch, ovšem náležitě upravených -vnitřností« a
na jaterničky byl jako jistí poslanci na ministerský frak.
Dlouho. tuze dlouho zůstával tento jeho ideál nedostiž
ným snem. až konečně přece se počal realisovati. když
Bartík veplul šťastně v přístav manželského ráje. který

*byl vedle ruky sličné Evy representován i pěkným zá
novním domem, k němuž tulil se nový důkladné chili
vek. Klícka tedy byla, ale teď jen ptáčka do ní! Pan u
čitel byl by nejraději hned koupil čuníka po -odstavu“,
aby se mohl kochati rozvojem a prospěchem jeho již od
nejátlejšího mládí. ale rodinná rada — ženuška rozhodla
Do uvážení všech okolností, aby se ohlédl po něčem
odrostlejším.

»Ohlédl« řekne se snadno, ale kde a jak! Zmínil se
o tor starému. dávno již v místě usedlému kollegovi
Pazourovi, ale ten se na něho utrhl. myslf-li, že Je ně
fakým dohazovačem prasat. Vzal na dotaz školníka, ale
ten drbaje se za ušima podotkl. že to sice Jako není

: špatný nápad. ale od zdejších občanů že to půjde
koupit těžko.

„Vědí, vydražit to učiteloj se styděj' a dát levně ne
chtěj. A abych jim to tak říkajíc pověděl pravdu“«, ztl
uje hlas a ohlížeje se na stranu pokračoval, -on náš
místní pan inšpektor, řezník Dobírka, šak tam berou

"maso, nostlá blesky do všech domácích zabijaček. Jak
prej to nastane, je u něj v krámě jako o velkém pátku
— aby sl vepřovou sněd sám.«

Tohle byl argument těžký jako balvan, ale rozhod
nutí Bartikovo přece nerozrazil. To tak, když k u sa
mého cíle dávnoletého plánu, teď k vůli nějakému řez
nickému hromu má toho nechati? Nikdy ne! | Ne
půjde-li to jinak, dá se do novin inserát! Mohou-li se
tam shánět! psi, kočky, koně atd., proč by se tam ne
mohlo nalézti | odrostlé čuně?

Ze starosti těch vytrhla ho však šťastná náhoda.
Když si v neděli po kostele zaskočil na jednu malon s
vodou, spatřil tam nad sklenici »hořkého- rozkročeného
hřmotného strejce, na první pohled řezníka, který okou
knuv Bartfka, prohlásil: »Jich bych mě! nějak znát.«

»Jsem učitel Bartík.«
»Tak snad jsou z Vlkovsl.«

>Tojsem.«
»No viděj, jen sem mrk' a poznal sem jich. Dyť sou,

s dovolením, jakoby tatíkovt z oka vypadil.«
»Vy nás znáte?«
»Jak pak by ne! Prosímich člověk při tom kšeftě

se sejde s lecikýms. Já totiž, aby věděli, kupuju pro řez
níky, zrovna jsme si plácli s Dobírkou na pěkných pár
pečenářů. Je to kuna, chtěl mne vzít o pár jednušek, ale
to by si musel přivstat.«

»Tedy vy dohazujete čuňata?<
Ale všecko, co má rohy, nohy, paznchty a 0cas.c

»To bychom mohli také spolu udělati obchod. Po
třeboval bych krmníčka.«

sAle s radostí. Na zabití, nebo tak něco hubeněj
šibo.« —

»Vykrmili bychom si ho sami.«
„Jsou bez starosti. Do tejdna tady „malí krmníka

učc> nóbl.«

»No, A —:
„Myslejí závdavek? Abych jich neurazil, tak mi dají

tř zlatníky.«
Panu uvsteli po tomto © jednání velmí se ulehcilo.

5 chuti dopil svou malou 4 radostně vykročil 4 Guno
vu. Ale radostnému jeho rozohnění dostalo se brzy ne
nadáléh) ovzhlazení kratičkou otázkou -ženínou, hdyž
vyložil celé jednání svoje s dohazovačem: -A jak se
vlastné jmenuje“

>To - to jsem se zapomněl zeptati..
»Ták? To nad zlatníky udělej kříž!«
»No, on, vždyť dodává Dobírkovi.«
»Abys tedy běžel se k Dobírkovi zeptati, ne?.>V
»Co vím? Že jsem se nenadála, že jsi tak hloupý.

ÁŽ se to naši dozvědí... .

»Prosím tě, co je vašim do toho?
-Jak pak by jim do toho nebylo. udělá-li si z mého

muže všelijaký dohazovač dobrý den.:
Však si ještě neudělal.

„Ale udělá!. ,
„Uvidínie.«
-Taky ano..
»Prosím tě, nekřič, k vůli šesti korunání budeš dě

lati mrzutost
-Já dělám inrzutost?«
»Tedy snad já?«
-To se vi. Máš zlost, že jsi se dal napáliti.«
„Prosím tě, ženo.«
- Vida. ženo! Teď jsem už žena. Já —-to -- věděla,

polykala v slzách, -že to tak dopadne. To je ta slibo
vana něžnost.«

Bartikovi podařilo se sice po značném sebezapření
rozehnati vystupující chmury, ale obzor manželského
štěstí zůstal již po celý den zakalen. Všechny mlhy pak
ustovpily a vyjasnilo se úplně, když podezřívaný doha
zovač krmníka přivedl.

Dávno nepocitil Bartík tak velkého vnitřního uleh
čení, jako když uslyšel v přestávce posluhovačku. aby
se po škole dlouho nezdržoval, že je tam ten člověk s
krmníkem. Vždyť v minulých dnech nejednou si dů
kladně vyčinil pro svoji zapoměnlivost, a kdyby byl
nemě! dosti úctv ke své osobě, byl by si i s chutí na
vohlavkoval, že se dal neznámým chlapem, neboť s
kýrnkoliv © dohazovačích promluvil, každý mu je líčil
jako vzor mazanosti. :

Není divu. že ta poslední hodina nestála za nic. Ště
sti ještě, že nepřišel -starý na inspekci, byl by si v
notýsku nadělal pěkných poznámek o methodické zdat
nosti Pana učitele, jehož mysl místo ve škole u odpovědí
těch capartů toulala se s odpuštěním u chlívka s čuní
kem. Zapomněl tentokráte i na to, co on tak do posled
ního kroku ze školy svědomitý paedagog nikdy neopo
mněl, přesvědčiti sec. zda řady odcházejících žáků jsou
náležit* vyrovnány a sestupují-li se schodů zvolna, ne
dupajíce, aniž se pošťuchujíce.

>Fi:« oddechl si, stanuv na prahu kuchyně, v níž po
hodlně na židli rozložen hověl si dohazovač, maje před
sebou skleničku koňaku, kterou mu paní učitelová po
dala »na úctu« a pouštěje za hlasité rozprávky kotouče
dýmu ze staré zapekačky.

-Že už jdeš! přivítala ho paní učitelová.
doba!«

Jen se nezloběj, jemnostpaní, vždyť nám tu ne
bylo tak zle,« ujímal se dohazovač Bartfka, :na nějaké
chvilce už nesejde. Ale mají to pašácký ligér. jen co je
techt,« dodával vyklopuje skleničku do krku. řeže to
jako břitva, ale hřeje to jako samet. A ne aby mi už
nalejvali,«- točil prázdným kajlíškem, ohlížeje se po láh
vl. »člověk není takovým panským truňkům zvyklej a
lo vědí, kácet se ml boty, stará mi zahraje jako gra
mofón.«

+Tedy, abychom se sli podívat, co jste nám přivezl.«
>To můžem. Ale jak povídám, fajnový pití. A když

nalejvají ještě takovýhle ručičky,« přistrkoval kalíšek k
láhvi, »to je srdci jako v sajdnpapíru.

Bartík vida. že se nehne. dokud nedostane ještě
lednu, rychle nalil a pobídl: »Tak ideme.«

»Zaplať Pán Bůh, pošám jsem si, ale budou také
kcukat. to je kousek zrovna vejstavní.«

Učitel sice nezasedal jakživ v Žádné komisi na posu
zování štětináčů, ale krmník se mu Jíbil. Nebyl ani vel
ký ani malý, ani tlustý ani —-eh! hubený, tak asi zrov
na, jak si přál. Zaryt do slámy, chrochtal spokojeně,
mžouraje po prázdném korytě a po tolika obdivovatelích.

»Hušť« vyrušil ho z klidu dohazovač. »Podlvaj se
jenom, je to zvíře, có? A jako dítě, mazlit se s ním
mohou, jemnostpaní, ani se nezaškaredí. Dyť přece vím,
do jakého přišlo domu.«

»A co, žere dobře?< přetrhl mu Bartík řeč.
»Snad nemyslejí, že bych jim dal nějakou mrchu

strávenou, aby ji mušeli krmit magaronama. To by
špatně znali starého Zemana. Vemou si ho do tejdna na
zkoušku a nemám-it pravdu, vyrazejí se mnou dvéře.«

»No, a zač bude, ale do slovale“

+"

-to je



„Vědi,že jsouto voni, aab ekli, žestarej Ze
man je huncát, tak za pětadva šáke -1

»Něco přece slevite,« vm Ha "Se dě fodnánt padlučhelová. .

»Nemohu, ať se z místa nebnu, nemohul:»Takhle dvacet,« hodil Bartík. 
„Vodpustějí, dybych nevěděl, že jsoumoudrej pán,

řek' bych, že tomu nerozuměji. Don do trhu, dostanou-li
takovýhle "dobrý zvíře za dvacet zlatejchl«

+No tak, zlatku přidáme,“ dobízela se paní-učitelová.
C nich, jednostpaní, jde jedna chvála, že jsou dobrá

a citlivá osoba, a nebylo by jim líto utisknoutmně, starýho chudáka?«
+Tak to rozlomime, ale víc ahihaliř..
»Že je to teda pro pana učitele, vemou si ho. Ko

run prodělávám, ale vem to nešť. Dají mí vydělat po

druhé. A zbyde-li jim něco -odoběda, snad mi to takynevodepfou.:
Učitel šel k odpolednímu vyučováníhladov, poně

vadž Zeman nečekal, až co zbude, ale bral vrchovatou
lžíci, aby prý neudělal kuchyni paní učitelové hanbu. Leč
všecko to snesl, jen když měl po těžké starosti a když
na spokojené tváři Ženině poznal, že je všecko v po
řádku.

Pokuřuje z dýmky, stával od té doby u chlívka a
krmník stal se předmětem bedilvého pozorování. Dal mu
'iméno. Čun a stálým opakováním podařilo se mu vpra
viti tento název do štětinaté lebky tak, že za dva dny
po zavolání Čun odpovídal již pravidelně radostným za
chrochtáním.

náhlá a nenadálá, dříve než se týden s týdnem sešel.
Právě chystal se Bartík zavésti rozsáhlé vyšetřování
s Pepkem Mrňáskovým pro hrubé porušení kázně, jehož
se dopustil pomazávaje inkoustem uši před ním sedících
spolužáků, když vrazila do třídy posluhovačka, že mí
lostpaní prosí, aby pan učitel šel hned domíí.

"Co pak se, pro pána děje?< tázal se pan učitel,
vytlačuje ji do chodby.

Ani se neptají.«
"Snad krimník, ne?<

- »Ale kdepak krmník, ale milostpaní přijela zrovna
ma'ninka.

»Tááák!: Tohohle se Bartík opravdu nenadál. Ná
hlá tato návštěva ho tuže nepotěšila. »Co tu chce?« kmi
tal mu hlavou. .

„Pane učitel, Mrňásek utek!«
Jindybybyljistěučinildelšívýkladodarebácíchna

nicovatých, kterým ani řád školní ani osoba učitelova
nejsou dosti posvátny, ale tentokráte mávl pouze ru
kou a propustiv svědky vyšetfování, sebral své věci a
ubíral se k domovu. Nepospíchal příliš, neboť s tchýní
ve velké lásce nežil. Chystalať pro dceru něco lepšího,
než učitele a nemohla mu odpustitl, že jí plány pokazil,
a on jí nemohl opět prominouti, že ho tak dlouho pře
hlížela 4 teprve po rázném zakročení mužově a po ce
tých lijavcích slz dceřiných povolila.

Než potlačil všecku nechuť a přicházeje k domovu,
nastrojil obličej k přívětivému úsměvu. Zastihl matku s
dcerou v rozhovoru a-ze zardělých tváří a náhlém u
miknuti poznal, že se teč točila o nějakém, jeho se tý
kajícím předmětu.

"O čem pak jste tak horlivě debatovaly?< navazo
val feč po náležitém uvítání hosta.

-Ale o ničem zvláštním,« odpovídala paní učitelová.
Jen mu to řekni, přerušila ji matka, »aby sl ne

myslil, kdo vi, co Se za jeho zády děje.«
»Když chcete, maminko, hádali jsme se o krmníka.«
»Copak říkáš, hádali. Pamatuj si, Já se s nikým ne

hádám a nejméně s dětmi.«
sTedy odpusťte, maminko, mluvili jsme o krmníku,«

opravovala paní učitelová.
»Ale, ale. to je pěkný předmět zábavy hned po pří

Jezdu,« usmívaje se, káral ženušku Bartík. »Nu, a co
je?- ptal se dále zvědavě.

+Povidala maminka, že jsme ho jednak přeplatili a
jednat .. .. zdráhala se mluviti dále.

»No, jen to pověz,« pobízela matka.
»Je prý chromý!<
„Tádákl,
»Co děláte tak udiveného?< obrátila se k Bartikovi

tchýně. „Abyste věděl, na obě přední nohy je pryč.«
»Ale dovolte, maminko, vždyť přece.. .«
»Žádné přece! Snad tomu rozumím, ne?«
>To vám neuplrám, ale copak kulhá?«
»Snad nechcete, aby nosilo berly, nebo lezlo po

kolenou. Štěstí ještě, že jsem přijela. Pořád mi něco
říkalo. jeď tam, když holka psala o té koupi.«

»Ty's psala?« obrátil se Bartík k Ženušce.
»No, vy byste nepsal, to jsem jistá,« přerušila ho

tchýně. Bartík měl už peprnou odpověď na jazyku, ale
spolkl ji.

>A snad nechcete, abych ho vrátil?«
sA snad byste sl nechtěl mrzáka nechat? Ovšem,

co pak vám záleží teď na nějaké desítcel« plchla tchýně.
»Dovolte. jak to myslite?«
»řim, jak to mysilm; tak to myslím!« rozohňovala se.

»Ale, maminko!« krotila ji paní učitelová.
»Ty nič a buď ráda, že se tě zastanul«
sPaní tchýněl«
»Pane zetíl«
»Muži, prosím těle
Prosebný, deroucími se slzami zaplavený zrak že

min zadržel Bartikovi na rtech všecka prudká slova,
která se mu již na jazyku usazovala. Rozloben popadi

klobouk apráskauv dveřmi, vyběhl ven.
»Sám černej ral byl všecko tohle dinžen,« odplivo

mal. zukýbaje do poli, aby rozechvělé nervy uklidnil.



lepší dáti pod

Bozyolna jeho hlava a ticho snášejícího $3e soum

vaha a s tou j mírná uvážlivost. :
»Snad měla přece jenom tchyně pravdu? Je -přese

zkušenější. Postavití si hlavu, nepovoliti a pak přišíti o
krmníka j o penize... děkuji pěkně, to by bylo živo
bytl. »Nejlepší bude, rozhodl, »>kvůli pokoji a míru

ustoupiti. «
S timto, jak se mu zdálo nejmoudřejšímrozhodnutím,

vracel sc také domů. Bázlivě chvějící se zraky ženiny
čekaly ho již na prahu. Přiskočila k němu, prosíc bo,
aby 3: uezlobil a vysvětlujíc, že ona za nic nemůže.
Pocblubila se v dopise rodičům, že mají již zamluveného
krmaíka a nenadála se, že maminka se rozběhne pro
hlídreut prvý kousek jejich hospodářství .

Bartikovo srdce -by musilo býti z kamene, aby do
jemnému šepotu a ještě dojemnějším pohledům odolalo.
ALy se však nezdálo, že ustupuje jen tak bezpodmí
nečnž, pravil: »Víš, dělám to jenom k vůli tobě, že po
volují.« —

»Ale vždyť už není třeba co povolovat.«
sJakto?
»lou, umluvily jsme se s maminkou, že si ho přece

necháme.«

sA co dy chromé nohy?“
»Není prý to tak zlé.«
»Tak teď najednou to není zlé, podívejme se.«
»Snad bys ho nechěl vrátiti?«
vTo taky chcil«
»Ale jsi ty, muži, paličák.«
»Jaký paličák?«
»Takový, nejdřív nechce a teď zas chce.«
»A ty zas nejdřív chceš a teď nechceš.«
»Vždyť já jsem do toho ani nepromluvila.«
>To je dobré, ona do toho nepromluvila! Azatím to

s matkou smlavily.«
„Prosím tě, co zas do toho taháš maminku?«
»Co je se mnon?« ozvála- se za zády Bartikovými v

otevřených dveřích kuchyně tchýně.
»On bo nechče,. zavzlykala paní učitelová.
»Tak když ho nechce, co ho budeš nnutit,« roz

hodovala rázně,

»Ještě se s nim spojujte proti mněl« plakala už do
opravdy paní učitelová.

sAle teď už toho mám dost!« rozkřikla se tchýně,
»Stoji-Ji pak, s odpuštěním, to čertovo prase za to?
Nejdřív mně k vůli němu uctí zeť, teď zas dcera. Ďas

mi napískal, abych sem jela. Zítra se seberu a jedu pryč.<
S tím ďasem Bartík sice souhlasil, ale ne tak s od

jezdem. -Víte, maminko,« ujal se slova, »co jste zača
la, to také skončíte, ukažte, co umíte!«

»T> také ukáži, buďte bez starosti. Já se od leda
jakého handlíře napálit nenechám. A ty s tím pláčem
přestaň,- obrátila se k dceři, „má z vás člověk pěknou
radost.«

Jak ten den Bartíkoví večeře chutnala, toho by ji
stě pověděti nedovedl, byl rád, když bylo po všem a
mohl se pod záminkou mnohé práce vzdáliti. Zasedl k
úkolům a na ních ulehčoval nyní svým naplatým ner
vům. Však také vycházely některé z pod jeho rukou ja
ko učiněné červené moře a leckterá strana sešitů odsto
nala to i nřetržením.

Následující den plynul v tichém míčení a byl by v
něm | skoněti, kdyby se nebyl dostavil dohazovač Ze
man k dokonání koupě. Přišel zrovna v pravý čas, kdy
z nakupených mračen hledal blesk příhodný předmět, do
něhož by mohl s chutí ahoditi. Sám řekl, že si měl tehdy
radši zlámat nohu, než vpadl do rukouBartfkově tchýni.
Přišel, pravda, s vybranou zdvořilosti.

»Stará paní jako růžička,« — lichotll, vcházeje do
dvorka, kde ho přivítala, aby nezatlapal kuchyní a ne
vedl zbytečné řeči.

Dobře. že jste přišel,
vzkázat.«

sále to mohli. Jednostpaní, jako dcera, má tuze do
brej Wgér a mohli jsme sl krásně porozprávět. Šak je
to doba, co sme se neviděli.«

»Nechte planých řečí a řekněte mi, jak jste mohl
chtít za takového spratka takové hříšné penlze?«

»Co to řekli? Spratka! To je prase jako panna, aby
věděli. žádnej spratek.«

»Spratek a dost!
»Neříkají mi to. Moje zboží je manttfk. Vědí oni

vlastně, co je spratek?«
»Ať vím nebo nevím, do toho vám nic není.«

»Ták, že mi do toho nic není? Vědí, co jsem t4?«
+No, co jste?«
»Já jsem poctivej živnostník a kdo mně, element,

tento...
»Mně, panečku, klením nezaleknete.«
»A voní mně jazykem taky ne.«
»Krobiáne!«<

»Co — já — baba — utrejchová? Děti, slyšíte to?
Ruce by vám musely upadnout, kdybyste takovému
hrnbasovi dali krejcar výdělku.«

») jsou bez starostí, od takovýchhle kunčoftů jdu
já — sám —dál. Pojď, čuníku,« chytl krmnfka za ucho,
sto by ses byl dostal do pěkný famelle.«

»Ale dřív vrátíte závdavek a zaplatíte krmení.«
»Až al podaří štemplovanej oučet«
»Tak tu krmník zůstane.c

»Ne, půjde se mnout« A už ho Zeman vlekl za uši
ke dvířkám, ale tchýně v tomtéž okamžiku chytla krm

už jsem chtěla pro vás

tináče rozpoutal se zápas, jehož výsledek byl, že mrět
ným„PředletemWasil Čan ej své nepřátelena -záda

še kapodkorědění k vendoulic adopolí..rom prasetel«klél Zeman, zdvlhaje se se

chytat'l« obracel se k tchý

»CobyčhJábo.ztoůdápánve ste naražeuou nohu, »všakje vaše«.
»Jejich!«
»Vašele

»Prosím vás, maminko, nechte toho,« zakročila paní
učitelová,:která s úzkosti celou.bádku- za „dveřmivy
slechla a polekaná vyběbla na dvůr. »A vy, Zemmne,
nechte si závdavek, krmení i čuně.«

»Uctivě děkuju za present, ale jdou mi bo přivést.«
Paní učitelová nedbala však již na řečí Zemanovy

a odváděla knihající matku dovnitř.
»Holka, ať se mí o tom Bartíkovi ani nezmíniš,«

napománala dceru, »víš, nestálo by to za ty jeho po
Slebky.. Bylo však těžko nezmíniti se, když uviděl po
návratu ze školy tchýní v postelí a mokré náčinky v
lavoru. A tak nezbylo, než s pravdou ven. Ale zkla
mala se tchýně, domnívajíc se, že mů nehoda jeji bude
k posměchu. Špatně znala ještě Bartíkovo srdce. Po
dotkl pouze“ »Vem ďas Zemana i s krmnikem, jen 'když
noze nic nebude.« .

Tento jeho soucit, provázený ještě péčí o pravidel

níno tak, že prohlásila dolata: .
„Abyste věděly, děti, jak dá Pán Bůh, Že se zas po

stavím na noby, koupím vám krmaíka sama a za své,
A 'tatlk vám mysl přidat na vykrmení.«

A také slovo dodržela. Neyplynulo ani čtrnácte dnů,
když před učitelovými zastavil povoz a s něho složili
nového krmníka. Byl skoro téže velikosti jako první,
jen že měl na zádech černou skvrnu. To prý je pro ště
stí, psala tchýně, takoví se nejlépe daří. Koupila ho v
trhu a poněvadž, jak ji ujistili, je z chudého krmu, bude
na sebe dobře bráti. Jen ať ho drží v čistotě a pravidel
ně mu podávají, dodávala ze své zkušenosti. Však na
cena také nehleděla, když je to pro ně, pro děti. Alc
mysli, že ho za tři desítky nepřeplatila.

Mezitím. co paní učítelová dočítala psaní, obrátil
Bartíx zřetel svůj na krmníka. Ten z počátke ohllžel
se udiveně po dvoře a pak rovnou do chlívka.

»Podlvej se, ženuško, je to pud u toho tvora, vl rov

nou, kam má jíti,« přerušil Jí čtení Bartlk.
»Alejdi, -na mou pravdu a heleď, jak si tam hoví.«
»Abychom | zkusili, jak bude žráti« navrhoval

Bartík.
»Ale na to je dost času, až přijde posluhovačka. Jdi

zatim odepsat mamince, víš, že na to bude od tebe
zvláště čekati.«

»A ať vezme kartáč a zrovna ho při tom vydrbe,
když piše maminka o čistotě.«

»No už jdi, já to obstarám.«
Mezitím co Bartík vyjadřoval písemně svou vděl

nost za milé překvapení a paní učítelová přijímala od
čeledína další zásilky, přiběhla poslahovačka a dala se
do práce.

Krmníku sice z počáku očišťovací procedura ne
chutnala, ale když rýžový kartáč počal mu jezdití po
hřbetě, nalezl v tom přece jenom půvab. Natáhl se
spokojeně a pochrochtával. Byl právě v nejlepší náladě,
když posluhovačka třískla kartáčem o zem a letěla do
domu.

+Milostpane, milostpaní, jdou sem!«
»Copak. osobo, hoří?< vyskočil Bartík z pokoje.
>To prase je namalovaný.«
»Co to povídáte?«
»Jdou se podívat, jak sem kartáčem přejela ten

čeroť flek, pustilo to.«
»Skutečně,« přesvědčoval se Bartík, »no, tohle je

pěkná komedie.
»To některý lump pěkně starou paní dostal.«
Bartík mezitim počal prohlížeti krmníka důkladně

ji a najednou, zadívav se naženu, prohodil: »Poslouchej, žennško, tak se mi zdá.
»Co, co,- zvolala paní učitelová, která mezitím la

mer:ovala nad tou lidskou prohnaností.
»Že je to náš bývalý krmník.«
>To snad ne?<
»Počkej, uvidime! Čum, čun!« rozkřikl se. Krmaík

zamžourav očkama, vyskočil a hnal se k Bartíkovi.
»Ne —tohle se mamince povedlof« spráskla raka

ma pahl učitelová a popustivši uzdu veselosti, smála se
o všecho pryč.

Bartikovi však úsměv na rtech ztuhí. Rázem vy
bavil se mu V myslí útěk krmníkův, jeho přemalování,
koupě v trhu a sevřela ho úzkost, není-li ten tchýni za
koupený a poslaný dar — kradený. To by mn tak ke
vžemu ještě scházelo, aby se dostal do nějakých pletek
se soudy, že byl ve spojení se zloději! Ta ostuda v mí
stě a k tomu snad ještě nějaká disciplinárka!

»Poslouchel. ženo, toho krmníka mamince vrátíme. «
Prosim tě, zační zas s těmi chromými nhami«
»Ne,ne,je vtomněco jiného.« Azavolav ji do.do

mu, vyložil ji své obavy. Vyslechla je pozorně a za
myslivši se, pravila: »Jense neukvap! Nemysii sl, že
maminka je tak neprozíravá, aby kupovala něco od pode
zřelých lidí. Povoz je už pryč -a přece si neuvážeš čeně
na provaz, abys je hnal k našim. Ostatně já to domů
napíši.«

Bartík sice protí tomu ničeko nenamítal, ale že w
ho to bylo upokojilo, nikoliv.

„Leželo mu to v hlavě jako olovo a nepřestal ženu
poblzeti, abyse dalado-psaní. Ive snuho pronásledoval
fen soud se všemi zpropadenými svými příslušnostmi a



byl- by se málem ocíti s postele na podlaze, kdyby ho '

stkrostvá ruka manželčina nebyla zachytila.
: Wenkodivu,že ráno probouzet sejako roslánnný 2

s velkou chuti do školy nepospíchal A měť věru:

proč Zrovns pli první hodině přišel »starý« na inšpek
ci a mládežbyla jakosabedsěná. A ktofu“ $šemuNi
udyž vycházejí ze školy, Iťouchl ho kolega Pazour,je
pravda. Že má. štatárovaného krmnihka. *

Marně 'namábalasé paní učitelováho povyraziti,na
všecky žerty odpovídal útrpným úsměvem a na vše
cky lichotky zlostrým skubnutím.

+Prosím (tě,muži, ještě se-z tobo.pomátní, dohně
vala se také konečně.

„Nebylo by divu, ještě mně to čerchmantské dobyt

če připraví ze služby,- odseki Ji, oblekaje kabát, aby
se prosel.

Šel-l však na procházku v těžké náladě, vracel se
- k -domovu -v náladě: ještě těžší. Vběht zřovna do rukou

„četnickému strážmistru, který ho zastavíl“ dotazem .po
prospěchu svého synka a mezi řečí zeptal se ho, je-li
to pravda, že mu přivezli ormalovaného vepře.

. Nenidálá tato otázka rozrušila Bartika tak, že — ca
nikdy nedělal —zalhal V tomokamžiku, Idy vylétla mu

"2 s odpověď, že je to jen hloupý žert, probleskla mu
však“ již lavoa myšlenka z klamání úředních orgánů

"a byl by se. radši neviděl Dobře, že se mu|strážinístr
poroučel.
-Teď jsem.o dodělál „spílal si v duchu,skdomi jen
tohle všecko našeptal? Ale to všecko ty ženské. Vy
bázet to z domu i s prasetem!« Pli každém kroku stou
pala v něm vlna zlosti a když opět bral za kliku do
movních dveří, bylo mu k zalknatí.

»+Kdeje paní?< zahřměl na poslubovačku, když našelbyt prázdný.
-Odešla po nějaké koupi,<

bou: pochopiti křik Bartlkův.
*Tohle je pěkný pořádek!
Prosimich, nekřičejí, snad jim musí jít sehnat ňá

koa večeři. A chtějí-li mermomoc! křičet, počkají, až
přijde ten lurip Zeman.<

+Ze — zeman, dohazovač?« lekl se, jsa jist. že už
jd2 reklamovat ukradený majetek.

-No, to se ví, že dohazovač, byl tu před chvíli a
že ješté příjde.«

Bartík popadl klobouk a hůl a rovnou ke dveřím,
hledt se dostati z rukou, jak se mu zdálo, okradeného

. "Že nejsem. doma,: nařizoval zapomenuv
rázeňr na víechen křík.

Ale dřivu ještě, než moh) vyraziti ze dveří, ozval se
na dvoře pozdrav Zemanův: © »Šťastnej dobrej večír,
pane učítel.«

»Castu chcele?.
»Inu. co chci, vyrovnat se chcí.«
»Vyrovnat?«
-Bodejť, jsem jím přece dlužen tři zlatky, ne? Vědí,

pomohli mi k pětce vejdělku, tak, aby. neřekli, že jsem
Špinka, tady mají svůj závdavek!«

Ale. já nechápu... .«
+[ pochopějí hnedky. Když mne s dovolením jejich

paní tchýně vyhodila i s čunětem, které mi kluci v po
jich chytili, a já uslyšel, že se dala vyjádřit, že jim kou
pl krmníka v trhu. povídat jsem st: Počkej, doběhneš
ji A taky jsem ji doběh'.«

»A jak to?
inu, naštrejch sem krmníku sedlo, dal dobrý slovo

kamarádům -—a než se nadála, už ho měla.«
»A víte. člověče, že jste mně přivedl do strašli

vých nesnást?
»Ale jdou. takovýho rozumnýho pána? No, esli, tak

vodpustěj' Já jenom chěl vidět, jak bude ta jejich, od
pesť - ch! s dovolením tchýně sekat jazykem, až se
doví, že draho konpila to, co lacíno vyhodila. A věřejí.
žeme býdoňeště vděčáci. A tadymall tři zlatafkyl«

Paní učitelové oči div nevypadly, když po svém

odpověděla babka, nerno

novi a horlivě mu nalévajícího ne do skleničky, ale do
sklenice toho »fajnového ligéru«. A když se pak Ze
man loučil, slyšela, jako by do jeho dlaně zazvonilo něco
od stříbre. Nechtěla se však ptáti, stačilo jí, že muž byl o
pět ve své staré, dobré mífe a že pokuřuje z dýmky,
ubírat se k chlívku, kde se právě Zeman tloakl do prsou,
volaje: „Ať sem hromskej, pane ačitel, nebude-li z toho
"hle okrempláře za tři měsíce půldruhého metráku! Šak
první itrnice muší bejt mojel«

Bude-li, poví nám konec masopustu, na nějž určena
lest tak těžce zasloužená první »radostná domácí udá
lost“ páně Bartikova.

m naknížky4MĚGap- Na běžný účet dle ujednání = k

Kulturní jiskry.
Světectví Iberálního Historie De

nis, chválený od samých pokrokářů, napsal ve svém
>Konci samostatnosti české« o kněžstvu husitském
století šestnáctého: >Z kněží husitských i nejlep
ší neměšéžikiného vzdělání, neznali ani obřadů bo
hoslužellhých, přáli pověře a netědemosti netu
šíce anidelio, čířili nasky sejspornější. Mnozí bylš

poběklíky, mnohdy zločinci trestu uprchlými; za
nedbávali všecky povinnosti své a svým osadní

-kům dávat“ příkladnejžalostnější. Ježto od doby
rozkolu (husttského) všecky statky církevní byly
zabaveny aebce velice ochuzené nemohly ničím
Přisvévátik výživě-kyfěší svých, tito žili již jen
z almužen, pábových. Faxářnájímán byl nk:.dobu
určiťou; někdy- na-půl nebo i na čtvrt léta; pelíbil-li
se, byl beze všeho propuštěn.« (Str. 209.) — A pak
takový ujařmený ubožák měl se zastávati lidu,
jejž husitská šlechta zotročila ještě hůře! Nejna
dutější „panství aristokratismu v Čechách připra

ského. Šlechta se obohatila nadmíru a pak se ne
bála ani krále -—natož sedláků a měšťanů!

»Nový Obzor«. Měsíčník pro literaturu a u
mění. Redaktor Fr. Dohnal. Nákladem R. Prom

bergra v Olomouci. »Nový Obzor« právě vydaným
číslem.nastupuje druhý ročník. Již prvním svým
ročníkem zjednal si »Nový Obzor« všeobecné sym
patie, neboť ukázal se revul skutečně vážnou,v
pravdě representační. Obsah jeho byl vždy vybra
ný a cenný. Redaktoru Fr. Dohnalovi podařilo se
kol »Nového Obzoru« seskupití naše nejlepší jmé
na. nakladatel pak R. Promberger vypravil »Nový
Obzor: se vzornou pečlivosti, nešetře ani obětí
finančních. Proto také veškerý náš tisk mluvil o

možno říci s nadšením. S tím větší radostí a uspo
kojením vítáme první číslo druhého ročníku. Toto
číslo mluví samo za sebe, toto číslo je samo pro
gramera. Přispěli cennými pracemi J. Š. Baar, B.
Brodský, Ad. Chlumecký, Xav. Dvořák, Sig. Bou
ška a Jiní osvědčení spisovatelé. Pečlivě vedeny
jsou rubriky literární »>Novéknihy«, kde nalezne
čtenáf cenné referáty o novinkách z literatury če
ské a irancouzské a konečně »Různé zprávy«, kde
je hojiě zajímavých zpráv z literatury a umění. K
číslu přidány, 4 čisté reprodukce obrazů jednoho z
největších geniů, jaké kdy umění mělo, Michel An
gela. Jako odběratelé minulého ročníku měli pří
lohou pěkné album z obrazů Rafaela a Rembrand
ta, tak odběratelé druhého ročníku budou míti al
bum Michel! Angelova a Rubense. »Nový Obzor:
vychází 15. každého měsíce nákladem R. Promber
gra v Olomouci. Předplatné čtvřtročně pouze 2 K.
Objednejte buď přímo vOlomouci nebo v kterém
koli knihkupectví.

ZHceniny starobylého města křesťanského na
lezeny. Čím jsou nynějším katolíkům Lurdy, tím
bylo v křesťanském dávnověku město svatého
Meny v Egyptě. »Mramorové 'město sv. Meny«
bylo slavným poutním místem, proslulým netoliko
v Egyptě, ale i široko daleko v Evropě a Asii.
Frankfurtiská vědecká výprava křesťanská jala se
pátrati po stopách staré slávy, zapadlé zcela pod
knutou Islamu. Nalezeny a oceněny po úmorné
práci rozvaliny chrámů, které svědčí o veliké vy
spělosti a mnohotvárnosti tehdejšího umění kře
sťanského ze IV. a V. století po Kristu. Objeveny
zde i jiné známkypokročilé kultury. Voda se od
váděla podzemními rourami do koupacích místno
stí. rozsáhlých vycementpvaných bassinů a do
kabin. Pod koupelnami bylo zařízení na ohřívání.
Tu se koupávali nemocní. Hřbitovů bylo celkem
pět. z nichž dva měly prostorné svatyně. V V. a
VL stoleti datoval se největší rozmach města, kte
ré skrývalo ostatky křesťanského důstojníka Me
ny. hrozným způsobem umučeného pro stálost u
víře. Přibývalo paláců, stavěly se hradby, byla tu
stálá vojenská posádka na ochranu majetku. Jak
obrovské to město na tehdejší dobu bylo, jest pa
trno z toho, že zříceniny lze těžko na koni objetí
v jedné hodině.

Y následujících stoletích již se blížil pod vlá
dou kalifů neodvratný úpadek. Ohledání zřícením
přineslo tolik světla do křesťanského starověku,
že učenci tonou v obdivu zvláště nad tehdejším
originelním uměním stavitelským, jež v jiných sta
robylých městech sotva má příkladu. Jistě další
odborné studium rozvalin těch vnese mnoho papr
sků i do dějinných záhad lidstva.

Tak obrovské, tolik dříve proslulé město —
a po tisíciletí bylo nutno těžce pátrati, kde vlastně
byl) rozloženo.

Nový cenný příspěvek k osvětlení doby hu
sitské. Dr. Jan Sedlák neumdlévá v pátrání po li
terních památkách z doby husitské, které uveřej
Řuje a oceňuje v brněnské »Hilídce«. Právě objevil
se veliký spis protivníka Štěpána Pálče proti Hu
sovu traktátu »De ecclesia«, Dr. Sedlák praví: »Pá
leč nespokojil se jen říznou replikou na útočný
spis Husův, nýbrž napsal i tento vědecký spis o
církvi, aby ukázal, jak celá stavba Husova spočí
vá na písku. — Ostatně sami osobní přátelé Hu
sovi v polemice s fanatickými theology táborský
mi poráželi bezděčně to, co Hus proti církevním
konservativcům postavil. Uváděli citáty ze sv.
otců na obranu papežství, poslušnosti církevní, na
obrana jednotnosti církve římské atd. Hus citáty
ony jistě také sám znal, ale chytře se jim vyhý
bal. Za to však zcela nevědecky kul zbraně proti
konservativcům z dějepisných báchorek, jež již
tehdy byly překonaným stanoviskem. Na př. ty
zpátečnigký bájšs o zalefení římského: papežství
Kenstantiitme spapeškéAgnes atd. Nicdivného!
Vždyť v blavě úašíth protivníků straší dávno od

bytá papežka Johana dále. Volnomyšlenkářský tisk
se stará, aby taková báchorka tkvěla v mysli lidu
dále. —

Cyril, časopis pro kajolickou hudbu pošvát
nou. v čísle prosincovém vykazuje velice zajíma
vý obsah. Dr. Cyrill Sychra zde uvažuje o Liszto
vě praksi kůrové, připojuje vhodné ukázky cír
kevní hudby Lisztovy.M. Lumir Sychra pokračuje
v historii hudby varhanní v Čechách a Emil Beze
cný v repetitoriu dějin hudby. Redaktor Dobr. Orel
rozvádí dále katechismus církevního zpěvu. V ce
lém ročníku jeví se nejčlejší energie, bystré sledo
vání všeho, co s posvátnou hudbou souvisí a
praktická podpbra: těch, kteří-v "oboru tom praco
vati chtějí. Další práci přejeme největší zdar.

Školský obzor.
Posltivní práce pánů pokrokářů. Piše nám pro

fessor: Jest faktem až příliš známým, že velikáší
pokrokářšti jsou nedostižní v pohrdlivém kritiso
vání. Na všein najdou chybu, všechno. stávající jest
jim hloupé, zatemnělé, nemoderní, demoralisující.
Tim také do nedávna končilaveškerá jejich kultur
ní práce. Nyní však chápají.se práce positivní a
výtečnýmhlavámjejich předáků'podařilose vy
mysliti rnové typy« školství. vedené v duchu po
krokátském. Leč turecký buben jejich reklamy je
ště nedozněl a již tu máme sprchu. Po výtečných

rekordech učitelského ústavu v Přerově uveřej
ňuje nyní »Věstník českých professorů: stati
stika středních ústavů, k nimž stále čítají se lycea.
tato kulturní ohniska moderní výchovy a hlubo
kého vzdělání. A tato statistika, proti. které nic
nezmohou pokrokářské floskule, jest lapidárním
dokumentem. jak lycea posuzuje občánstvo. Ra
pidní úbytek žákyň na lyceích přímo ohromuje.
Vyjmeme-li ústavy, které se doplňují, vykazují
všecky ostatní takový úbytek, že půjde-li to tak
dále, budou prázdné v několika letech. Statistika
podává následující číslice: České Budějovice loni
181, letos !60, Hradec Králové loni- 209, letos 167,
Chrudin loni 151, letos 121, Jičín loni 118, letos
99, Král. Vinohrady loni 386, letos 346, Plzeň loni
224, letos 165. Při tom zmizely všecky paralelky.
kromě na Vinohradech, kde zmenšily se o jednu.
K tomu přistupuje, že značnější počet žákyň jest
jenom v třídách vyšších. kdežto první ročníky
čítají iunohdy 8-12 žákyň. Povážíme-li, jak na
máhali se různí pánové, aby v denních listech
získali svými rozklady nových příznivců lyceím,
a jakým způsobem rekrutují se mnohdy žákyně
lycea. jest nynější stav žactva žalostně komickým
dokumentem positivní pokrokářské práce.

Zkoušky externistů. Ředitelství c. k. ústavu ku
vzdělání učitelů v Hradci Králové přijímá přihláš
ky externistů ke zkoušce učit. dospělosti do konce
měsíce března 1912.Externistky však předloží žá
dosti do konce měsíce února 1912 a uvedou v
nich důvody. pro které žádají, aby směly maturo
vati na zdejším ústavě. K žádosti za 1 K jest přilo
žiti. I. Vysvědčení maturitní anebo poslední škol
ní vysvědčení. Všem, kdo nabyli vysvědčení do
spělosti na střední Škole nebo lyceu po roce 1907,
jest mimo to předložiti též všechna pololetní vy
svědčení z nejvyšších tří tříd. 2. Křestní list, jenž
svědčí o tom, že jest žadateli 19 let (dispens věku
není připustna). 3. Vysvědčení o způsobilosti k u
čit, stavu od lékaře úředně k tomu ustanoveného.
4. Vysvědčení o mravní zachovalostí, není-li ža
datel ustanoven ve školní službě, 5. Vypsání ži
vota a způsobu, jak žadatel se vzdělával. — Žá
dosti externistek za připuštění ke zkoušce způ
sobilasti ze ženských ručních praci přijímají se
nejdéle do počátku dubna 1912.

Opovědí ke zkouškám učitelské způsobilost
pro ohdobí květnové 1912 přijímá ředitelství c. k.
zkušební kamise pro školy obecné a měšťanské v
Hradci Králové nejdéle do 31. března 1912. K žá
dostem později došlým se

Veledůstejnému
duchovenstva a

elavným patronátním
úřadům dovoluje až dope
rečiti voškeré kostelní bya

náčinía to: mo. aramcA,

,

čiskeram tyhovojící. Btaréměty opravujev původníintenci a
v obni zlatí s stříbřínebo proti do
platku sa nové vyměňuje. Hotové

přodmáty neb výkresy zasílá na uúsku franko bes sávoznosti konpů
Vie 00podllá posvěcené. Práce ruční

Biled ký sletýcha stříbrnýchblenetů,jako :Fetézůzadonek, křížků náramků atd. 1 Metéřské
poroteny, ky, jídelní nážiní ze stříbra pravého

i ěí o vůdy na adkladé.

Staré ulato, stříbro a drahobemy bupujs za nejvydší ceny

JAN STANĚK,
pasié a aleolour

Praha I, ul. Karelisy Světlé, čis. 19. z.



Wajvýholnijídry tree [Pre východočeskýzávodo.
Hradec Králové,VÁCLAVPOTŮČEK,"4 šrátové

ZástupceUnionHorlogerie,spol. toráres hodinekBla, Glashňtev. S, Žemera

Švýcarské precisníhodinky. Nástěnné hodiny v nejmodernější vedení Brill Klenoty ché

zboží.Přepychovépředměty s čínského stříbra.NĚ i Mpakovémol » jidelnináčiní Vlav obeorokámvběroNejlevnější ceny! Nejlevnější ceny!
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padě 27. ledna 1912 vždy od 8. Rod. nejnov vlněných tek A “ ? Eranní do 12. hod. pol. a od 2. do6 hod. své vlastní výroby, jakož i tu- i ciso- £.
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sluse méhe ryze křesťanskéhozávodu za : ppozůstávající z klenotů, hodinek, řetízků| dobu víceněž třice'iletéhopůsobení.

zlatých, stříbrných atd, rovněž i ze Učiňte, prosím,maen objednávku- na % 5šatstva, prádla a rozličných druhů látek, |

obuvi,kol,šicíchstrojů,atd, E rene Ktky sa laláry i 5které. koncem listopadu 1911 propadly. (790.28 pklíky bez zvýšení een! “
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lze nejdéledo čtvrtka před dražbou
buďto růročiti aneb vyplatiti.

V pátek před dražbou se vůbec
neúřaduje.

Ze správního odboru

Rozšiřujte I
V „Časových Úvahách vyšlo pojednání:

Jest náboženství

NapsalJiří Sahula.

Stanovisko moderních liberálů k této o
tázce jest zde podrobně posouzeno. Měřítkem
jsou zde slova Písma sv., důvody historie, lo
gického přemýšlení a současných sociálních a
kulturních poměrů. Neudržitelnost stanoviska

protikatoliokého jest přesvědčivě dokázána —
Spis ten jest. právě v nynější době velice čá
sovou obranou proti záludným heslům našich
protivníků. Stran 96.

> Cena 24 hal. "BE
Při hromadných objednávkách jest velká slova.

. Objednávky vyřizuje ihned

administ. „Casových Úvah“ v Bradal Králové.

ayůj-osvědčený A ČASLO VYZRAMORARÝ

ň "výrobní závod |
všech kostelních paramentů,|

Sapolkových praporů a kovového náčiní |
Cennfky,:vzorkyi roucha hotová na ukázku [

: r „© ne požádání1franko zašlon. |

Airovýúčet uUstř. bnakyčes. spořitelen. S tně“

zapsanéspolečenstvosručenímobmeseným,
Spálená ul. č. ©. N.

vědi ode dae vložení do dne vybrání.

Zapů střádanky úplněbezplatně

P klady BA ně učiněnéčrn by, bez výpovědi.
Základní vklad obnáší 3 K,který“ Be ihned úročí.

E besplatnému -saallání peněz vydá záložna 28požádání oložní listy pošt. spořiteley. Daň

dáchodkovou platí zálošss za pp. v teleze svého

avvkladů31prosince1911K 000.000—.

Poskytuje zápůjčky masměnkysručitelí
(neb pojistky), na bypotéky s úmorem libo
volným, záloby na cesné papíry, eskontuje
faktury, obstarává nákup aboží pro své členy,

koupi aprodej cenných papírů za hotové i
Ba splátky,vyměňuje kupoay a cizí minoeatd.

Podíly čleaské úročí se výhodně.

p. členů a vkladatelů cenné papíry avěci
S brána v bespečnémtresoru bezplatně.

Záložna podlébá povinsé revisi Jednoty záložen.

Úředaí hodiny dop. od !/„9—12, odpol. od 1/,8—5.

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB ;„Wzájemnost““ mm
aw v Hronově čís. 186. “U8
— Vývoz lněného a moedního zboží. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

lodní látkyvněm i ,dámskéi pansképlátna, damadky, u

/* Výbavypro nevěsty |
sa lovné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po

chvalných uznání. — Y vceněpřes 20 K zast

láme vyplaceně. 1balík pa =3 vkusněrosdraženýchza18
Obdržítete nejlepší! Eřesí-social podnik
RP- Vpodniku tomto lze téš bezpečněaložiti "UMG
vklady proti 6%,úrokování

pom zá Joy vy Mp nměroomnůí

své uměleckypracovnné

sochy Lardskou,

sošky na pro
cosi, Jesličky, k vryBošíhroby.— TZ 6

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolfnoma :
v Hradci Králové.

Oklady:
. Praha, Vídeň, Budapešt.

obou soustav v každé ve
lHkosti, pro kostel, školu

i ku ovidení

sdarmaa

== eltáře,
kasatelny, kří
žové cesty, —
jeskyněsP. i.

tn ŘSE

P. T. duchovenstva
zvidětní výhody.

Doporučujeme ————



„stávati takto s06..demokratickou manifestaci. Kdo to

"teepřenpětk,že
orevřekyněl 1nofvětším komserovtévnímlěratvodm, ta.

. $ mají vlastně tu čest. Lež

Z oatoěnu britifa kuěvě:pátdutostí
“ Hepomůže. Jest potřebí organisaci naši šířiti a stáje

1

brých katolíků jsst sdě; mnoho. Ale ti posud většiné
před rudým terrorem' zalézali. Až organisacekatolickém“

vzájemnost utuží,,pak. zkrotnou před imponujícem mnokstvím. *

HoFita zmarehisié. O vrašdě v konsumupřinesli
jeme dvt podrobnéa věrohodiě zprávy; třeba jen do
dati, že byli všichni, jak oba Vlachové, tak Kozel, No
sek a Horyna dodání k okresnímu soudu v Jičíně, aš
na posledního, který z vězení utekl, kde přijdou před:

svědomím, utekl po čínu do Německa, byv však beg

pochyby zpraves, ževzdmchje čhtý, tj že mjeho
rodinu nerado Žádné podežření, vrátil se a padl přímo

pu krabicí, v níž si dal Vlach svého času zaslati obuv
nické zboží a kterou firma poznala a dle záznamu | a
dresáta udati mohla. Přiznání, jež po zatknutí všichni

učili, rádi by nyní seslabili, ale není to aic platno. Je
zajímavo. jak boj stranický zasahuje až do čínů zlo

-čtmmých,aniž by ti, kteří podobné řeči vyslovují, snad
$samijim věřili. Anarchisti by se rádi zbavili tohoto na

"dělení, jež jim na věky zasadilo v Hořicích smrtelnou
ránu, ale zatčení sami se jim lepí pevně na paty, neza
pirajíce před soudem, že jsou členy anarchistického
spolku a bezvěrci. Když hned po činu kdosi naříkal na
obecnou zdivočilost mravů, odmítl to jeden- přítomný
smyslitel nepovedeným vtipem, že vrah šel bezpochyby
bned po skutku ma roráte. Vůdce ubezpečoval, z jeho
lidí žu to nikdo nebude, jiný dokonce hájil vraha, že ji
nak jednati nemohl, chtěl-li uhájiti svou čest, t i. unik
nouti, jako by nějakomčest měl ten, kdo chce. krást. a
vloupá se do obchodu, po okolí množství krádeží spáchá

atd. Dnes jsu věru pojmy 0 ct, slušnsti, mravnosti,
ctnosti atd. tak zmateny, že svět podobá se velkému

kdo sám, je hrdina, uteče-li muž od ženy a od dětí, ne

zvědav, co si vymyslí pro toho, kdo 'zablje olce a
matku — bezpochyby, že je mež pokrokový, an směle
Skrtá, jako ten pověstný rudý paedagog. čtvrté Boží
přikázání. Vyplňují se věru slova Pisma: »Přijde čas,
kdy lidé -zdravého učení nesnesou a přikloní se k báj
kám, považujíce zlé za dobré, dobré za zlé.« Na zákla
dě četných anonymních udání konala se — ovšem bez
výsledku —-domovní prohlídka i u jednoho člena křesť.
soc. organišace, a kdyby četnictvo same nemělo rozum
a oerozpoznalo patrnou lež, byla by se musila konati
snad u všech našínců. Tak-daleko jde ta zášť proti vše
mu křesťanskému, že mají nás vesměs za lidi špatné,
sami o sobě pak myslí, že jsou na nejlepší cestě. Bůh
"o aaprav!

Nevý poplach mnaHořicka, Ještě jsmese nevepama
tovali z krádeží, jež páčhala banda zločinců v Fořicích
a eské zdejší krajině, když opět vzrušení jsme dvěma u
„dálostmijiného drubu, ale téže mravní hodnoty.Na Ho
Hicky je ve vyšetřování učitel, jenž se dal pojístitl na
větší obnos 4 jemuž nábytek pojednou shořel; týž tvrdí,
že. to učinili lupiči, kteří mu ukradli prý i velký obnos,
náležející místeí Rolísheomce. Z Hořic pak utekl sou

„časně mladý velkoobchodník s obilím Brunner, zane
chav ohromná passiva, takže uvalen na jebo jmění kon
"kurs, který nebude míti asi výsledek, ježto všecky penl
ze, ježmob!sehnafi,na cestusi vzal Zaámáfirma
Břunnerova stála sí tak, že konkursu nebylo třeba a
mladý Bruaner nejednal z finanční krise, nýbrž, jak
se tvrdí. podvodně. ,

„Čtenářská beseda »Dožena Němcová« v České Ska
Mel za součinnosti všech národních spolků místních
potádá ve dnech 20. a A. ledna 1912za protektorátu sl.
městské rady veřejnom jubilejní slavnost na pamět 50.
výročí úmrtí jelmé z mejvětších a nejslavnějších žen
našeho národa, básniřky a spisovatelky, vzácné a slo
vutné krajanky naší, Boženy Němcové, chtic vzdáti ú
ctu světlé památce genlální ženy a umělkyně, která
strávila v Ratibořicích, České Skalici a Chvalkovicích
své radostné mládí, svá divči léta, v Červeném Ko
stelci pak a v Josefově první doby svého manželství.
Zamilovala si kraj tento i lid jeho veškerou láskou, jíž
bylo schopno její vroucně cítici srdce, obestřela je v 0
čích každého českého člověka nevadnoucím půvabem
čarovné své poesle a vzbuzovala našemu lidu ve svém
utěšeném, jimavém, vrcholně "uměleckém a v pravdě
klassickém dile »Babičce« nádherný pomník. Oenerace
dnešní dovede 'oceniti národní a umělecký význam naší
krajanky jakožto jednoho z největších, nejvýznačněl
ších zjevů na poli našého uměni a naší kultury národní.

"Cáslav. Divadlo. Předvánoční sezonu zahájila jed
nota:ochotníků tentokráte hodně pozdě, takže mohla do
konce roku bráti tóliko třikráte. Příčinou toho byla lik
navost řemeslníků, dókončulících vmitřní zařízení divad
la. kteří přes všecky pobídky nemohli si zvyknouti na

rychlejší tempo.Místo do konce listopadu hotovi byli až
v polovici prosince. Zájem o hry ochotníků v resáauro
vaném divadle býl ták značný, že v abonomentu-vypro-:
dána byla napřed takfka všechna místa, z nichž o čel
"nějšt,-vedleny:býty“pravé dostihy. Patroe, jakým sym

patilm těší se naše jednota mezi širokým publikem. By

; by vodném repertobramtakékudrževány. Nechce

dva se vdydkty, aby pÉl smaze-o pobavení obecen
stva nebylo zápomínáno | a vyšší umělecké zájmy.

právě »Dva světy«, »Žaběc. a »Živá rekla
ma« ' azáětánou vždy“ jen prostředními produkty

dromutiché literatury. Třeba ovšem řici, že ochotníci
nat aadžili se pošlatí v nich postavy ucelené a život
né. Ve »Dvou světech« zvláště vynikl p. Pertold v ú
loze lesního a pí. Skřivásková v úlože Jbho ženy. Onl
také kus ten pozvedli a aárželi. V »Žabci« chvály za
sluhaje sl Tillerevá v úloze Táni, jež podala ji se vší
vervou svého temperamentu, ále přeceničím ji nepřepjala.
V »Živé reklamě« pak bouři potlesku sklizel p. Bílý,
jehož Voborský byl znamenitě ze života vystřižen. Pan

Jaúda jako ředitel ústavu Živé reklamy byl ve svém
živlu a rovněž p. Jirásek, v němž. našla jednota velmi
zdatnou avelmi ochotnou sílu.Výprava všech tří her
byla precisni a nastudování svědčilo o vzácné píli ú
čínkujících, což jest tím významašiší, že šla předsta
vení za sebou v dobách velmi krátkých. Obecenstvo by
lo vzhledem divadla velmí mile překvapeno. Všecko jest
sice prosté, jednoduché, avšak půvabné a hlavně prak
tické. Jedině opona tuší tento příjemný dojem, bude však
prý nahrazena novou. Prvé dva večery bylo divadlo
přepiněno. večer třetí »sytvestrovský« nevykazoval si
ce takvé návětěvy, ale vzhledem k tomu, že pořádáno
bylo ten den 7 zábav v různých částech města, bylo
přece návštěvníků v divadle hojnost. — Místním školdo
zorcem zvolen byl po ustavení nové místní školní rady
p. K. Zástěra, který bývával jím již dříve. Nevíme o

fad bude vykonávati, ale tolik můžeme říci, že dosavad
ní místní školdozorce p. Ant. Kruliš konal jej s plnou
svědomitostí a že se také proto těšil v kruzích učitel
stva zasloužené přízní. Jeho nezvolení se také upřímně
lituje. -- Zasedání obec. zastupitelsva, které konáno by
lo 29. prosince m. r., bylo velice pohnuté. Zavdal k to
mu příčinu dotaz o, neoprávněném lovu ryb v »Trub
ném:, o němž jsme se zmínili. Konečněschváleno bylo
jednání měsské rady v té záležitosti a přijata byla ná
hrada 300 K. Sympaticky přijata byla občanstvem i
zpráva, že přikročeno bude k úpravě uličky z náměsti
k nové poštovní budově vedoucí. Ulička ta bude dle u
činěného projektu rozšířena, chodníky opatřena a vy
dláždéna. Náklad rozpočtěn jest na 7000 K. V témž za
sedání jmenován byl prov. městský stavitel p. J. Jirá
sek definitivním a uděleno bylo právo měšťanské pp.
Havránkovi, Lampovi a Zelenému za přiměřený po
platek. Příští zasedání rozpočtové konáno bude 12. led
ma. - Dar spolku chudých stud. Sdružení mladé intelli
gence, které pořádalo sylvestrovskou zábavu v hotelu
u Bliého koně, věnovalo z čistého výnosu 10 K ve pro
spěch spolku pro podporu chud. stud. c. k. gymnasia.

Výbor kvituje tento obnos a vzdává jim zároveš upřímné díky!
Čáslavsko. Na den sv. Tři králů svolána byla okres

ním výborem hospodářských odboček schůze delegátů,
na níž pozvání byli sekretář Zemského svazu p. Dr. Ji
rák a býv. říšský posl. p. Fr. Šabata. Schůze konána
byla v hostinci u Jelena v Čáslavi za prostřední úča
sti, což při špatném počasí dalo se očekávati. Misto p.
Šabaty, který onemocněl, zaujal p. Srbek, rolník, jenž
spolu s p. Dr. Jirákem podal cenné informace pro další
rozvoj hospodářských organisaci na Čáslavsku a pobídl
přítomné, aby hleděli, pokud možno, co nejvice odboček
zakládati. Síť dobře řízených, svého cíle vědomých ho
spodářských organisací jest bezpečnější zárukou hosp.
osamostatnění a povznesení našeho venkova. Kéž pov
zbuzení to nevyjde na prázdno! Máme na našem okrese

ještě tolik míst, kde by přitrochudobré vůle a při do
sti malé obětavosti dalo se v tomto ohledu vykonati ve
ký kus práce. Nuže, k dílu!

Pokroková práce ma Německo-brodsku. Na vyso
čině Českomoravské rozkládá se v údolí Česká Bělá s
pěkně opraveným kostelíčkem. Jest dle doznání agrár
ního a sociálně demokratického štábu klerikální baštou
na rozhraní mezi Německobrodskem a Chotěbořskem,
sídlem lidi, kteří si váží odkazu olců a mnohou obět při
nesli pro své smýšlení. Našinci nedají aní oa »korteše

by se do popředí.v obcidostaji! Pomale až bude vyšla
pán dolít před nekřesťanským krámem na místě, kde
se scházívají s »Časem« v ruce o »kolfegou«, takto cti
telem »Tagblattn“ v čele. A ten dolík by se měř přile
Žitostně ohraditi, aby nebyl snad cestářem zasypán, ne
boť bude hlasatelem a pomníkem činností této přístěho

trikem zmocnili se členové její místa předsednického v
tomto spolku | Vymlouvali se pak, že prý dosavadní
mnohalelý předseda jeji, spoluzakladatel a čestmý člen
vldp. farář Ruml nedbá dosti zevnější činnosti spolkové.
Uběhkl již rok, co zaujal předsednictví místo něho p.
řídicí Krulíš a co se za ten dlouhý rok v Besedě učini
lo? Můžeme směle říci: skoro nic. Ale něco přece: že
snad není daleká doba, kdy bude Beseda rozryta a zni
čena. Ovšem víme, odkud vítr vane, kdo jest rádcem.
Loňského roku měl zdejší rodák primici. Za účast na
hostině v domě jeho rodičů byl požádán také bývalý
jeho učitel, p. J. Kruliš, řídicí. Týž pán však vzkázal,
že hostiny primicísnut mu zakazují poměry organisační
se zůčastnití. Podivno, učitel na primici nesmí, ale kol

————————

Jim-orgasitace nezakazuje-a totaké jako hostům. Dobře
víme, proč. se žádá o zřízení hřiště pro děti právě na
náměstí, Kde mají dětské :hříště na náměstí? Co rok
nemá toho křiku celé okolí až po krk, když v létě celá
karavana dětí do večera se tarn honí, nadává, křičí, lo
mozí a po případě i z hluchoněmého ubožáka čerty si
tropí? A jiný by se tu stejně nepovaloval, i kdyby to
břístě bylo, než právě ti -křikloňní a. jim podobní. O
všem nyní je může každý okřiknouti, ale kdyby to hří
ště tu bylo, pak by byl jejich rámus »zákonem chrá
něn.. Pravda? V takovém místě, jako jest náš městys,
není potřebí bříště, však máte došti místa, pánové, kde

vot aby nekazily stromků a keřů okrašlovacím spol
kem vysázených — ve školce. Ale jak pak ta chudinka
vypadá? Smuný jest na ní pohled, jakoby v ní byl ko
zel zahradníkem! Co odešel pan učitel Štroufek, není
v ní než trochu pláňat a býll. Ty stromky na aleji jsou
také ještě z let, kdy zde působil. Tady máte místo, kde
si s dětnii inůžete pohrat, ale náměstí není ku zřizování
hřístě, zvláště, když jest přímo z něho viděti a styšeti
do hlavní ulice. Zdejším dětem jsou dosti velkými a pro
strannými hříšti naše dvory, luka, pole a j. Obec a 0
krašlovi.cí spolek potřebuje na užitečnější věcí penize
než na zohyzďování nejlepšího svého místa. Lépe bude,
když naromínati budete děti, aby nekřičely a nehulá
kaly, jakmile uvídí automobil, jakoby to byla obluda
kdoví jaká a cestující lidé z jiných světů. Učte je slušně
křesťansky pozdravovati, mějte je k tomu, aby před
školou nehulákaly a chodily v pořádku domů. Dávejte
dětem příklad v kostele a veďte je k lásce k Bohu a vla
sti. -- Jsme sice »klerikály«, ale naše obec má Raiffei
senku. nákupní družstvo, -okrašlovací | spolek, —hasič.
spolek, spolek katol. mládeže. spolek živnostenský.
strojní družstvo, dobytčí pojišťovnu, tedy spolky, kte
rých snad ani jedna »pokroková“ venkovská obec ne
má na Německobrodsku. Proti hříšti také nejsme, ale
chceme je mlt jinde než na náměstí. — A ejhle, klerika
lismus nám neškodí! Proto asi není ničím zlým a ne
vzdáme se tak hned svého přesvědčení. Jenom nám za
tím vychovávejte mládež školní. A za takové řečníky.
kteří nás chtí osvěcovati, jako jeden před rokem, pravě,
že nynější ministr Jeho Excellence Bráf je -odbytá
anebo -politicky“ odbytá veličina, rovněž uctivě pře

dem již děkujeme. Snad brzo zase ukážeme, jak po
krok: se u nás vzmálhá. S úctou Kopřiva-Žihavka.

Volnomyšlenkáři sa Chotěbořsku. Náhodou dostalo
se mi do ruky číslo kraj časopisu Pravdy, vycházející
v Čáslavi, v kterém dočetl jsem se tohoto zajímavého
provolání: -Na český jihovýchod! Krajský poradní sbor
„Volné Myšlenky: pro jihovýchodní Čechy oznamuje
všem stoupencům a přívržencům -Volné Myšlenky: na
okresích: německ-brodském, humpoleckém, ledečském,
polenském, přibyslavském, chotěbořském, | čáslavském.
haberském a pollčském, by se od 1. ledna 1912 počínaje,
přihlašovali za stoupence »Volné Myšlenky« a zasilali
příspěvky »Vol. Myšlence« I dary kraj. porad. sboru :
adressu M. Falfrové, učitelky v Kraborovicích, pošta
Vilinov, Čechy, která sdělí vše bližší a odvede peníze
krajskému sběrateli. Stvrzenka o přijetí příspěvku bu
de odesllatělům zaslána ihned po obdržení. Toto usnese
ní kraj. porad. sboru »V. M.« ze schůze 26. lisopadu v
Německém Brodě platí jak pro nové stoupence, kteři
nejsou organisování v žádném místním sdružení, tak i
pra ty, kteří dříve byli přihlášení přímo v ústředí »Vol
né Myšlenky.< Zajisté zajímavé provolání! Učitelka —
důvěrnici, sběratelkou, agitátorkou Volné Myšlenky, or
ganisace, o níž samý školní úřady uznaly, že sleduje
(jak dosvědčuje zvláště Portugalsko a Španělsko) cile
revoluční! Ubozi rodiče, kteří takovýin rukám musí svě
tovati své dítky! Pravím, ubozí rodičové, kteří musí.
jelikož dobře se pamatuji na zprávu »Času« ze soudní
slně, kdy místní školní rada Kraborovická, protestují
cí proti úřednímu přesazení této učitelky z Tisu do Kra
borovic, byla pro to, jako pro urážku uč. Fajírové,
stihána a pokutována! Jdi plakat, na papíře zaručovaná,
nábožensko-mravní výchovo!

Senožaty. V lokálu s.epu“ č. 1. letoštího rosstiku
pod titulem »Křesťanská láska: byl jsem napader. že
prý jsem nechtěljeti zaopatřiti matku Antonína Kovaříka
v Hořicích. Jelikož tato lokálka má tendenci mne bez
důvodně pošpiniti, sdělují s veřejnosti, jak se věc v
pravdě má. (seda Hořice nenáleži k farnosti Senožat
ské, v níž jsem faráiem, úýbrž patří do Vojslavic, kamž
cesta jest sice méně schůdná, ale ne-li bližší, ledy jistě
stejná jako do Senožat. Jako knězi jsou mi přece znán:y
předpisy církevní, dle nichž není dovoleno zasahovati
bez nutných příčin do farských práv faráře jiného a x
těm náleží i zaopatřování nemocných osadníků jeho.
Také nikdy jsem se nezdráhal jíti zaopatřovat do tlo
Hc nebo Hroznětic, patřících též k Vojslavicům, byla-li
teka Želivka, obě osady tyto od Vojslavic dělicí, roz
vodněna aneb předešl; pan farář nemocen. Ale když o
choty mé bez důležitých příčin bylo zneužíváno, ano i
když stalo se, že vlastní farář Vojslavický mne ze ško
ly Hroznětické viděl, kterak do jeho kolatury jedu za
opatřovati, mně při nejbližším setkání zazlíval, že jsem
témlidemtak po vůli a žeon sám může aochoten
jest při nynější normální vodě v řece, přes kterou jde
pohodlná lávka, povinnost jemu jako faráři příslušící, za
onatřovati nemocné své osadníky v Hořicích a Hroz
něticích, si zastávati Posledně, když Kovařík z Hořic
ke mně přišel, bylo mi naprosto u něho patrné obchá
zení vlastního faráře, o němž tvrdil, že není doma a že
je v Praze, kdežto já jsem s ním den před tím mluvil
a věděl jsem, že nejel a nepojede do Prahy. Proto do
cela právem jsem ho odkázal na vlastního faráře. Obča



latory jel.zaopátřovat, ale aby si opatřil svojí vlastní

do té doby mi neznámý Kovařík, lže, že jsem ho do
střany křest „sociální vtáhl, ale jest známý pokrokát,
jemuž schází známost předpisů a zákonů církev., jimiž
se každá pořádná farnost říditi musí. Nedostává se
mu ani schopnosti určovati mi, v čem záleží křesťan

„ská láska, již prý libeznými slovy kážu, ale neplním.
Čí snad láska křesťanská záleží v prokazování toho,
co.si kdo die svélibovůle bez ohledu na kázeň a řád
církevní přeje a neprávem žádá? Jemu neběželo o nic
jiného, než o plnění hesla známého nevěrce: »Jen lže
te, však něco přece uváznel« Chce potupiti kněze, a ni
čiti jeho činnost a verbovati nové členy pro stranu svoji
timto nekaálým způsobem. — V Senožatech, 7. ledna
1912. ---Kosmas Pytlik, farář.

Pokrok v úplcké okresní. nemoc. pokladeě projevil
. se zjevem tak křiklavým, až trne každý, kdo si zacho

val trochu zralé soudnosti. Pokladnu měli v rukou nár.
sociálové. Pokladník Novák stal se náhle nezvěstným a

| pak-najednou došla zpráva o jeho sebevraždě. Nár. soc.

všedělnické pokladny, a proto není divu, že mnoho pe
. něz pod správou pokladníka, žijícího nad své poměry,
„ se rozkutálelo do neznámých skulin. Zase jedno naučení,

jak se chvtají »pokroku« ziskuchtivci!

Různé zprávy.
Dar. Jeho Eminence nejdůstojnější pán Lev kar

dinál Skrbenský, svobodný pán ze Hříště, daroval Ju
bilejnímu spolku křesťanských žen v Benešově u Prahy
značný obnos AX) K, za čež vzdány mu byly nejucti
vější díky.

Česká banka v Praze rozesílá právě první číslo
HI. ročníku svych »Bankovních zpráv«, které vzhledem
k velkému počtu nákladu vycházeti budou nyní ve zlep
šené a přehledné úpravě. Obsah tohoto prvního čísla jest

následující: Přehled o činnosti České banky -za roh
1911. Cukerní irh. Pražská bursa v roce 1911. O otázce
konunktury. © belgickém bankovnictví. O švýcatském
bankovnictví. kursovní a slosovací lístek atd.

Všelicos. V neděli 7. ledna rozburácela se na něko
lika místech v Čechách a na Moravě bouře s lijákem,
Po níž nastal v povětrnosti obrat, rozzuřil se vichr s
vánicí 4 pořádně zamrzlo. Na několika místech na Mo
ravě | udeřil blesk a zabil dobytek ve chlévě.

Ministerstvo války | zvýšilo od prvního ledna
cenv střelného prachu. Zdražení -činí u bezdýmného
prachu 4.5 proc., u -obyčejného 15-20 proc. —- Nedale
ko Aše objeven byl pramen radioaktivní. Dle dobrozdá

ního. — Dne 10. ledna konalo se v Paříži přelíčení pro
ti sekretáři stavebního dělnictva pro antimilitaristické
rějdy. Výbor syndikátu stavebního dělnictva odhlaso
val pro ten den 24hodinnou demonstrační stávku.
Zemská vláda slezská zakázala taneční zábavy v den
"výplat v obcích okresu polsko-ostravského, v někte
rých obcích okresu těšínského a jinde. — Dle zpráv z
Terstu množí se poslední dobou hrozivě přebíhání ital
ských vojenských sběhů do alpských zemí. Sběhové, kte

" ří mají něco peněz, vsedají v Terstu a Rěce na lodě a
odjíždějí do zámořských krajin. — President Spojených
Států severoamerických vyslovil se pro trest smrti. —
Ředitelství drah v Německu vyzývá všecky dámy, kte
ré cestují nebo navštťivínádraží, aby svých klobouků ne
upevňovaly předlouhými jehlicemi, nebo je aspoň opa
třily chránítky. A která dáma se nepodrobi vyzvání že
lezničního úředníka, může býti z jízdy vyloučena a
vyzvána k okamžitému opuštění nádraží. — Městská ra
du v Plzni obrátila se na zemskou školní radu, aby za
kázala dětem z obecných a měšťanských škol návště
vu kinematografických divadel. Srbská nejvyšší
správní a školní rada v Bosně zaslala sněmu petici o
zavedení zákona o výčepu alkoholických nápojů na ven
kově. Petice navrhuje zrušení hostinců na vsích, jakož
i úplný zákaz prodeje alkoholických nápolů. Hostinské
koncesse mají se udělovati pouze pro: hlavní silnice a
to ve vzdálenosti nejméně 6 kilometrů. -- Polští Soko
Jové odmítli účast na slovanském sokolském sjezdě v
Praze. protože do slovanského svazu sokolského při
jati byli Rusové. — Sběratel motýlů Strecher z Pensyl
vanie daroval newyorkskému přírodovědeckému museu
svou sbírku motýlů, jež má cenu 4 mil. K. — Ježto tu

recký sultán žádal na kardinálu Vanutellim propůjčený
mu řád Medžijský zpět, vrátili nyní také ostatní italští
preláti a kardinálové sultánu turecké řády a vyzna

prenání.

(Zasláno.)

Výhborová sohůze
Potitického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nepom. v Hradci Královémade

ve středudno 17. ledna1912, ©2. bod. odpol.
vdi opolkovém domě „Adalbertinu“, JiHkova tř.

6. 806—I. v Hradci Králové.

Václav Uhl.ř,
předseda. jednate!.

Nový ročník „Ďasových Úvah“
zahájen dvojčíslem,

csvědčeného autora Dra. Fr. Regla pod titulem:

Charakter.
Spisovatel promlouvá o pojmu a tvorbě

obarakteru, sebevýchově, o významu náboženství
v tvorbě povahy a ovovi charákternosti. Vývody
své opírá významnými zásadami filosofa Ari.
stotela, dra. Foerstra, dra. Grubra, Paulsena,
Smilesa a jiných vynikajících autorit. Netoliko
slova Písma, nýbrž i výroky těch, kteří dlouho
proti positivnímu náboženství bojovali, jsou ko
nečným (přímým i nepřímým) svědectvím, jak

daří na základě Kristova učení,

Naše organisace naleznou zde hojnost vy

LÁTKY«na.NÁBYTEK
kretomové, orepové, ripsové, pobelinoré:

pole- 1 eelohedvábné v nejmedersějších

PLYŠE
hladké a:vzorkované v různýchjakostech..

Prýmkářské eosdebynábytkové

ně k náb kovým látkám se
cíJako: kůry, střapee,třepení atd. — —

LINOLEUM, —
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do konpelen, lázní, píuáren, úřadův atd.
* za nejlevnější cena nabísí firma 

JLASTOP oPRAZE,ioiká

OONAWSEZANIOSEH :
Založeno r. 1860.

Vyznamonán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvo
doporučajese

první anejstarší odborzádílna pasiřskáKarla Zavadila.
v Hradci Králové

k uhotovení veškerýchho
otsinich nádob ze stříbra,.

Máme a jiných oje,od ejuššího do nejskvostněj-:
šího provedení, v každém

. vzorkua ryze církovnímalobu.
Ve přesně,čistě a důkladně

sbotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
midodati reledůstojnému do
zhovenstvn prácí trvalon a.
„uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsouJeho.

Biskupokou Milosti1-revide- *výmy.

Mešní nádoby jen " ovslatím za ceny velice |
Veškeré opravy bádos ko:ko

selních ze ry- le, řádně «
levně vyřizují.

VšezastlámjenP
Objednávky vyřizuje administrace| Vsorky,rvapošty,

„Časových Úvah“v. Hradci Králové | - honů boží28
Dopište si o hromadné zásilky, neboť se

při nich poskytujeznačná sleva!$
Uznaný za nejvýhodnější A nejlevnější né-

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal paramenlů
prádle.„praporů příkrovů, Koberců aovev náčiní vo nejstaršího
závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Ori. č. 86.

Tisíce uanávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a
k výběra franko.

Bes velkoměstaké režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na veskově, čímě levnější
osny aš o 20"/, neš všude jinde.
Jaubil.100 lot trvání a40 Jet. vlasáníčinmosii.*

Adresování vždy doalovné Be vyprošuje.Jaksepozná
ta dobrá, chvalně známá pardubická
:Franokovka: od padělané?

S Av4 | balíček nebo bednička

každý »pravé :Franokovky,"«
M z továrny.|

. označen,

Chudším kostelem moznosplácet bes přirážek.
SRP“Staodpořučenía čestnýchusnázíporace. Bi

Prosím veledůsto; duchovenstvo ©laskavou příseš6důvěrunávodu one

S eraškovPkag, 7ovodoni.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro prácekosiní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj voledůstojnému dacho-.

"vemetvu a ul. patronátním úřadům k opravovánía přeslacování
oltářů, kazntelen, kříšových cest

1 veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, železných

náhrobních křížů,
zlacení písma a různých předmětů venirus6 Bale
sajících za ceny mírné, — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
+ každém slohu a provedení čistě uměleckém.

Plány a roDDoČt zhotovuji úplně bezplatně ak ústnímu jednání dostavímse na požádání taktéš
bez nároku.na cestovné.

Mnobo pochralných uznání po ruce a broazová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

/ Závodzaloženr. 1898."sa

B ý T , ropy vě měsíčně.
1 pokoj « ední. o příslu. 28'— indulčně.

(tenetvímpod jedním uzavřením36 Kor

Krámy ' memedk nor A mlenné
K. V. Skuhorský,

©.a k.dvorní továrna nábytku Hradec Králové.

3pokojekajaprkatovné,prý



EKee“
c. k. minister, stetosia.abam.

P omaonice .výzkem.ústavemvPrase.
„Pre nemocné| zdravé!

Bvětoznémé!.
Jes. Šlehotra, diýaholetého bylináře

sdravotní rodinné thé
koření-z-bylin lesůkřivoklátských

Diaetetický prostředekpři. všech chorobách vnitřních a
mich nedazích vůbec.

Kýhradasa popl časl" žádejteCenabe
a 0h1iK předněor o 46všechlékárnách, ehnebpřímov ode výpravně

Ses. Šlehofra, —
Král VinohradyPachmajerova ulice 7.

Doporatují es všem,kdož pracují chravém počasí,
v kancelářích,E kdožE oeslejí

lesní bonbony proti kašli, zašlemování trubilo, ohrapotu,
vyráběné z jemných bylin lesů křivoklátských. Užívání se
sluje vnitřní orgány. Žádejte ve všech obehodech,nebo

přímo u výrobce

des. Šloholra, Král Vinohrady,
Puechmejerova ul. č. 7.

Velmi mnobo poděkování po raes!
-Výtahspoděkovacích dopisů ze všechze mí:

Vážený pane! Používáním vašeho čaje s bylin lesů
„kři jsem zbavena dlouholeté choroby pranía
kašle.Pročež doporučují Vaše lesní koření podobně trpícím
co nejvřeleji! Marie Emníková, vdova po soukromníku,
Tide x.X. č. 18.

Slorutný Pane! Vyslovuji Vám tímto své nejardečnější
díky za azdravení, které nastalo po používání Vašehovado

ného lesního čaje. Cítím se od těch dob úplně zdráv, neb„kašel. který mě trápil a plicní katar jest úplně vyň
V největší úctě Nerb. Jamuš, Norimberk č.
Vážený Pans' Račte mi zaslati ještě jeden balíček za

:2 K téhož thé. Toto tbé jest velice dobré. Manželka mi
-kašlala 15 měsíců, a nyní přestává kašlat. Zasloušíte velikou
„pochvala. Zasílám Vám za obe balíčky

Denemark Hovářve rvorcič. 58.GO
Mošní vínal

lo mnedodávat |

uherskéarakouská
vína za 1 litr po 72, 80, 90, 90, K 1-10

a výše

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

s W HUMPOLOI. u
Mnobo poohvalných dopirů po race.

pnl daký tý l n

Dílna ku vyšívání
NE.: 8 zhotovení ko

č) stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížeatd.

Sjezdovou zprávu
okatolickémsjezdu

v Hradci Králové1909 konaném

inž. C.

| dana Kotrče
prostředkovací

a realitní kancelář

prostředkuje

při 2, provisi

prodej a koupi
veškerýchdruhů.

při nahodilých parcelacích

skládá přiměřené obnosy

—cozáruku=
správnosti provedení.a

Holítese sám?
Boučské mýdlo... < <- < + 10 h0 20, 80, 50, 70h
Miskanikloranásmajolikou- ——Satonkrémnaholení... 70hb

Kámen po holení: . . . . . . . « « 60h
Kolínská voda... . < < © + + + * 60b

Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou
zasílá

JO8. JELÍNEK, parfumerie
v Hradoi Králové.

Katolíci„Svůj k Rvému“t

Velký příjem pro „Matici Cyrillo-Meto

a značíprodej

Matice Cyrillo-Motodějské

. vyráběných českou firmou J. Svozil
v Lošticích. 1 balík 100 krabiček stojí
do I.ledna 98 hal. Tak lacino
nekoupíte nikde! Zápalky zasílají se
při nejmenší objednávce 25 balíků
(2500 krab) vyplaceně na každou sta
nici. Objedn. řiďte vesměs na adresu:

Sekretariát „iatice Uprillo-Melodějské“
V OLOHOUCI, Dolní nám. 17.

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

v Hradol Králové, Svatojanskénám.č.76.

Zařizování Velkosklad

elektrického lustrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

Dynama. A ařaní

Motory. RÁ a topení.
< E=- | Instalační

Žárovky: P materiál za

„Osram LA tovární ceny.uogaram, A
Tantal. Solid. obsluha.

Janae 6(J. Sylvaterův
syrvec, nástupce)

odborný
—uměloský závod —

pro MAlDu

okeneau..
= ZR«7af

má |KK
Řkos

guralnéemprovedeníA O)
sos 1 M ýmo

“



PARAMENTA2EbbPokeolokygm

Př“SOA xo nů p

há * ol |SBRza“
Světové známky.,

Jaké novolinypřinášejí modní 
autority pro i

Karneval 1912?
Právěpo návratu z nákupní

cesty vystavuji poslední novoliny
ve výkladní skříní ©

Speciality U
Frakové a smokinkové košile, ves.y, lMamee,ru

kavice, knoflíky, ponožky, kapesníky, řetízky,
-© vše dle přédpica

P

„„ladiný. pradějí

Rotor ánů Súpozofoktha: „M

přádelnu k M
kdež zaměstnány jsoa zračné a doredné síly;

CL

-| přísad vypráno a správně vyžehlene, by odpo

„ Valo mémn -renamé,. jakého,jsem: si získal
P "+oboža-pátakkémedy.*- n“ 

Přinobého 871, pěny: Karlova tř. 603.
od Grandu do nám. -protip. Skuherskému.

. Prádlo 5 adome:odebírá a zpět dónáš.

Asglické kravaty, kabáty, šle, zboží "košáné
Sportovní a turisttoké potřeby. Americké galeše.

a sněhovky. © *' P

| Přesnáobsluha

J ana1 Čermáka.
sklad hudebníchnástrojů a strun

nalézá, se. nyní za novým, lab, mostem T Čalakorského třídě

OB“ číslo307. (za trafikou.)-|
Spodality: vlašské, veicholdskéa Pirazzi strany, paříž-.é

amyčce a

22. 0;miy, té indčníciter přesté a rychla

P. T. Přemr od ry Pl doByčštěsklad

kněžskýehkolárků a náprsenek
a doplniv jej čerstvým zbožím z českých továren, adělaji tímto velováženéma duchovenstvo, že
mohu nyní v "každém množství dle přání vyhověti a přosím o vzácnou přízeň.

Kr.mě toho moha posloužil prádlem vlastní výroby a to: košile dle míry, spodky
kapesníky, ponožky, račníky a jiné podobné zboží,

Vlastní výroba tkalčcovského zbož ím
Poroučeje se. do vzácné přízně, znamenám se v hluboké úctě

. Václav L. Holý.
Hradec Krdlové, Klicperova ulice 263 u Záložního úvěr. ústavu.

————> | Do:HradceKrálovéaokoli!
| šegh, . úvěrní společnosí, Uotivěsi dovolí.oznámiti,že jsem

zapeané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu)

přijímávklady dě kutšky

= zas až5%=
od „Černého koně“

do. domu Č.s. 5. na téže podsíni.
"Zal: dosavadní“ velikod: důvřnu, +Atýrá ta)

4 „byla' prokazována n ztenčenou měroů po 20 let,

' vždávám „nejsrdečnější díky aÚ pěn dl ypovědí M:
prosím o další váženg přízeň.

- Bota dnyně požášání. zdarma. -= „E Všechněm velectěným'pří Akocům. ootivě

Uhlí nejlepší. jakosti : | pří Btastnénovoro"í,co nejševnji. :A M NOON3 Anna- «
wěstská porodní“babička. |

Pat tag dako;

Mantel:—— 0: Fauna dananí bas

Pevnéceny.

Nejlevnějšía nejbezpěčnější. 2

pojištění pro případ úmrtí.
sw“ a věna dítlkám -m

poskytejč“Jabilejní, vzájeřhně dobročiňný *“
Živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál,
jehž založenjse r. 1908 na zásadě Roanésvépomaci,28 doba.svéhottání
pěpadech úmrtí celkem 49.675 K,ziskar “
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda

dejtrdnější jako
psavé dobrodiní.

„Spolek přijímámužeI ženyol 2- M M o, Příspěvek správní každerodsí 'obnasl 2K,
smé jednou pro vždy jest: dě' 30 let 2-K,

m 40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každý člen se
vašoje, že splatí při úmrtí spolntlena 2 K

jak se vyplatí bez průtaha buď .-zákonitým půl
bazným aneb účelů 4 osdbBím,jež s"
semným prohlášením výboru za svého Životaoanačil.

Při spolku trvá od r. pit: odbor, jenž
poskýtoje téžME-věnoUB
eným v den jejich sňatku, případněv dou:

osti jejich, ame> také při úmrtí tek,er je do odboru věuného přiblamii.
Každý p jištěnec u věuného odboru obdrží

talik korun, kolik osob v doběnárokn u odborobýlo piihlešeno.
Jinochy lze přihlásiti až do' stáří 18 let a '

divky do 15 let. Přibláš ni mohou býti kýmkoliv,
jn když týž jest tělesní zdráv a nepřekročí
55. rok věku svého. Zápjsné 6 K je pro všeck
stejné, rovněž př.spévek po 1 K ve výše ami.
něných případech poviu.é pojpory. — Bližší

v prospektu, jejž na. požádánízdarma zasíláme.Adressa zní:

Spolek„Oarits“v(Ind Irán
Dr. Frant.. „o ©Vael. Jeňduvaliý,

předseda- jednatel

Velký as bytém a Jílnou

us
GT +

fuj: W"
E:zed R45 VWoD A- 8"

ÚŮ
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voličů. Stejně pobnitým bylo jednání o přistoupení obce
k zařizovanému družstvu pro výkrm vepřů, jež se má
v městě našem zaříditi. Konečně byly však všecky po
ložky dle návrhu ňnančního odborá městského 'schvá
leny. jakož i schválena úhrada, která činiti bude letos

přirážek školních. — Posypávání chodníků bylo by zá
hodno některým našim p. t. domácím pánům připome
nouti znova a snad i důrazněji. V některých ulicích si
toho nikdo vůbec nepovšimne. Také'to dle toho vypa
dá. Výmluva, že chodník jest majetkem obce, myslíme,
neplatí. — Artistická společnost Tuttrova konala v led
nu v Dusíkově divadle řadu představení, ale s úspě
chem prabídným. V některých večerech byla nucena 0
becenstvo rozpustiti, v jiných byla návštěva velmi cha
bá. Toliko nedělní představení těšila se větší návštěvě.
Ani Schonherrovo tendenční drama, o němž plakáty při
nášely posudek samotného císaře Viléma fl., to nevy
hrálo. Pří čilé snaze naší ochotnické jednoty jest ovšem
činoherním společnostem těžko obecenstvo upokojití a
přilákat. Po odchodu Tuttrově zahájila hry operetní
společnost Zolinerova.

(Od Zelezných Hor. Chci poukázati na nedbalost
naší lokální dráhy Čáslav-Třemošnice. Již od počátku
zimy stěžuje si obecenstvo na nedostatečnost vytápění
vozů této dráhy. Při některých jízdách v pravém slova
smyslu cestující mrznou. Vinu toho přičítá 0
becenstvo obyčejně průvodčímu, ale neprávem. Vinu

několik takřka minut před odjezdem vlaku nebo až za
ilzdy, domnivajíc se, že se mezitim vagony zadýchalí.
Ty ovšem jsou v takovém stavu, že i při dobrém vytope
ní by se v nich nikdo nezapotil, neboť jsou to většinou

staré vybrakované vozy z přímých linií, natož když se
topí málo nebo nic. Šetří-li dráha na uhll a páře, pak
by měla zaříditi aspoň půjčovnu kožichů a +fusáků.«
Vydělala by tak dvojnásob.

Třemošnice u Romova n. D. Pan Adolí Kautský, nad

lesní v Třemošnici nadačních velkostatků »Ronov nad
Doubravou, Běstvína a Heješta«, jmenován byl v těch
te dnech lesmistrem téhož panství. Panu lesmistroviz
plna srdce blahopřejeme, volajíce: »Ad multos annos!«

| Poučná historie o praktikách pokrokářů v Rohozné
u Poličky. U nás máme od posledního léta jednotu so
kolskou, jejíž členové si vzali za úkol, jak sami se vy
jádřiti, Sdružení čes. křesť, soc. mládeže v místě roz
bíti. Starost tato je taktrápí, že, když se jim to nechce
a nechce dařiti, naříkají si již mezi sebou: »Nač nám
tohohle jenom byla potřeba?« Tak také obuli se proti
věnečku, který Sdružení v neděli dne 7. t. m. pořádalo.
Bratř! již předtím veřejným návěštím ohlásili svůj ples,
který až teprve za 14 dní se měl pořádati, zakázali
svým členům věnečku se súčastniti, ano i do soukro
mých domů po nečlenéch chodili je přemlouvat, a na
silnici vyhlíželi, kdo do věnečku jde. | počasí jakoby jim
chtělo sloužiti. Bylo odpoledne takové, že zrovna smut
no bylo na to se dívati. Ale šlakovitá věc! Přece jen
účastníků přišel značný počet! Tu vyhozen tedy ještě
poslední trumf na poškození zábavy. Hodili jej hudeb
níci, z větší části odchovanci to bývalého spolku soc.
demokratického a nyní bratří Sokolové. Dva vůbec ne
přišli, aniž by byli jako solidní lidé kapelníkovi co ře
kli, a druzí hráli tak, že se nyní o špatné a loudavé prá
ci říká: »Jde to jako rohozenským muzíkantům.« Zdali
tím posloužili ke cti Sokolům a sobě, vidí již dnes. Ka
ždý uznává dobrou vůli Sdružení, které je jako domácí
lidi nechtělo pominouti, ačkoliv zná jejich smýšlení, a
proto tím více odsuzuje se všeobecně jejich jednání.
Na štěstí však čilý výbor měl ještě jiná vyražení při
pravena, a tak zábava udržela se až skoro do ranních
hodin. A přece by měli Sokolové zdejší býti vlastně
vděční Sdružení za to, že tu jejich jednota jest. Dokud
nebylo v obci Sdružení, nebylo také ani o Sokolu znám
ky. t1 jistí pánové stařali se jenom o spolek soc. de
mokratický, jehož největší zásluha záležela v tom, že
své členy připravova! o úctu k náboženství a tim pomá
hal k mravnímuklesání zdejší mládeže, třeba že slou
pem jeho byl studovaný pán. Zajímavé jest doznání jed
-noho občana zdejšího, který pravil: »Když ten spolek
začal, dal jsem se také do něho. Myslil jsem, když to
vede ten pán, že to bude něco dobrého. Ale potom jsem
viděl, že bych si zkazil děti a tak jsem toho nechal.«

svým dětem do něho vstupovati. Tu tedy před nedáv
nem zřízena tělocvičná jednota dělnická (o Sokola je
ště nestáli), aby se mládež spíše přilákala, avšak ani to
nepomohlo. — V tom, lonl v zimě, povstalo naše Sdru

dědiny. Ta 'se »příátelé«radili, jako kdysi fariseové po
»Co učiníme? Necháme-li je tak,

všickní půjdou za nimi. Co by říkal rohozenský pokrok?

sti plniti, ve svém vystupování si nechat na sobě zá
ležeti, dbáti o své další vzdělání, a chodí na faru — to
přece nemůže býti. Avšak jak začíti? Se soc. demokra
tickým spolkem to Již aši nepůjde, založíme tedy So
kola. Na vlastenectví se přece dá někdo chytiti a okolní
Jednoty pomohou.« A tak z mezinárodních soc. demo
kratů stali se u nás pojednou vlastenečti Sokolové, kteří
prý budou hájiti národnost v Rohozné. Avšak lidé také
mají zdravý úsudek a říkali si: »Dokud velkostatek byl

v rukou německých, druhá česká škola Ještě zde ne

kdy tyto poměry zcela se změnily, najednou boji se o
národnost?« A my ktomu se tážeme: »Patří to také k
sokolské myšlence a k sokolskému chování pomlouvati
členy Sdružení, pokfikovatí na ně na veřejné silnici a
vyštvávati Je posměšky ze společnosti?< Ovšem, když
jeden z jejich předáků, studovaný pán a vychovatel mlá
deže, sám se neostýchá po soukromých příbytcích vy
týkati lidem, že byli na slavnosti Sdružení, nazývatí na
še Sdružení »tím nejhloupějším spolkem“ a bez obalu
říci, že kdo chodí na zábavy Sdružení, nebyl by ani rád

z poslední jejich zábavy dobrovolně odešli někteří, po
něvadž nechtěli ty jejích »slušnosti« poslouchati.

Selma připravená ke skoku. (»Praha« v Praze.)
Začínámdle známých slov zaniklého pražského »Slova«.
To, co se děje v bance »Praha«, je něco fenomenálního,
jednak proto, že tu zastoupen stav učitelský, jednak
proto, že se k tomu děly přípravy delší čas. Ale proč,
vy učitelé, hladovite, aby jiný jezdil na Rivieru, dal dítě
do cizího pensionátu, zkrátka, aby si hrál ve všem a všu
dy na lorda? Inu proto, že neumíte počítáti, že nedo
vedete si učiniti rozvahu v peněžnictví, sic byste ja
ko počtáři — vychovávajíce generaci počtářskou —
těchto horrentních a abnormálních poměrů netrpěli. Ne
naučili jste se počítati, kombinovati a to jest ta smut
nější strana celé věci. A jako vždy: Čech porazil Če
cha. Také jinde jest Sadová — ve Svatováclavské --—
ale ten generál neměl své povolání v počtech, neučil
počtňí: — a husitské úředníky, kteří vlastně ukradli
miliony, neučil násobilce — a pak odešel odtud jako
žebrák. — Co je polehčující okolností těchto velikých
skoků ve příjmech v bance »Praze-, je to, že se to mu
sl nmět, že k tomu musí býti chuť a vyškolenost. Hla
dovět po milionech, uchvátit je a uchvátit je s takovou
jistotou, že nemohou utéci, že ti, kteří je mají sami, mlčí
a ortel smrti si podpisují a miliony házejí do klína, to
je něco originelního a svérázného. A kdepak se více tou
ži po penězích, kdepak je jediným cílem dáti dětem
věném peníze a zase peníze — třeba beze všeho zvlášt
ního vychování? To je v malém městečku, v Nechani
cích! Městečko je maličké, ale přání, tužby velikánské
-- tam už špunt šestiletý nechce býti »sprostým“«,
ale -generálem« hned — půda domácí česká nestačí —
běží se v daleký širý svět. A kde jeví se ta šelma dra
vá, hladová peněz, kde se vede obchod lidmi? Z toho
prostředí vyšel generál, Napoleon, usurpator, absolu
tista, protiklerikál v každém coule — ale také Váš ujař
mitel. Prohráli jste, neznajíce terrain. (Příště dále.)

<DCSOE
y Záložna vHradci Králová.

:Phnájaldj
Různé zprávy.

Ze Zemské rady katolíků v král. Českém. Zemský
sbor nepolitické zemské organisace katolíků v král. Če
ském zasedati bude v úterý dne 6. února t. F. ve dvora
ně Merkuru (Mikulášská třída). Legitimace rozesílány
budou v nejbližších dnech. Současně uspořádána bude
v přilehlých místnostech dvorany výstava reprodukci
obrazů světových mistrů (církevní obrazy) a předvede
no bude praktické užití skioptikonu. Na sjezdu roková
no bude o nutnosti nábožensko-kulturních (nepolitic
kýci.) organisací na českém venkově a o přípravách k
roku 1915. Bližší zprávy ještě oznámíme. — Eucharisti
cký sjezd kněží koná se, jak dříve již sděleno, dne 15.
února t. r. O půl II. hodině dopol. příjezd Jeho Em.
ndn. kardinála, kázání vdp. dra. J. Jindry, professora
bobostoví v Hradci Králové, v 11 hodin adorační hodina.
Po obědě ve dvoraně strahovské rokování: Jak zaváděti
mládež k důstojnému obcování ve Vídní (re. ndp. opat
Zavoral). Přihlášky ku sjezdu buďtež řízeny na sekre
tariát zemské rady katolíků (Praha-fl., Myslíkova ul.
č. 5.) s připomínkou, přeje-li si účastník společného 0
bědu (na Strahově). Cenu oběda stanovil hostinský na
2 K, kteréž nutno zaslati předem, nejdéle do B. února.
Přihlášeným zaslána bude poukázka na oběd. Bliž. zprá
vy ještě uveřejníme. — Akademické služby Boží, které
v době opravy kostela sv. Klementa se konaly v kapli
„koleje Arnošta z Pardubic, začínají opět v opraveném
kostele dnem 21. ledna t. r. a konají se každou neděli a
svátek o 9. hodině. Obsahem akademických řečí jest
věro- a mravouka katolická s patřičným ohledem k ná
božensko-ethickým názorům doby přítomné.

Sociální demokraté o Hasačních českých atérách.
Dne 15. t. m. konala se-v Praze v Plodinové burse soc.
dem. schůze proti rašínovskému hospodaření. Dle rele
ráta »Práva Lidu« z 16. t. m. dr. B. Šmeral řekl: »S
hlediska veřejného posuzována jest po mém názoru ra
šínovská aféra pojišťovny »Prahy« zásadním svým vý
znamem zrovna tak velkou a suad ještě větší, než byla
před lety panama svatováclavské záložny. Že nedošlo
k tak katastrof. důsledkům v ohledu materielním, že tl
sice existencí. nebylo strženo do zkázy, to stalo se jen
náhodou, stalo se tim, že neslýchané hospodářství za
včas bylo veřejným tiskem odhaleno . . . . Představte
sl kdyby se to nebylo stalo, kdyby podobně jako to
bylo možno Drozdovi, byl mohlRašín v pojišťovně »Pra
20« bospodařiti dvacet let, pak by nemohly býti konce

jiné, uež jaké byly s ústavem Drozdovým ..... Jestli
však včasným zakročením podatilo se zachrániti tisíce
členů pojišťovny, jež stejně, jako byla Svatováclavská.
záložna, je založena na zásadě vzájemného ručení, před
hospodářskou pohromou, jest mravní zhouba | alérou
»Prahy< způsobená po mém názoru ještě daleko větší
než bylo za aléry Drozdovy. Neboť tehdy mravní po
kroma stihla kruhy klerikální (ale snad více husitské?),
kdežto tentokrát záplava mohla by postihnouti nevinné
příslušníky svobodomyslných vrstev národa, postihla by
zejména tak významný stav jako je učitelstvo.« Tato
slova, k nimž zvláštních ©poznámek | nepřipolujeme,
nechť si dobře katolíci zapamatují! Až přijde do schůze
pokrokářský učitel proti vám s kouskem »drozdoviny«,
přečtěte mu, jak soudí rudý denník o — rašinovštině,

Největší vodní nádrží v Rakousku bude údolní pře
hrada na Labi u Bílé Třemešné. »Střed. Labe. (v č.
6.—7.) píše: Stavba údolní přehrady na Labi v Btlé
Třemešné značně již pokročila, tak že v krátké době
budou přípravné práce skončeny a tím nejnesnadnější a
nejobtížnější úkol (jako hloubení a zdění dvou obtoko
vých štol (tunelů), přepadových a soupátkových sa
chet, ochranného jezu atd.), šťastně překonán. Že ve
škeré práce rychle pokračují, nasvědčuje velice dů
myslné, praktické a moderní zařízení celého obsáhlé
h> podniku, jakož i neunavná činnost samotného podni
katele p. inž. Velflíka, jakož i jeho technických sil, ves
měs samých Čechů. Co se týče zařízení, stačí pouká
zati jen na množství napjatých drátů, jež vedeny jsou
ke všem možným strojům a jimiž elektrická síla vyko
náva pravé divy; tak na př. poháněn jest veliký mlýn,
v němž umístěn drtič kamene s velikou výkonností, stro
je na drcení písku, dělání betonu a míchačky na dělání
malty, dále poháněny jsou čtyři svážnice k výtahu a
spouštění materiálu, pak vrtací stroje na stlačený vzduch,
čerpání vody, potřebné světlo atd., vše zařízeno jest na
pohon elektrický, kteroužto sílu dodává jednak z bý
valého mlýna zřízená elektrárna a pak veliká Lanzova
lokomobila. Před krátkou dobou vpuštěn celý tok vo
dy do pravého tunelu, jenž měří 6 in světlosti, což nyní
diváka zajímá, ježto značná část vody do tunelu vcháze
jící, jako malý potůček z něho vychází. čehož příčinou
jest značný spád tunelu a tím rychlý běh vody. Po
dotknoúti dlužno, že hloubením tunelů a šachet vystří
leno bylo až 120 kg dynamitu denně a spotřebováno asi
500 vagonů cementu. Nyní dokončuje se stavba ochran
ného jezu. kterýž má po čas stavby sloužiti k tomu,
aby tok vody hnán byl do tunelů, by volně pracovati
se mohlo na hlavní hrázi. Příštím rokem započne se se
stavbou této hráze, která má obsah 95.000 krychl. metrů
zdiva a kteráž bude 7 a půl m v koruně, 37.8 m v zá
kladech široká a 41 a půl m vysoká. Dosud pracuje así
300 dělníků a na tuto největší nádrž vodní v Rakousku
přichází stále se dívati hojně návštěvníků. jakož i od
borníků i z cizích zemi. Ke konci nutno zríniti se o
dokončené již budově administrační (pro dozorce), kte
ráž svým vkusným slohem a vzorným provedením do
minuje tu celému okolí (jízdou z dráhy je též viditelná)
jako sídlo nějakého velmožného pána, čemuž nasvědču
Je vysoká kulatá věž s cimbuřím a ludná okrasa celé
ho zevnějšku i vnitřku; pod věží do značné hloubky
nalézá se šoupátková šachta, jež spojena jest s pravým
tunelem a z celé budovy vychází divák pln údivu. Na
celý podnik ten jest nyní již pěkná podívaná.

Turecký fanatismus. V 7. č. »Národních Listů« u
vádí Č. Slepánek rozmluvu s macedonským vojvodou
J. Babunským, bývalým učitelem, jemuž nesnesitelné
poměry vtlačily do ruky pušku misto péra. Ten vypra
voval, že křesťanské obyvatelstvo snáší za Miadotur
ků daleko horší příkoří než za Abdula Hamida. »My
Jsme jim ani tehdy v srdci nevěřili. A oni tam také ne.
Turci jsou stejnými fanatiky, ať se hlásí k tomu či ono
mu politickému směru. Všichni jsou odchovanci koranu.
A třeba pročítat koran, abychom pochopili tureckou
psychologii. Nejlepším dokladem tureckého fanatismu je
štinský případ. Kdosi zapálil starou, chatrnou, dřevě
nou tureckou džamii a Turci za to pravé krveprolití

způsobí, pobili by všechno křesťanské obyvatelstvo.
Nám zapálili kostel, jenž nás stál 20.000 din. ze msty,
že jsme jim vyrvali z rukou srbskou dívku, kterou chtě
lí unést, ale na potrestání žhářů nic se nestalo.« Volvo
da dále vyličuje správní a kulturní poměry v Macedonil.
Turci nemají vzdělaného úřednictva. Člověk bez vzdě
lání, stěží znalý čtení a psaní, může se stát £ vysokým
úředníkem. Vzdělaným křesťanům přístup k úřadům se
znemožňuje, a stane-li se přece někdo úředníkem, je je
ho postavení nesnesitelno. Turci se mu vyhýbají, nedů
věřují mu. Jakmile se k nim přibližuje, Ihned ztlumí ho
vor atd. Stane-li se na příklad některé křesťanský oby
vatel jen policejním strážníkem, nikdy se nedopustí, a
by zatkl moslemina. Jen křesťany může zatýkat. Tato
fanatická nedůvěra ke křesťanskému obyvatelstvu je
příčinou, že novobranci z křesťanského obyvatelstva
vysíláni jsou až k maloasijským plukům. Ve škole nenf
vzdělaných učitelů, nýbrž jsou to prostí hodžové, vyu
čují.í koranu. Křesťanské obyvatelstvo v každém ohledu
stojí výše. Školy jsou tam dokonce lepší než na př. v
Srbsku, obchod, průmysl, zemědělství je v rukou kře
sťanského obyvatelstva. To Mladoturci dobře vědí a
proto tím větší jejich zášť. — Úžasnou kapitolou v ži
votě křesťanského obyvatelstva — pokračuje vojvoda
— je proslulé odzbrojování. Co tu na smrt bylo mučeno
lidí. Proslulá španělská inkvisice je ničím proti tomu.
Lidem hlavy svírány do železných obručí, jež pevnějt
a pevněji utahovány, až oči vypadly z důřků. Nebo svá
zány Jim ruce v zadu a ramena přítahováma na zad tak
dlouho. až prsa praskla. Co tu bezrnkých, beznohých,
zmrzačených lidi z doby proslulého odzbrotovíní. Mnozí



radějí se sami obilí, než by bylí vydali se v šanc těm
to Azýsnitejůmo.Za.dpby kometiucesbjto ným,na 200
předníchSrhů. a tolikéž rovajž uprchla před hrozícími
jim násilnostmi.Abyse nás zbavili,svalajína nás vraž
dy,jež třebassami spáchali. Tak já jsem byl obviněn
amadeset ist do těžkéhožalářeodsoszenpro ubití jed
noha „Bulhara, ačkoli jsem úplně nevinen. Podobně sc
svalají vraždy Srbů na Bulhary, Řeků na Bulhary atd.
A ovšem každé nbití Turčína připisuje se křesťanům.
Ublje-li Turčín křesťana, netrestá se vinník. Š vyše
třovánim se vůbec nespěchá, jakkoli jsou zřejmé důka
zy viny. Je-li však ubit Turčín, hned celé vsl bývají
odvedeny do žaláře. Odzbrojování dělo se ovšem jen u
křesťanského obyvatelstva. Turci a Arnauté chodí o

vesnice terrorisuje pak celé křesťanské okolí. Také mu
hadžijové (vystěhovalci z Bosny a Hercegoviny, kteři
se právě usadili v Macedonii) jsou ozbrojení. Jsou to
právě takoví, ba ještě horší fanatikové, než naší Tur
ci a Arnauté. Stěhují se přece jen z konfesslonálních po
nutek. -Přišli jsme sem, abychom naužívali sbé víry..
tak vysvětlují svůj odchod z anektovaného územl. Tu
recká vláda organisovaně vede tuto kolonisaci. Mezi
kompaktní křesťanské © vesnické obyvatelstvo vráží
jako klín muhadžijskou ves. V zámožných netureckých
vsích odkupují se i za drahé peníze křesťanské domy a
předávají se muhadžijským rodinám. Ozbrojení muhadži
jové jsou právě takovým postrachem pro okolní kře
sťanské vsi, jako Turci a Arnauté.« — Tedy z »refor
movaného+ „Turecka jeden 'obrázek černější druhého.
Ale židé' mají radost, jak se vede jejich souvěrcům v
Torecku dobře. Koran, který jest vůči křesťanstvu to

lik nnesnáselivý, s Talmudem se objímá.
Prohloubení odborné vědy. Má-liuniversitní stu

dent vyniknouti v tom oboru, který si vytkl za životní
cíl a za nějž má býti placen, jistě jest mu potřebí na
piati silně duševní energii, tak že na věci jiné zbude
málo času, zvláště pak na hluboké studium o theologií
a církví. K tomu by bylo nutno prostudovati objemné
svazky četných a různojazyčných učenců. »Čas< však
dne 18. t. m. oznamuje o masarykovské studeniské or
ganisaci: Dnes ... první schůzka semináře o theorii
a klerikalismu s referty: klerikalism, náboženství a

cirkev. O které a proti které církví kázal program
debatovati, to věděli ovšem předem všichni žáci pa
storů a rabínské »Talmud-Thora-Schule.« Pak ovšem
není divu, že se množí počet nedostudovaných proletá
řů a nezkoušených suplentů.

Aunuario pontifice (výroční zpráva vydávaná Va
tikánem © poměrech v církvi za uplynulý rok) má letos
675 stran. Z dat v ní uvedených uveřejňujeme: Kardi
nálů je nyní 64. Z nich je 6 kardinálů-bískupů, 50 kar
dinálů-kněží a 3 kardinálů-jáhnů. Nejstarštm kardinálem
je 8Bletý Capecelatro, 3 kardinálové jsou Bletí a 3 80
letí, 20 kardinálů je v sedmdesátých letech. Nejmlad
ší jsou kardinálové Skrbenský d7letý a Merry del Val
AMetý. Úředně nejstarší je již Piem IX. jmenovaný kar
dinál Oreglia, který je již 39 let kardinálem. Po něm
přijde portugalský kardinál Netto. Je kardinálem 28 let.
Vr. 1911 zemřelo 5 kardinálů (Segna. Gruscha. Cavic
chioni Moran, Puzyna) a 53 arcibiskupů a biskupů. Ze
14 patriarchů katol. je 8 latinského a 6 východního ri
am Arcibiskupství je 168. tit. arcibiskupství 22 latin
ského a 6 východního ritu. Biskupství je 820 latinského,
33 řeckého ritu. Titularních biskupů je 610. 25 je die
césí nullius. Za Pia X. bylo zřízeno 10 arcibiskupství,
JA biskupství, 4 opatství, 18 ap. vikariátů, 14 ap. pre
jektur. Papežské řády: jsou: řád Kristův, milizia aurata
(zlatá ostruha), Piňv řád, řár sv. Řehoře, řád Sylvestrův
4 řád Božího Hrobu. Pak čestné medaile: Pro ecclesia
et pontifice a bene merenti.

V protestantském středisku. Evangelické -Hlasy ze
Siona dne 12. t m. sdělují: »Měří-li se mravnost počtem
nemanželských dítek, musí v Berlíně panovati mravno
stní poměry přímo úžasné. Statistický úřad hlavního
města oznámil ve svých výkazech za rok 1909, že více
než čtvrtina všech narození byla nemanželská. Z 1292
mrtvě narozených dítek bylo nemanželských 481. Na
ulicí povržených novorozeňat bylo 33.Nemanželských
matek celá třetina sestávala ze služek. 1958 bylo mezi
nimi nevyučených dějnic, 1202 šiček, 757 bylo zaměst

220. posluhovaček 163, sklepnic 83. učitelek a guver

nantek 52, "studentek 3, majitelek domů 4, bez povolání
423. Sedm nemanželských matek nedosáhlo 15. roku,
40 mělo 15 let, 109 16 let, 382 dospělo 17.. 691 18., 901
19. a 100 20. roku. Nejstarší byla 53 let. Počet rozvo
dů obnášel 1907. Jedna rozvedená žena byla teprve 16
roků stará. Jedno manželství se rozešlo po 39letém trvá
ní. 907 rozvedených manželství bylo bezdětných. Ale
manželství i s 6 až 10 dítkami se rozešla. Výkaz ten
10 jest těžkou obžalobou církve i státu.« — Ano. A proto
by se mělo říci protestantským pastorům, aby napřed
evangelisovali ve středisku lutherské moci, zvláště když
v Berlině stále více se množí tisíce'dětl nekřtěných.

Padesáté výročí smrti Boženy Němcové, jež pli
padá letos na 21. ledna, oslaveno bude všemi vrstvami
českého hdu, který na hrob její v Praze na Král. Vyše
bradě položí kytice a věnce zdobené obětinami Ústřední
Matice Školské, Hrob spisovatelky -Babičky« posef bu
de m důkaz vděčnosti českého lidu obětinami matičními,
vyplněnými jmény, hesly a daty ze života a před. děl

ní Matice Školské v Praze-I-Husova tř. 3., jež také dle
přání o umístění obětin na hrobě se postará.

Nové penize. Za nějaký čas bude dán do oběhu
nový druh peněz, totiž dvoukoruny na místě dosavad

OJ

ních zlataíké, které zejména na venkově
runová měna dossd se nevžjia. Reforma závisí
bo, kdy uherskýparlament schválí v
mentu již přijatou předíchu o ražení 50
dvoukorunách a 100 milionů v korunách.
raženy budou z roztavených zlatníků, jež budou
vového pokladu rakousko-uherské banky
sposici. Kvalitativně budou znamenati zboršení (0.835
proti 0.900 čistého stříbra). Také váha jejích bude men

nati se budou co do váhy a velikosti přesně dvojí ko
roně. Přes to zůstane však zlatník v oběhu. Další re
forma bude spočívati v tom, že pro případ zvýšení kon
tingentu niklových peněz bude přihlíženo k četným přá
ním vysloveným v příčině nedostatku drobných mincí.

Kejména Zádá se zavedení padesátihaléře a pětihaléře.e.

Všelicos. V Americe severní klesl na některých
místech bod mrazu až na 50 stupňů Pabrenheita. — V
Linci založen český turistický spolek, k němuž přistou
pilo na 300 členů z Horních Rakous, Solnohrad a Hor.
Štyrska. Německé listy volají proto úřady na ochranu
proti počešťování alpských zemi. — V některých kraji
nách Francie objevila se nová nemoc bramborů dosud
v Evropě neznámá. Ve sklepích, kde jsou brambory
uloženy, vnikne hmyz pokožkou do dužiny brambor a
zničí ji tak, že se brambor k ničemu nehodí. — V Ru
munsku na svém statku v Kindešti zemřel rolník Mihai
Ciarnodolin ve stáří [39 let. — Při letošních odvodech
má býti odvedeno dle nového, ovšem posud nevyříze
ného branného zákona o 30.000 nováčků více, tedy 136
tisíc mužů. Z těch by připadlo nanaši: polovinu říše
T7.859 mužů. — Pověstný štváč protikatolický V. Fla
chon, ředitel francouzského časopisu »Laterne«, zúčast
něný v kuplířské aléře, odsouzen byl k Iročnímu žalaři.
— Německý Volksrat pro Čechy rozeslal všem něrnec
kým soudcům v Čechách protizákonnou výzvu, aby ne
přijímali českých žalob. — Minolý pátek zemfel známý
český lexikograf Jos. Rank. — Čeští anarchisti konali

svůj slezd v Duchcově. Zastoupeno 27 organisací s 1000
členy. — V celém Rakousku jest 119.518 km silnic, z
čehož připadá 32.543km na království České, tedy sko
ro jedna třetina. — 18 funkcionářů ministerstva železnic,
jakožto zvláštní komise, objíždí | všechna | řiditelstva
státních drah, aby studovala jich poměry a podala ná
vrhy v příčině úspor. — Na celé zemi jest úhrnem 220
universit, které navštěvuje celkem půl milionu poslu
cbačů. K toma připočteno jest 72 vysokých škol tech
nických s 73.000posluchači, 64 obchod. a hospodářských
vysokých škol a 30 zvěrolékařských. — Rozpočet města
Plzně vykazuje potřebu 4,748.303 a úhradu | 3,242.603,
schodek 1,505.500 K. — Na bukovinském gymmaslu v
Sučavě žák 6. třídy Orečuk postřeli) těžce prolessora
Mokranského a sebe pak usmrtil dvěma ranami. A to
prý všechno za všechnu tyranii professorovu! — Lon
dýnšií lékaři budou povinní každý případ souchotin o- |
hlásiti městskému zdravotnímu úřadu. Zdravotní úřad
povede péči o nemocné a doufá, že tímto způsobem za
brání velmi dalšímu šíření nemoci. Ostatně nemoci této
už teď v Anglii a zvláště v Londýně ubývá.

Jak žiji Čiňaně. Říká se, že je Čína zemi zpáteční
ckou. která je hodně pozadu za ostatními kulturními stá
ty. Ale v něčem je Čína vzorem. Úctou k stáří. Synov
ská láska a úcta k stáří jsou prvními zásadami, hlása
nými Konfuciem. V Číně neuvidíte, aby někdo urazil
neb sesměsň. al starce. Číňan jest též přítelem umění
a vědy. I u toho nejchudšího naleznete cenný a origi
nelní předmět. Číňan je rafinovaně zdvořilý; ba možno
říci, že je nejzdvořilejším člověkem na světě — a při
tom je velmi počestný. Slovo čínského obchodníka platí
více než směnka Evropana. Číňan se hrozí války a
násilí vůbec. Až do nedávna šel u dvora první vojen
ský mandarin za posledním civilním. Číňan je optimista,
jenž s úsměvem na rtech s klidem filosofa pozoruje, jak
život prchá. Nemá nikdy na spěch: v nebeské říši čas
nemá toho významu, jako u nás. Číňan není ani dost
málo nervosní, neurasthenický, podrážděný. Žile živo
tem svých otců — a to mu donedávna stačilo. A pro
tože jiné tato nonchalance Číňanů mrzela — proto ne
strpěli její další trvání — a proto povstala revolace.

„Menšinový Učitel« a mároduí svormost. »Našinec
píše o »Menšinovém Učheli«: V jediném sloupci 4. č.
našel jsem na adresu výborn Ústř. Matice Školské je
ho jednotlivých členů a úřednictvo tato slova: -Chtějí
li mít páni kasárna, nemáme ničeho proti tomu“ — jed
natel Ústřední Matice Školské učitel (!') Hocke je tam
nazýván »trubcem« (!) — »raději nežli s úředníkem ma
tičním růjdeme jednati s poslnhovačkou matičních kan
celáří- — -Někdy Se sveze lokaj s pánem« a pod. To
v jediném sloupci! — Podobným způsobem nesou se i
čísla ostatní. Ovšem. že »Volná Myšlenka« a jiné »pro
tiklerikální: věci jsou doporučovány vřele. Vrcholem
všeho bylo však číslo 3. letošního ročníku »Matičního
Učitele«. Je celé věnováno napadání výboru Ústřední
Matice Školské, celé vyplněno zaslánem »Českoslovan
skému učitelstvu!« Neváhám. říci ani okamžik, kdyby
tak psal »Našinec«, »Čech«, nebo jiný list naší strany,

bude žurnalistikou českou naše strana znovu vyhlašo
vána za nepřítelkyni všeho českého. Tákto ovšém české
noviny mlčí a míčít Mlnva »Matlčního Učitele« je hlav
ně v čísle 3. hrozná! Véďlo by daleko, kdybych měl ci

tovati! Pánům učítelům nelíbil se nic: stanovy »Matice«,
výhor. úřednictvo, dozor nad učítelstvém, ba ani dis

ciplinární řád, který sl učitelstvo samo navrhlo (1), ani:
to. že ve výboru »Matice« je 11 (1) učitelů (Prdtole“
jsou prý z pražských Skol)! Vtomto čísle ómlouván je

učitet Hladký, ba učiněno z něho neviňátko nevinné!

Ba ještě mačedníka z aěho očínili Byl nadánz
leného styku se školními žákyněmi«, a ač tyto všechno

potvrdily, vše bylů tatlána a vlálnl zástupceAŠMA
nepodal. Ale zemská školní rada nedovolila, aby děje
učil, (pročasi?) anásledektobo byl,že Fil. Hladký byt
suspendován, ale plat mu bylponechání Ale ani tím se
nezalíbii výbor »Matice<! Podobný útok na výbor »Ma
tice« nedovolil si (ani desátým dílem) žádný český lat!
Až — »Menšinový Učitel«! »Mlenšinový Učitel« jménem
učitelstvažádá mezí jiným, »aby přestaly Inspekce z
řad očitelů členů výboru »Mlatice«a aby inspekci konal
inspektor z řad matičního učitelstva a Jj. Ba | spolky a
korporace veřejné štve »Matiční Učitel« proti výboru
»Matice«. — Zkrátka, kdyby náš lid četl obsah těchto
článků, spráskl by ruce v němém údivu a sblrky na
»Matici= do poloviny by klesly! Avšak výbor Ústřední
Matice Školské nehodlá k tomu mičeti. Po Vánocích,
hlavně minulého týdne, rozeslány všem učitelům | u
čitelkám matičním rekomandované dopisy (— nikoli pro
střednictvím správ škol, nýbrž každému zvlášť dopis
doporučený! — ač jindy učitelstvo vše dostává pro
střednictvím své správy školy)! A v dopisech bylo ti
Stěné vyzvání tohoto asi obsahu (píší z paměti): »Vý
bor Ústřední Matice Školské dovídá se, že »Matiční U
čitel« podává stlžnosti a přání, neoznámiv je dříve vý
boru »Matice«, že je to Fsáno tak, že to musí míti vliv
na přlimy »Matice« (tedy sám výbor to přiznává!!), ale
že to bude zároveň miti vliv i na platy učitelstva! Že
výbor »Matice« nemůže si to vysvětliti jinak, nežil že
„Matiční Učitel« tyto zprávy uveřejňuje se souhlasem
a vědomím matičního učítelstva. — Proto ptá se vý
bor »Matice« každého z učitelstva, zda dal svoje spino

mocnění redakci, nebo má-li účast na těchto zprů
vách a -stížnostech.« Tuto zpověď svojí má každý uči
tel poslati zpět přímo výboru +Matice« rekomando a opět
»nikotv prostřednictvím správy školy.« To výslovně v
dotazníku je podotknuto! Teď ovšem nastal poplach v
matičním učitelstva. A ukázala se v celé kráse duše
učitelská: to je lhaní a omlouvání! A výbor »Matice=
na konec se doví: žádný učitel nic, aní slůvko nenapasí,
ale redakci nedal atd. Však známe povahy a charaktery
v pokrokovém nčitelstvul«

Kinematograiická divadla. Ministerstvo vnitra bodlá
vydati nové předpisy o kinematografech. Vyžádalo sl
proto dobrozdání zem. šélů, která již byla ministerstvu
zaslána. Nyní svolá ministerstvo ještě anketu interesen
tů složenou za zástupců stavebnictví, hasičstva, majitelů
kinematografů, průmyslníků, dále ze zástupců zem. a
centrálních úřadů. Podle výsledků této ankety vydány
budon nové předpisy o provozování, které mají odpoví
dati jak požadavkům majitelů kinematografických diva
del, tak požadavkům veřejné řezpečnosti.

»nedovo

Zasláno.
Mrtlárská družina mužů + in.clr, v Hradci Králové

komá třidenní pobožnost před svým titulním svátkem
Očišťování Panny Marie a sice v úterý dme 30., ve síře
du due 37. ledna a ve čtvrtek sine !. února t. ©. vždy
© 7. hodiné večer. Pobožnost ta koná se v kapli sv. Jo
sela výhradně pro maže a záloži z duchovních předná
šek. které trvatl budou se déle 20 minut 2 ukončí te sv.
rožebnáním. Před přednáškou | po ml zpívají se nábožné
písně. Všichni mužové křesťaušti k této pobožnosti u
ctivě se zvou.

(Zasláno.)
Veleciěným

pp. zákazníkům kmibtiskérou v Čechách!

V poslední době došlo následkem všeobecné dra
hoty ve všech průmyslových oborech již k opětnému
zvýšení cen dotyčných průmyslových výrobků. Zvý
šení to odůvodněno nejen zdražením surovin a poloto
varů, nýbrž i neustálým stupňováním dělnických poža
davků, vrcholících ve zvýšení mzdy se současným zkrá
cenám doby pracovní, jimž ve většině případů buď da
brovolně buď v následcích brozících nebo vypuknuv
šich stávek, u větší nebo menší míře bylo vyhověno.

V průmyslu kniktiskařském je mzda i pracovní. do
ba již po několik desitiletí upravena -vzájemnou kol
lektivní smlouvou, tak zv. normálním cemnfkem mzdo
vým. Kollektivní smlouva obsahuje závazná ustanovení,
že v určitých obdobích mzda pamocnictva knihtiskař
ského automaticky stoupá; tak dle dosud platné cenní
kové úmluvy z r. 1906 stoupla dnem 1. ledna r. 1910.
minimální mzda průměrně o 3 až 10 procent a od 1.
Jenda 1912 nastalo další její zvýšení průměrně asi o
3 až 8 procent; tedy v průběhu posledních dvou let o
6 až 15 procent..

Letos však obrátilo se i ostatní pomocnictvo typo
grafické, které požívá vyšší mzdy mež minimální, k ú
střední knihtiskařské organisaci zaměstnavatelské, aby i

přídavku.
Ve věci zahájena mezi oběma ústředními organisa- 

cemi: zaměstnavatelů i pomocnictva vyjednávání, jichž
výsledkem bylo ussesesí, závazně pro všechsy kmikti-.
skérsy v Rakousku, aby | ostatníma pomocnlotvutypo-.

grafickému byla od 1. Jedna 1912mzda o 1 až 2 K týdnězvýšena.
Zemská jednota gremií knihtiskatů a- plsmolijců v

král. Če-ném v Praze svolala za tim účelem plenární.
schůzi voskerých majitelů knihtiskáren v Čechách, která .

vneděli dne 17. tm. vzala ujedmanézvýšení mzdy ma.vědomí .
Ješto pak -vprůběhy „posledních drou. let 1„ceny.

veškerých“sarevin -apotřeb. kalstiskařských, dále při-.



spěvky k úrazovému pojišťování a dasě značně stouply,

a zřízence, usmesly se orgamisace kolhtiskařské v Ra
kousku, aby v důsledcích toho ceny veškerých tiskopisů
od 1. ledna 1912 o 10 procent byly zvýšeny.

žováním surovin a veškerých potřeb produkčních a
stoupání mezd dělnických ve všech oborech výroby ze
mědělské, průmyslové a živnostenské, nelze zajisté u
snesení knihtiskařů o uvedeném zvýšení cen tiskopisů
vykládati jinak, než jako nutný toho důsledek, jaký o
statně již ve všech jiných oborech produkce živnosten
ské byl proveden.

Uvádějíce toto usnesení majitelů knihtiskáren v Če
"chách, jež vyvoláno bylo uvedeným! okolnostmi, své
mu velectěnému zákaznictvu ve všeobecnou známost,
trváme v dokonalé úctě
Říšský svaz majitelů kniktiskáreu v Rakossku ve Vlámi.

-Zemskéjednota gremií kmihiiskářůapismoliiců v král.-ČeskémvPraze.
GremiumkniktiskařůaplamellicůvPraze.
Gremiumknibtiskařův ÚstísadLabem.

Oremiem kelhiiskařů v Chebu.
Gremiamkalhtiskařů vPízul.

OremiumknihliskařůvMladéBoleslavi.
Oremiumkaihtiskařův Č. Budějovicích.

Volná Myšlenka
se stanoviska nábošenského,
flosofického a sociálního. —

(WWFSiran65. —.Cena16 bal. "S
Při hromadném odběru značné slovy.

Objednávky vyřídí
odministrace „Časosých Úvah“

v Hradci Krátově

Kupteal tenivoplo:

Karel!V.jako křesťan a vlastenec.
Pile B Gykpla,Capa s K.

Objednávky vyřídí

Přátelé pravdy!
"| Protivníci katolické církve šíří mezináš lid

celé spoasty prolbaních brožur na petupu naši,
Proto upozorňujeme Vás vřecky na obranné bro
žury katolické, kt-ré důkladnými, promyňlenými

úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ-S
E ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 82 str.) po 8 h.

Na.4 výtisky dáváme pátý zdarma.

aš 50 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudí* může si každý

koupiti bojnost v.dělávacího čtení. Nečekej nikdo,
aš nepřátelé protikatolickými zbožinouosadu
zaplaví! Jest potřebí vědy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-lí ss nepřátelským em na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

e státi na stráží. Laskavé čtenáře prosíme,
si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak

jest uveden na obálce tohoto čísla. Objednárky
obratem vyřídí .

administrace „Časových Úvab“v Hradci Králové.

stoupencům našich organisací,
Odporočojeme vřele křesťanský Český závod

vyšívaček a šičok »Záštita< v Chrasti
u Chradimě.

Veškeré prádlo pánské i dámaké, výbavy
pro nevěsty, přepvchové i jednoduché vzorně ob
stará „Záštita“ Vad. duchovenstva naskytá se zde
příležitost konpiti prádlo kostelní, zaračené dle
předp su za ceny mírné. Učíňte objednávku na
zkoněku a budete jistě spokojení!

ORP Odporačujteve svémokolí! jj

ee- Pilně čtěte důležitý spls. 08

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a v nstavičným zřetelem k nověj
ším a nejsovějším církevním | otátním normám

a předpisům vzdělal

Dr. Th. Antonín Brychta,
kanovaik-strášcekath. drální kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a649; velká 8%; Cena 11 K

Velice cennou tuto Jmihu redakce „Obnovy“ cs

Expedici obstarává

Btokupská knihtiskárna
v Hradoi Králové.

Spiritismus
zdokonalenímkřesťanství?

Tento důkladný epis dra
J, Novotiého vyšel v ele
gnstní úpravě o 259 str.Cena 2 KG0h.
13 Objednávejte u —::

Blakupské kafktiskárny v Hradci Králové.

smyčce a pouzdra.

V pozůstalosti. zetmřelého p. vikáře Karis
Janského v Chroustovicích nalezá so zbytek
knih, asi 200 výtisků, které druhdy svým tá
kladem v bisk. tiskárně vydal:

Brynychovy
KATECHESE.

Poslucbači + p. biskupa Brynycha, bývalého
professora pastorálky, katechetiky a methodiky,
znají oceniti praktický význam jeho katechesí.
Ml:dší duchovenstvo sotva asi tyto katechese
zná jen dle jinéna. Upozorňujeme n3 ně.

Ježto se jedoá o rychlé zpeněžení pozůsta
losti p. vikáře Janského, nabízíme tyto katechese

se značnou slevou 30%.
Krámská cena 1 výtisku o 196 str. (dříve K 1:80)
snižuje se tudíž na K 130 frankovaně.

Objednávky obratem vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.1 |
Nové svižné
humoresky.

Právě vyšel II. dil

ozmarných
z péra populárního spisovatele Jiřího

nuly. Ilustroval K. 14.Thuma.

Prvé dva díly vzbudily tak ve
liký zájem, že jen malá zásoba

zbyla na skladě.
Odporučujeme vřele katolickým
epolkům a do katol. knihoven.
V době, kdy tak úžasně se šíří
literatura zhoubná, každý přítel
nezávadného, pružného a pou
tavého humoru uvítá knihu tu

.velice vděčně.

Stran 382. Cena 2K 20 franko.

Objednávky vyřídí obratem

Oružstevní knihkupectví
v Hrado: Král. Adalberunum.

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desftiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

Aměrs de kondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,
nabízí

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

Taktéž doporučuje se ku koupi pravéhe frame
cognacu, srěmeké slivovice jakoži pův. jam
rama a všech druhů nejjemnějšíchlikérů v cenách
nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povoluj: se zvlášť výhodné ceny.

Duch 
katolické

Obnovy..
Eduard Jan Nep. Brynych.

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

pro každou dobu.
Stran 722. Cena 4 K



Prozkoumáno a doporučeno c. k. minister. antoris. chem.

mikrvakopic. a bakteriolog. výzkum. ústavem v Praze.
Pro nemocné i zdravé!

Světoznámé! Světoznámé!
Jos. Šlehotra, dlouholetého bylináře

koření z bylin lesů křívoklátských
Diastetický prostředek přivšech chorobách vnitřních a plíc
ních neduzích vůbec. Náhrada za obyčejný čaj! (Cena ba
líčka 60h, 1Kaž2K, u o 45hal. více. jte ve
všech lékárnách, drogueriích neb přímo v centrální- výpravně

Jos. Šlehefra,
Král. Vinohrady Pachmajerova ulice 7.

Doporučují se všem, kdož pracují při sychravém počasí,
v káncelářích, neb kdož cestují

lesní bonbony proti kašli, za=Šlemování trubic, chrapotu,
siluje vnitřní orgány. Žádejte ve všech obchodech, nebo

přímo u výrobce

Je. Šlohofra, Král Vlmohrády,| Puchmaferova ul. č. 7.
Velmi mnoho poděkování po ruce!

Vážený pane! Používáním vašeho čaje z bylin lesů
křivoklátských jsem zbavena dlouholeté choroby -prsní a
kašle. Pročež doporučuji Vaše lesní koření podobně trpícím
00 nejvřeleji! Marie Lamíková, vdova po soukromníku,
Vídeň X. o. 13.

Slovutný Pane! Vyslovuji Vám tímto ovénojardečněj sí
diky za uzdravení, které nastalo po používání Vašeho valo
ného lesního čaje. Cítím se od těch dob úplně zdráv, neb

kašel, který mě trápil a plícní katarjeto úplně„roFY největší úctě Nerb. Janmé, Norimůe
Vážený Pane! Račte mi zaslati ještě jeden balček za

2 K téhož thé. Toto thé jest velice dobré. -Manželka mi
kašlala 15 měsíců, a nyní přestává kažlat. Zaajoužíte velikou

pochvalu. Zasílám Vám za oba balíčky penfze:
Denemark Kovář-ve Škvorcič. 68.

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrdr spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Praba, Vídeň, Badapeit.
Podálováharmenia

obou soustav v kašdé ve
likosti, pro kostel, školu

i ku ovičení.

Cenníky zdarma a
franko.

P. T. dnchovenstva
zvláštní výhody

'

šeob, úvěrní spoločnosí,
zapsané společenstvo s ručením obmezevým

v Hradci Králové, ,
1 (proti Grandhotelu) 1

přijímá vklady na knišký
= za49 až 5%

úrok a to dle výpovědi.

SWB“ Složní lístky na požádání zdeřma. “UR

Uhlí 20ezšílekre“co nejlevněji.

Atel;er procírkovní malbu

J. Hlávka,
malíř círk. obrazů,

Praha— Král. Vinebrady,
: Puchmajerova ul. 68.,

doporučeje veledůst. ducho
venstvu

oltářní obrazy, kříž. cesty
atd. na plátně, plecbu v oměleckém provedení,

v osně nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. Nejlepší doporučení.

T

literatury *"české
i jimojazyčné všech oborů.

Družstevní
knihkupeotvíjje
nakladatelství,
závod hudební

a papírnictví =
v Hradci Král.

=
PSOTOVICE

papírnického, tiskopisů pro

Vhodnédary. -r

Nejlevnějšía nejbespečnější

pojištěnípropřípadúmrtí || |

poskytuje Jubilejní, pojem dobročinnýživnostenský spolek

gE „Charitas“ vvHradci Král.,
jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za doba svého trvání vyplatilv 86
případech úmrtí celkem 40.576K, získav 906
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, Přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže 1 ženy od 24 do 45
let. Příspěvek správní každoroční obnáší 2 K,
zápisné jednou pro vždy jest: do 30 let 2K,

do 40 let 4 K, do 45 letr K. Každý člen se
zavazuje,že splatípří únráí 21jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým pří

om aneb účelu a osobám,jež si člen pí
0zn

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž
poskytuje též

Wp“ věno "URoko
kteří je do odboru věnného přihlásili.

Každý pojištěneo u věnného odboru obdrží

bylo přihlášeno.
Jinochy lze přiblásiti až do stáří 18 let ja

dívky do15. let.Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil

55.rokvěkuE 6 E je provšeckystejné, rovněž po (K vo výše zmí
němých případech porinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adressa zní:

„ Spolek „baritu“ r rada Kábí,
Dr. Frant. Roy!, Věel. Jenševský,

předseda. jednatel.

jdttojnější Biskupské kongistoriumv ové ověřilo mne dodávati

pové přírodní vína k obětem mše av.pak a zasflám v soudkách od
25 litrů výše:Lisánská,uherskáa rakouská

ALOISČÍŽEK,
velkoobchod vínem

us W HUMPOLCI u
Maoho pochralných dopisů po ruce,

Veledůstojnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům dovolujesidepo
rečitá veškeré kosteluínádobya “

Sana A to: mou: rsuce, kalichyénky pacjkál

ey lamletmpy,kaditelnílnice my

za -1P kroění(lanŠ
ně ovévměňaje,Hotové

Hodně neb výkresy zasílá na ukázku franko bes sávsznosti koupě

Vie se.poslld posvěcené. Práce ruční

pralony,

r c sro zreobonyaj aat m
JAN STANĚK,pasé s aloolenr

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

4čánakého vadyJAady na nkladá, pravého

4. zárokuje i í

Městská. spořitelna va Vys.Mýtě

LobeoHraenfna rů a noorvní



Porážka obojakosti.
. Dlouho se kýval v Německu jazýček liberál

jako v jiných zemích) udržovali chřadnoucí své sí
ly pestrými a bezzásadními kompromisy. Tento
kráte při volební kampani liberální mátoha přissá

la se k soc. demokracii, vydavši heslo: »Proti ka
tolickému centru a protestantským konservativ
cuml: Některým se zdálo, že ryčným tím heslem
vlévá se da zkornatěných tepen staré výměnkář

tím podstatnější, že liberálové kráčeli do boje těs
ně za řadami pokrokářů, s nimiž chtěli zdolati pev
nou, imponující tvrz katolických politiků. Zatím
však 'spojení nepřátelé. utrpěli velikou porážku.
Věž centra snesla složitý útok beze škody a na
pudě rozbředlého liberalismu narostly rudé karafi
áty. Přihlížíme-li, jaké svízelné okolnosti předchá
zely, lehce pochopíme, že silné pancéře centra im
ponují nyní více, než při velikém vítězství roku
1907. Uvědomělí katolíci, kteří dovedli bystře po
souditi charakter současných proudů a jalovost
pokrokových hesel, házených do větru bez“snahy
Po opravdovosti, nedali se zmásti ani nejrafino
vanějšími úskoky.

Dne 12. ledna tedy vytáhla rudá armáda za
pomoci liberálních a pokrokových kapitalistů v
rozhodný boj. Volby dály se ve všech 397 voleb
ních okresích. Zvoleno 207 poslanců, ve 190 jest
nutna volba užší. Odevzdáno 12,188.337hlasů proti
11,262.775 r. 1907. Centrum obdrželo 2,012.990 hla

sů proti 2,179.943 hlasů z r. 1907.Tudíž úbytek cel
kem malý. Konservativcům odevzdáno '1.149.916
hlas proti 1,060.209 z r. 1907. Konservativci tu
díž získali. Sociální demokracie, jež r. 1907 dosta
la 3.259.020 hlasů, obdržela nyní 4,238.919. Kon
servativci získali tím, že 200.000voličů centra pou
ze z taktických důvodů odevzdalo hlasy kandidá
tům konservativním.

Uvádíme zde počet dosud zvolených poslan
ců různých stran, První číslice značí počet nyní
zvolených. druhá počet zvolených roku 1907a tře
tí počet těch, kteří jsou v užší volbě.

Centrum 81, 103, 20, konservativci 27, 59, 45,
soc. demokraté 64, 53, 121, národní liberálové pou
ze 4, 51, 67, pokroková strana lidová 0, 49, 55, říš
ská strana 5, 25, 19, Poláci 15, 20, 10, demokratické
sdružení 0, 0, 1, hospodářská sdružení: něm. soci
alisté 0, 5, 4, křesť. socialisté 1, 2, 3, svaz země

dělců 2, 4, 2, statí 0, 7, 3. Německá strana reformní 0. I, 3, Elsasané 5,:5, 2, Lotrinčané
132 Welfové6-1, 5, Dánové1, 1,divocí1, 6, 9.

FEUILLETON
TEN HOCH SE NEZTRATÍ.

Tak říkával často podomní loketník Troník o svém
%ynku Jarkovi. Klouček nři hře o fazole a knoflíky po
čínal si tak vyškoleně, že téměř vždycky spolužáky
obehrál. Vedl obchod výměnný škatulkami od sirek a
mazadel. Pracoval také v drobném prodeji psacích po

rozprodával mezi známými.
:Ten hoch se, stará, neztratí! Může docela dobře

studovat, i kdybychom na něj nepřipláceli ani groše!
sděloval Troník své rozhodnutí svojí velice hospodárné
ženě, která živila šest králiků a tři kozy, ačkoli neměla
ani šlápoty půdy. »Víš, ten hoch má dobrou školu z
domova, víl, jak se užívit«

A tak v září. vedli oba rodiče hocha do Slávova na
gymnasium. »Chudinka, Jarka, by se, milostpane, tolik
rád učil! Sám pan učitel říká, že neměl pod rukou ho
cha chytřejšího,« zvěstoval starý Troník v ředitelně.

»A Jaké je to dítě citlivé, svědomité! Ani jednou ne
bylo od nás bito,« dokládal rychlý jazyk matčin. -A jen
se podívají, milostpane, do jeho školních zpráv.«

a nějaký ten oběd zdarma -že se také vyprosl. Konečně
Jest tu také fond pro- společné obědy chudých studují
cích. »Pamatujte, mladíče, že často chudá pastuchova
chýška více může pro vlast dělati, nežli tábor. z ně
hož válčil Žižka. Právě z chudých chaloupek vzešli na

šemu národu mužové nejslovutnější, protože dorost strá- |

C. a k. dvor. a komor.

FOTOGRAF
„ Provedení dokonalé.

V Hradci Králové, dne 19. ledna 1912.

ku 1907.©Liberální stráry jsou téměř potřeny.

berálu, dostala sg v moc sec. demokratum.
7 A tak vidíme, jak rych e postoupilo v Němec

třídění duchů, jak i tam še jeví zase urči
třídění na dva hlavní .proudy: věřících

nevěřících. Toto konečné utváření ničím se za
držeti nedá a liberální ramenáři, klonící se tam.
kde kyne největší zisk, budou smeteni. Při rudé
záplavě musí se vzpamatovati občané, kteří tak
dlouho byli ukolébáváni v dřímotu domněnkou bez
pečnosti. Všude se stává rudá strana dědičkou li
beralismu a proto chytří židé valem se hrnou z
pustých úhorů do rudé zahrady.

Katolíci měli boj perný, protože v jich sa
mém středu rozdmychávány umělým způsobení
boje. Leč právě v době tak těžké zkoušky tím lépe
se osvědčila železná energie a uvědomělá rozvaha.

Volby německé nás poučují, že organisova
ným katolfkům neuškodí žádný kartel, mají-li jen
v čele muže veskrz důsledné, opravdové. Jak ča
sto se bájilo o tom, že se v Německu katolická stra
na rozpadne, že její zásady tam budou potřeny
pyšným luteranismem nebo liberalismem. | Za
tím však, co do korábu Lutherova ženou se vlny
proudem, velká loď centra zvedá se nad příboj
bez kymácení, takže nyní i protivníci vidí zřej
mě, že centru náleží budoucnost.

ku
ději

Pokrokové hlasy o Rašínově dynastii. V. Be
neš v č. 17. a 18. »Učitelských Novin« provází ha
monění Rašínova rodu touto peprnou kritikou:
>Chudákův učitelů je v každé vsi hned několik,
skoro každý si vypůjčoval a jen pro sebe klel,
když mu z výpůjčky přišlo jen něco přes 90 proc.
Těm provisím docela nic nerozuměl, ale mlčel.

stříhat od svých pastýřů, se smál a hloupě sám
se stříhat dal. Ale nedivno. Vždyť mu >Český U
čitel« pod ochrannou rukou ethika Jos. Černého
deklamoval: »V době nejvýše kruté sáhlo vede
ní českého učitelstva ku svépomocné (své — po
mocné!) instituci, aby zachránilo kolegy v hroz
ných poměrech nynějších nejvíce trpící« — a nej
více je využitkovalo, poněvadž méně trpící si ne

2
dající více si váží příležitosti ku klidnému sebevzdělání
a samostatného dobytí blaha, než vymazlení synkové
rodičů bohatých. Kráčejte ve šlépějích našich velikých
vzorů.« .

Hoch poslouchal jako naivní úkropeček a při lou
čení hnal se fediteli po ruce, která se však rychle
zvedla a kudrnatou hlavičku kandidáta vědy pohladila.

Za týden již Jarka psal, že má o všecky obědy no
staráno: čtyři dostává na lístek — a ostatní má opatře
ny po domech soukromých.

Pro české domácí úkoly nabídl slabším žákům svou
výpomoc a proměnlivou taxu zařídil dle kabátu. Deset
ník byl honorářem nejmenším. Liboval si, že seděl v za
du. © Při hodinách krátkozrakého professora Ledviny

ky starším studentům. A při latinských komposicích'!
»Vašnosti, tady je nějaká čepice.« — »Komu náleží?<
ptal se paedagog. — »Vašnosti, mně,« odpovídal zkrou
šeně zabedněný Hejný.

Zkrátka, kdo dal dva desetníky, od toho mladý
Troník před hodinou přijal čepici. aby pod podšívku
vložil vypracovaný úkol.

Jarka taky se všude chlubil, jak rád čte, chodíval
na vycházku nejraději se studenty staršími, od nichž sl
vypůičoval knihy. Od dobráckého kvartána Zahnala vy
půjčil si ročník »Květů«. — »Ale vy tomu nebudete
snad ještě rozwnět.« — »Já — já? Vždyť jsem už na o

becné škole přečetl několik »Světozorů«, Vrchlického,
Čecha. Nejsem jedenctileté kotě jako ti druzí. Takové
hloupé knížky jako »Pasáček a jeho pes«, »S poctivo

zapomněl. Jsou to věci jen pro dětl.«
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vypůjčovali a platili jen korudu dvacet ročně a
žádné provise. Kožíšek s přáteli brojil jednou proti
provisím, Černý je vždycky »schvaloval«. Rašín

ko
nečně. odešel. Na Žofině se loučil: »Drazí přá-te
lé! Tělemrodcházím, ale duchem budu po celý muj
život s vámi, (abych z vás mámil provisi — ne

Neodcházím snad, abych své postavení
Toho „jak mne znáte, jsem dalek. (Nikdo

nevykřikl a nikdo si neodplivl.) Vstupuji v nový
ústav jedině proto, abych byl ochráncem a stráž
cem těch učit. milionu, které uloženy jsou u banky

. Delegáti tenkrát mohli se utleskat.
Dnes říkají: Čtvrt milionu! Ovšem . .. Není ban
ka jako banka, lide nejmilejší, banka >Praha- me
zi všemi nejbankovatější.«

V -Čase. napsáno dne 6. ledna: >Pujde-li ny
nější hospodářství »Prahy+ tak dále. ukáže se, že
krach svatováclavské záložny byl hříčkou proti
poprasku. který zde musí nastati . . . V reservách
jsou četné chyby vedení stavu i chyby početní. —
Scházely doklady adaptace domu a Ssuperprovise
vrchního ředitele V. Rašina a řed. Čapka v r. 1909.
-- Větší počet hypoték z r. 1907—9nemá zákonité
jistoty“. A dne 13. t. m. napsal: »Zeměpanský ko
misař »[>rahy« pan c. k. okresní hejtman Bouček
nelibě se vyslovil o chování úředníku, kteří po
prozrazovali obchodní tajemství- a doklady po
jišťovny veřejnosti, a člen ředitelstva p. Jos. Černý
mínil, že prý úředníci měli přijít se svými stížnost
mi a zprávami k ředitelstvu a ne do novin. Jsme
toho mínění, že je to jen zásluhou poctivé české
žurnalistiky, když dilo očisty v »Praze“ počalo, a
Žs nebýt této práce. byl by vylítl z banky každý
úředník, který by s podobnou +infamií proti pá
num ředitelům ke správní radě přišel.:

A Hus v Nechanicích přemýšlí a přemýšlí, ja
ká rodina s přáteli projevila mu v 3ideálním zápa
hi- nadšený hold již tolikrát.

Josef Smrtka a Rašín. V. Beneš dne 17. t. m.
o něm napsal: >V září 1888 nastupoval jsem místo
podučitelské v Javornici v orlickém -Podhůří«,
když Josef Smrtka, praktický muž, vyučený Zá
mečník, právě je opustil. Za deset let stáli jsme
proti sobě v nejprudším ohni pro úpravu platu...
Snrtka počátkem svého veřejného vystupování
byl hnidař. ale po mém soudě poctivec .. . Ale teď
už po řadu.let mám ho za chytráka, který dávno
již zrašínovatěl. Za Frumara kritisoval v Ústřed
ním spolku každou malichernost... Zemský ú
strední spolek stal se organisací venkovských ko
legů, které vedl Rašín se Smrtkou... Hnidař už

nevyčítal z notýsku všecky hlouposti.ale s patra
Tronik brzy vázaný časopis vrátil, ale vypůjčil si

jiné tři. Tak sbíral knihy i od jiných studentů. Skoro
záviděl kvintánovi Luskovi lepší existenční úděl. Pane
čku, ten uměl obchodovat! Nakoupil si prý vždy ku
konci roku od studujících kněh za celé desítky, které
pak prodával dráže až o sedmdesát procent, takže knih
kupci měli půst. A taky se s těmi knihami tak nachodil,
až prošoupal ve čtrnácti dnech nové podrážky, že chodil
po holém palci. No — však není ještě všem dnům konec!

Na počátku. prosince uslyšeli studenti vyhlášku, že
pěti chudým se zakoupí po teplém kabátě. Hoch prosil
učitele třídního i ředitele tak úlisně, že na vánoce přišel
domů pěkně oblečen jako synek statkářův. Když se vrá
til zpět s penězi, které si vychodil na fafe u u jiných
dobradinců, přinesl st s sebou housle. Zavolal Kvítka,
který byl mezi studenty vyhlášeným chudým. virtuo
sem. »Učil byste mne na housle? Tyhle dostal tatínek,
od jednoho šlejfíře za starý kabát. Ale já neznám anď
notičky.«

Kvítek udělal učený obličej, prohlédl znalecky ná
stroj. „Ale tohle jsou skřipky, že to nestojí ani za tři
zlatky. Kterýpak umělec sešrouboval odprýsklý krk s
deskou šroubkem, jaký patří do podpatku?«

sTo nám udělal za dobré slovo starý truhlář Jení
ček. Myslím sl: jen když to drží.«

Chudý virtuos počal s nadšením vyučovati. +A ne
mručte tolik jako medvěd, když tu škálu hrajete.« —
»Jo — to já bych jináč nedovedl. Takhle si pomáhám a
hned to jde lfp,« vysvětloval žák. kterému se perlily z
napjaté pozornosti drobné krůpěje potu na čílku a ještě
více na placatém, načervenalém noslku.

Již byly :odehrány« čtyři hodiny, ale Jarka se

Ceny mírné.



pomalu kamarádsky hájit | jeho darebnosti. Byl
brzy předním členem rodiny .... Smrtkoví v or
ganisaci Jednalo se skoro výhradně o hospodářské
podniky. Kdykoli objevily se výtky proti takové
mu směru, vystupoval co nejostřeji proti oposici
a chránil svým vlivem Rašína před oposičním ven
kovským učitelstvem .. . a při tom oposici házel
na hlavu stouhu po hmotě, po zlatém kovu« ...
V dubnu vystoupil V „Rašín z Dědictví Komenské
ho, snad pro nynější drahotu. Smrtka slovo o tom
ovšem nenapsal... »Budečs německobrodská 3.
února 1907vzkázala předsednictvu do Prahy: »Ve
schůzi byly organisaci činěny trpké výtky, zvlá
ště že je příčinou nezdravého kultu autorit.«
Smrtka klidně výtky zodpověděl: »Nebudeme to
rozebírat, není to pravda.« Při valné hromadě pro
pukají výčitky, které Černý nedovede odraziti.
Vstane klidně Josef Smrtka, vezme tužtičku, ťfuká
do notýsku a odsykává: »Konstatuji, že netřeba na
výtky ty vůbec odpovídati.« | Avšak Rašínovská
společnost tak porušila Smrtku, že ve své obraně
už lže. V prosincov. svém měsíč. už praví: »Poji
šťovna »Praha« je ústav, který s organisací ani
s Ústř. záložnou učitelskou nijak nesouvisí ....
Avšak svými modrými dvojsešity sám sebe ze lží
usvědčuje! Roku 1907 na str. 36. sám píše: Upo
zorňujeme na pojištění prostřednictvím organisace
učitelské u banky »Prahy« — 1907, str. 429: Z poji
šťování na život u banky >Prahhy< má organisace
učitelská značný hmotný prospěch. Znovu učitel
stvu důkladně radíme, aby neopomenulo v čas se
pojistiti v zájmu svém vlastním ... A kamarád
Skála každoročně dává ku schválení také Smrtko
vi výroční zprávu ZŮS a v ní tiskne už asi šest
let: IV. Organisační podniky: e) Ústřední zálož
na... £) Pojištění na život u banky >Prahy«
prostřednictvím organisace dodělalo se.. . Čísla
mluví.« Ano, čísla opravdu mluví a Smrtka lže...
on sám po léta svým vlivem organsaci učitelskou
do banky honil a tím Rašínovi kapsy pěchoval.
Ale kdo zná Smrtku, tomu není to na podiv.«

Zkrátka jest patrne, že čím důrazněji se ozý
valo v učitelské organisaci heslo pokroku, čím o
hnivěji včitelstvo od vrchního vedení bylo štváno
proti katolictvu, tím také silněji stoupala u četných
noMaváru touha po zlatě.

Nedůslední finančníci. V čerstvé paměti jsou ú
toky organisovaných proti přesloužilcům. Přeslou
žení bylo vytýkáno jako veliky zločin, protože prý
ti staří stejně ve škole málo již svedou. Ale —
sama reformovaná organisace svěřila tolik důle
žité vedení právě pensistům jako lidem nejschop
nějším.

Pokrokáři říkají, že pruský učitel porazil u
Králové Hradce »klerikálního« rakouského kanto
ra. A proto jen do pokroku! Najednou však pokro
koví učitelé byli přitlačení k zemi papírníkem a
svými pensisty. »Pryč se vší byrokracií, my tou
žíme po rozsáhlé autonomii! Nepotřebujeme poruč
nikování od nikoho, poněvadž jsme sami předvojem
nejlepší osvěty. Ovšem jest potřebí, aby ostatní
občanstvo nám platy zvýšilo. Tyto zásady v růz
ných záměnách byly tak často v organisaci pokro
kové opakovány! Zatím se však ukázalo, že ten
pokrok nedovedl moudře hospodařiti ani s vlast
nimi penězi. A jestliže bylo chudému učitelstvu ně
co přidáno, platilo se tak spíše na Rašína než na
chudé učitele, protože strádající členové organisa
ce měli s Rašínem finanční "vyjednávání nejča

stější.
Svými finančními podniky učitelstvo budova

lo dosti citelnou hradbu mezi stavem svým a ji
nými stavy národními. Přitom však hubovalo, jak

ještě chudého umělce ani nezeptal, jak jest posavadní
dávka umění drahá. Při páté hodině mu dal krajíc chle
ba se škvarky. Ten prý jest velice dobrý, domácího pe
čení; včera dostal chleba z domova. A v příčině platu?
Však se nějak oba brzy vyrovnají.

Table zpráva Kvítka potěšila. Měl nouzi o vyu
čovací hodiny a proto by se byl spokojil rád i s ma
lým pakatelem. Ale kýžený plat nebyl odevzdán ani po
měslci. V houslistovi vznikly vážné obavy, s nimiž se
svěřil kolegovi Rozhounovi. »Od toho sotva co dosta
neš. Mně se zdá, že je to čachrář. Vypůjčil sí ode mne
ročník »Lumíra« a dva ročníky Vlčkovy »Osvěty«. Kdy
koll se ho ptám, jak brzy mi ty kulby vrátí, odpovklá,
že ještě všecko nepřečetl.«

A když Zahnal své knihy reklamoval, Jaroslávek
napřed s nadšením líčíl, jak se mu líbit ten román Servá
ce Hellera. A pak skromně s prosbou za odpuštění sdě
loval, že ty knihy přinesl domů, aby si v nich četl ta
ky tatinek. A jak se mu líbily. No a — nešťastnou ná
hodou je student doma zapomněl. Ale knihy tu budou
co nejdříve. Tatínek stejně v téhle krajině často s ran
cem obchází. Však už mu Jarka psal. »A kdyby za
pomněl — co konečně na tom? Však bych je přinesl o
pololetí — nebo nejdéle po velikonocích.«

Mladý Tronfík vlastně přišel z vánočních prázdnin
Už před novým rokem. V botičkách pečlivě vyleštěných
obcházel všecky své dobrodince — i šest professorů —
s novoročním blahopřáním. Někteří sledovali nečeka
sou zdvořilost s údivem, ale všude chlapec něco »vy
ohodil«. V rodném městysi si odbyl novoroční gratulaci
a různých dveří již posledního prosince ráno, protože
čas, který znamená pro chytrého člověka peníze, kva

G

lo nemělo napředpřesvědělt, jskou oporou byl mu
Rašín, Smrtka, Skálá. .

Pro podrobné slídění v záložně Ort-Drozdo
vě učitelstvo nemělo času na kontrolu pokladny
vlastní, ačkoli se mu naskytala daleko častější pří
ležitost podívat se do vlastního podniku, než pro
hrabovat se v účtech cizích. A právě tito pánové
při volbách doporoučeli pokrokáře různého zbar
vení, jako by byli předními odhadci hospodářské
schopnosti. Právě ta okolnost, že učitelská oposice
byla umlčována tak dlouho, vrhá na většinu orga
nisace světlo nepříznivé. Ovšem radovati se nad
poškozenými může člověk pouze necitelný. Tako
vé aféry mají býti výstrahou a školou stranám
všechněrn. Kdo stojí o pořádek jinde, nechť dle ci
zích katastrof rychle přemýšlí, co má činiti na u
varování škod v podniku vlastním.

I0OGGOGE3 3 1]
Vřele doporočujemouměleckýzávod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v Kutné Hoře
odborné pozlacování nových i star

Rich oltářů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromie soch a břížových
eest. Sklad náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámoů.
Práce v každém obledu dokonalá a

levná.
Závod založen roku 1868.

D0060B0U|x
Politický přehled.

Posl. dr. Fiedler o politických poměrech pro
mluvil v Karlíně pozoruhodnou řeč, kterou hleděl
vštípiti voličům přesvědčení, že postupu českého
poselstva na radě říšské byl naprosto správný.
Vykládá-li se po Čechách hlasování většiny klu
bu pro prozatímní rozpočet jako vstup do vládní
většiny nebo jako zjevný projev ochoty ke vstu
pu do vlády, dovoleno snad se tázati: Bylo by to
opravdu pokleskem nebo příhanou pro české po
slance, vstoupiti do vládní většiny nebo i do samé
vlády, kdyby z toho kynuly zájmům českého ná
roda nepopíratelné prospěchy? Ale tak daleko je
ště nejsme. Nebof předně na Fišské radě není dnes
vládní většiny, aby čeští poslanci mohli do ní
vstoupiti, poněvadž křesť .sociálové a německý
svaz vyhrazují si volnost při posuzování vládních
předloh. Vzhledem k vodocestné předloze vládní
posl. dr. Fiedler dokládá, že není taková, abychom
jásali, že byla splněna všecka naše přání. Ale není
taková, abychom ji zhola odmítali. | Finančním
předlohám nebudeme se moci vyhnouti, neboť ú
hradu na milionové náklady, které ze všech už
chystaných opatření vládních vzejdou, nebude lze
opatřiti z dnešních příjmů státního hospolářství.
Tak dr. Fiedler o politické situaci.

Česko-německé vyjednávání. V ministerstvu
vnitra konali němečtí delegáti porady o užívání ja
zyků při zeměpanských úřadech v Čechách, při
čemž zodpověděny byly jednotlivé body dotazní
ku vládou předloženého. Němci dle >Bohemie« ne
ustoupí od zásady: ohraničiti německé jazykové2.
pll velice. »Ten hoch se neztratl!« jásal starý Troník za
prvé synkovy návštěvy znovu.

Kvartýská sice škareděla nad předčasným přícho
dem snaživého jinocha, ale brzy se uklidnila, Se svým
spolubydlicím Kobzou měl Toník časté finanční sváry.
Kobza nemohl být spokojen, když mu Troník za přine
sené bukvice nezaplatil tři týdny anl krejcaru. Také
Troník pálil společný petrolej vždy nejméně o hodinu
déle ale připlácet nechtěl ani tří krejcary týdně. Ještě
štěstí, že Troník vynikal svým talentem nad spolužáka
vysoko. Primán Kobza potřeboval častěji kulturní pod
pory — zvláště při mathematice — a proto nad hříš
ným okrádáním své kapsy někdy oko přimhouřil.A když
mu Troník pěkně poradil při mathematickém domácím
cvičení, koupil trochu vinného octa do sklenice vody,
aby společně něčeho dobrého užili.

Jednou však div. že nedošlo k pranicl. Vždy v so
botu večer nastávalo v chodbě studentské leštění obu
ví. Kobza v smutném přemýšlení nad nedostatečnou z
mathematiky, kterou právě ráno ztržil, spletl se a vycí
dil jako zrcadlo — botky spolubydlícího, který tentokrát
pro zakázku dvou českých prací se poněkud zdržel.
»Ty, Troníku, poslouchej, vyleštil jsem ti omylem bo
ty, že se lesknou jako měsíc. Teď zas musíš navzájem
vyleštit perka moje.«

»Hm — a kdo to od tebe chtěl? Nic jsem ti nepři
kazoval. Ale byl-li jsl tak bodný, teda ti děkuji a teď
si vylešti zas boty svoje.«

<Ty takhle? To by byla pěkná spravedlnost! To ti
je teda zamažu, chceš-li mne odbýti tak krátce.«

»Jen se opovaž! To by bylo kažení cízího majetky.
A na to jsou docela paragrafy. Často tatínek o tako

| temi.Je prý věcívlády,abyČechypohnulak
povolnosti. — Poslanec Wolf prohlašuje, že za to
"hoto jednání vyrovnávacího úspěchu positivního
nebude. Jdeme patrně bouřlivým a válečným do
bám vstříc. Ovšem Němci si vyrovnání představu
jí tak, když Němcům povolíme všecko, co chtějí.
— Konservativní velkostatek se usnesl, že 1 mí
sto v zemském výboru bude ústaváckému velko
statku zachováno jen tehdy, když bude členů zem.
výboru 14,z nichž by 3 připadll velkostatku, 7 Če
chům a 4 Němcům. 0

Německé učitelstvo obviňuje němec. poslance
sdružené v německém národním svazu na říšské
radě, že dobrovolně upustili od uzákonění návrhu
Pachrova-Waldnerova, aby stát poskytl 20 mil.
korun na zlepšení učitelských platů a vyhrožuje
jim, že němečtí učitelé zastaví zato všelikou svou
činnost v německých ochranných spolcích a v ži
votě politickém.

Němečtí křesť. sociálové proti hr. Achrentha
loví postůpují důsledně a netmavně, Hr. Achresthal
prý svou neobratností v zahraniční politice zámy
slně chce prý odciziti Rakousku jeho nejlepšího (1)
a nejvěrnějšího (!) spojence Německo. To prý však
Němci nesmí nikdy připustití a musí prý opláceti
věrnost věrností. Tak kritisoval nešťastnou poli
tiku ministra zahraničních záležitostí posl. Bau
chinger.

Postup protislovasský v Prusku. Při zahájení
pruského sněmu 15. t. m. přečtěna trůnní řeč, v
níž se vedle jiného praví také, že zachování a
posílení němectví v územích s jazykově smíšeným
obyvatelstvem jest trvale předmětem zvláštní pé
če. Novou zákonnou osnovou bude požádáno za
peněžní prostředky, aby v provinciích západním
Prusku a Poznaňsku osvědčené upevnění a vyva
zení venkovských pozemků mohlo býti rozšířeno
na některé jiné části země. Chystají se další o
patření, která mají především podporovati zvýše
nou iněrou vnitřní kolonisaci. Nové trpkosti nastá
vají tedy Slovanům v Prusku.

Nová Irancouzská vláda, v jejíž čele stojí Poin
caré, představila se 16. ledna sněmovně. Poincaré
jest pro obnovení loyálních styků s Německem;
vláda si přeje, aby došlo k dohodě i se Španěl
skem a věrna chce zůstati i spolku s Ruskem. Na
programu má vláda i volební reformu. Tisk fran
couzský vítá vládu radostně,

Ministerstvo Canalejovo ve Španělsku odstou
pilo proto, že vláda pozbyla naprosto důvěry. Ca
nalejas jako zednář a fanatický liberál bil bezohled
ně do katolíků a církve, naproti tomu k vnitřním
sporům politickým byl příliš shovívavým, čímž
nahromadilo se na všech stranách tolik nespoko
jenosti, že si Canalejas jiné rady nevěděl, než po
dat žádost za propuštěnou.

Zmatky v Turecku. Turecká sněmovna ne
schválila vládní návrh na změnu ústavy. Sultán
žádal senát o svolení k rozpuštění sněmovny. Ten
to však celou věc přikázal komisi k vyšetření. —
Albánci se prohlásili proti změně turecké ústavy.

Rakousko a Italle. Italie prý se chystá k vál-.
ce proti Rakousku, tak tvrdí především křesť. so
ciálové němečtí bar. Fuchs a posl. Bauchinger,
vytýkajíce zahraničnímu ministru našemu hr. Ae-.
hrenthalovi velkou chabost vůči Italii. Bar. Fuchs
na schůzí v Solnohradě poukázal na pravdivou
skutečnost, že na rakouských hranicích stojí 300
tisíc mužů italského vojska ve válečné pohoto
vosti. Za těchto okolností nelze mluvit o trojspol
ku a o přátelských stycích s Italif, jak to učinil hr.
Aehrenthal. Z Italie se podobné zprávy popírají.

Na švédském sněmu v trůnní řeči král ohlásil
rozšíření aktivního i passivního volebního práva

O
vých věcech pěkně vykládal — skoro jako pan soudce.c

+Ty člověče zištný, Mrabivý, neučinlivý! Vždgťf ně
ani nemám leštidlo na botky vlastní Půjč mi tedy svou
Skatulku.«

»Ale, co je ml po tobě? Měl jsi si zbytkem vlast
ního leštidla dát do pořádku boty vlastní«

Hádka se stapňovala, až se do sporu vložíte kvar
týrská. Naposledy zjednal Troník tak obratný kompro
mis, že vyleštil Kobzovi obuv pod podmínkoe darování
dvou krejcarů.

A takový chytrý hoch anf se ztratit nemůže —
zvláště ve světě moderním, kdy úhořovitá klička vynese
více, než veliká učenost.

Kobza mě! jednou v lednu hody. Jeho otec — men
ší rolník — měj doma zabljačku. Pamatoval na synka
— a přídal k jaternicím ještě veliký kus salámu, který
se prodával ve Škopově daleko levněji než ve městě.
Primánek oddělil jisté procento pro kvartýrskou | pro
Tronfka. Tomu však se zdála »výshržka« trochu malá.
A ten Kobza ještě ke všemu salám před ním tak pečlivě
ukrýval! V hlavičce Tronfkově ustálilo se přesvědčení,
že tenhle Kobza jest lakomec lakotná a že si tedy za
slouží trestu. A když sl za dva dni uřízl primánek lu
pínek, nějak se nad délkou salámu zamyslil. Druhý dem
před novým řezáním zamyslil se ještě více. Pohlédl ke
Stolu, kde Troník studoval. Ten však držel hlavičku v
obou dlaních a nahlížel do knihy pevně — jako by nic.
Ale v sobotu již vzplál v Kobzoví prudký hněv: »Po
slouchej, Troníku, už přestává všecko. Že jsí takovým
tchořem, přece jsem sl nemyslil.«

»Co se ti divného zdálo, že tak blábolíš?<
»Nlo se mi nezdálo a nezdá, Co jsem vypozorovak



na ženy,jež vtomtodilledumají býti smuži 6
plně rovnoprávní. |

"Válka kafsko-erétká. Na bořšštitripojském
panujecelkemklidziraní.Mitánskýčasopis»Sec
colo< potvrzuje, že bude skutečně zahájeno vyjed
návání o mír. mezi Italií a Tureckem, a sice na
podnět cizích mocností, zelména Ruska a Anglie.
— V Červeném moři za prudkého boje potopilo |
talské loďstvo 7 tureckých dělových člunů a zajalo
jachtu s hojným válečným materiálem. Také aero
plan objednali si Turci na bojiště, ale ten jim ital
ské torpédovky i s parníkem sebraly.

Povstání v Čísě neutuchá. Panující dynastie
dosud nemá chuti se poděkovati. Japonsko, Rusko
a Anglie jsou připraveny na dělení se o Čínu.
Na Jančikaje při odchodu z císařského paláceby

la vržena puma, ale bez účinku.

p. T. duchovenstvo
vpozorujeme +Ť právě vyšlé

Baar: „Román českého kněze“ „K 10
Baar: 4 dnchovní správy“ 190

A. Ggio: „Život JežíšeKrista“,přeložilTeplý,diL ... „ 10—
Žák: „Ř-či cyklické“. . . - « „ 160

Černovský: „Snoubenci na katolickém
farním úřadě“. „ 130

„Zábavy večerní“ r. 1912 ča.1, před
platnépro rok. „ *+—
proodběratele „Ladmily“jen K 8—.

„Ludmila“ 1912 čís. 1., předplatné . „ 220
„Kazatel“ 3912 čís. 1., předplatné ... ,„
„Prediger vnd Kateobet“ č. 1.,předpl. 720

(Dr. Scheeben: „Die Mysterien des Chri
stentuma“ . - „ 1008

:Herbert Vanghan: „Dar juogePriester“ 288
Dr Holzbey: „Korsgfastes Lehrbuch

der speziellen Einieitung in das AAlteTestament“ |. - .. „ 840
Jorgensen: „In excelais“ . „ 300
JO,gemeen: „Der hell. Frans von Aatisi“ 870
Po „Erstbeicht und Erstkommo- apion .. „ 2—

Eures, „plratbelohí und Erstkommu

„Novým roč. 1912čs 1, předpl.prorok. . „ $—
Prosohwitzer-Groh: „Památka utrpení

Pána Ježíše v Nejev. Svátosti Oltářní“,

zpostníchkázání ©; ©- -< + 080Neuachl: „Postní kázání“ . 140
Ehrmann-Aner: „Život avatých“,2.vyd.

rozmn., váz. K 250, v lepší vazbě „ 3—
„Moravsko-slezská kronika“, roč. XXIII.,

sv L, obsahoje sensační Buarovy
„Kohoaty“.

Objednávky rychle vyřídí

Družstevní knihkupectví,
nakladatelství,

závod hudební a papírnictví
e Hradol Krélové, Adalbertinum.

Vyrovnejte nedoplatky za

„Obnova“ a „Časové úvahy“me
jest pravá opravdická, rozumiš!Vyřízijsem si na sa

lámuj víl dečimetru před koncem znaminko, abych

opak zda-li si neukrajmjetaké jiný, zda někdo semnou nell A ty, ty zrádče
+Co —. jaký zrádce?«
»Ty's mí snědl veliký kus — i se znamínkem. Však

to nejlíp víš. Teď sí musím kufr zavírat.
Jarka poznal, že to snědené znamínko těžko zapře

A proto se dal do nuceného smichu: »To jsem tě chtěl
jenom vytrestat za tvou lakotu.«

Jakou lakotu? Jsem-lí lakomý, aspoň jsem ještě ne
prodal knížku se slepenými Hsty, aby se nepoznalo, ko
tik listů v ní schází, rozumíš!«

+Cha — cha, vždyť jsem nikomu neříkal, že ta kníž
ka má všecky listy. Ať sí ji prohlédne napřed sám kaž
dý, kdo nechce kupovat zajíce v pytli.«

+Ty máš divné nápady — jako handliř. Nedáš-ji mí
tři pěkná rákosová péra, řeknu to třídnímu, abys věděl.«

V Tronikoví trochu hrklo: »No — no, bláhový, co
pak nerozumíš žertu? Sám jsem byl zvědav, lak se
budeš komicky tvářit. A už je to tul Za »známínko«
chceš tojikl«

Jo. —ale splč za to, co -bylopředznaminkem.“

výkresyžáků, kteříkras tákótovýmpetem.Jakéčt
sté; měkké linief »Od koho ta péra máte?«

»Ta vyrábt Tronik z primy.. Chodil na podzim hle
dat dobré rákosy k rybníku Bašině. A teď z toho má
pěkně řezaných per celé tucty. Ale chce za každé krej
car — a někdy až dva.«

»Byl by pošetilcem, aby vám sloužil zdarma.«
Když se ulazovalo jaro, objevila se v gymnasijním

městě. stará Trónlková.Šla po všečh dobrodincíchJar-.

|

Zprávy
organisač. a spolkové.

Sdružení české mládeže křesď. sociální se sidlem v
TiradciKrálovépořádádne28. ledna vmalémsále Adal
bertina v Mradcí Králové III. valnon hromadu. Pořad:
Schůze účastníků v Adalbertinu o půl 11. hod. dopol.,
odkudž se půjde do kostela sv. Jana v semináři, kdež
mše svatá. O 11. hod. zahájení valné hromady a čtení
zpráv: a) sekretariátu, b) finanční, c) tiskové. Volba vý
boru. (Z výboru během roku vystoupili a vylosování
byli: Stanislav Beneš, Čermáková Hana, Havelka Jan,
Kašparová Josefa, Lochman Josef, Orlický Jiří, Plachta
Václav, Adamírová Josefa, Dostál V., Juklová M., Ko
vát Fr —. Vystupující členové mohou opětně býti vo
lení.) Volné návrhy. (Volné návrhy skupin, jednotlivců
neb okresních sdružení je nutným podati nejdéle do 24.
ledna sekretariátu; ma později došlé nebude brán zřetel.)
Po valné hromadě koná se ustavující schůze plenárního
výboru v kanceláři Sdružení v č. I. v přízemí. Povin
ností každé skupiny je, aby byla na valné hromadě svým
delegátem zastoupena: každý delegát má tolik hlasů,
kolik desítek členů skupiny zastupuje. Zlomky se nečí
tají. Všichni členové mají právo se valné hromady zů
častnití jako hosté bez práva hlasovacího.

Ples pořádá Okresní sdružení mládeže na Hradec
ku dne 28. ledna 1912 o 7. hodině večerní ve dvoraně
Adalbertina v Hradci Králové. Hudba Černilovská. Úbor
domácí. Vstupné: Jinoch K 1.20, dívka 50 hal.

Z Pouchova se dovídáme, že dne 14. ledna konala
se ustavující schůze založení »Katolicko-národní Jed
noty pro Pouchov a okoli«. Pan farář Konečný zahájiv
schůzi. vyložil jeji účel: všecky dosavadní organisační
práce dospěly konce. Půda »Jednotě: byla připravena, a
dnes, kdy máme stanovy Jednoty schváleny, můžeme
přikročiti k jejímu založení. O účelu »Jednoty« promluví
pozvaný fečnaík vsdp. Dn. Reyl, ředitel semináře v
Hradci Králové. Pan dr. Reyl ujímá se slova a v delší
řeči vykládá význam »Jednoty.« Přednáška jeho věc
ná, klidná a uhlazená zaujsla pilně mysle přítomných,
kteří hlačným potleskem projevují souhlas s vývody
dra Reyla, jemuž místní duchovní děkují. Poté prove
deny volby do »Jednoty<: přihlásili se za členy »Jedno
ty- všichni dosavadní členové místních organisací a
přistoupilo nových členů a členek asi 2, kteři dosud v
organisacích našich zapsáni nebyli. — Dne 21. ledna po
tádail naše spolky katolické společný ples na Pouchově
u Česáků, k němuž hojně přihlášek se stalo.

Černilov. Slovutný a věhlasný řečník vsdp. Dr. Fr.
Šulc promluvil o jazykových nařízeních o valné schůzi
katol. Jednoty tak věcně a poutavě, že při celé před
vášce všichni přítomní, jak řekli, skoro ani nedýchali,
jak pozorně poslouchali. Jednatelská a pokladní zprá
va došla všeobecného souhlasu. Nový výbor až na ma
lé změny zůstal jako v roce předešlém. Deiž Bůh, aby
činnost byla tak bobata jako dosud! — Ochotníci při
pravují na poslední masopustní neděli fraška: ideály
manželství. Divadlo bude spojeno s taneční zábavou;
kteří pro špatné počasí nemohli přijíti na ples, přijdon
zajisté nyni. -- Zdař Bůh!

Kostelec o. Orlicí. Plesu organisace mládeže a če
skoslovanského lidu 15. ledna súčastnílo se 197 párů ze
všech stavů a všech tří okresů Kostelec, Rychnov n.
Kn.. Žamberk. Letošní ples svou elegancí, přátelským
pobavením, čistým výnosem předstihl všechny čtyři do
sud pořádané plesy. Bodří Orlové překvapili nás o nůl
noci skvostně provedenými cvičeními a ladně sestave
nými skupinami za obratného velení br. Štancla.
Zdař PBth —.

Kostelec n. Orl. Dne 14. £. m. přednášel v katolické
jednotě pan Jan Dostálek, inženýr z Prahy, na themo:
Hospodářské poměry a věc katolfků v Čechách. Před.

kových zdvořile poděkovat za to, co všecko pro jejiho
synka činí. »A aby jim Pán Bůh tu milostivou ručičku
štědrou pozlatil! Hoch se učí, mám radost, že je taky
vděčný. Ale doma máme neštěstí. Starý je takový ma
roda. satva po světnici přechází — a tak asi nezbude,
než to dítě zlaté o študýrování připravit.. U katechety
řekla. že hoch nechce ani slyšet o jiném stavu, nežli
kněžském. U professora latiny zase s nadšením líčila,
jak se Jaroslávkoví ty latinské knížky líbí.

Pochodila dost dobře. Všude jí něco dali. »Tak se
musí teď umět chudý člově otáčet,- vysvětlovala syn
kovi se zrakem zářícím. »Však se nikdo nebude ptát, kde
tatík teď chodí s barchetem. Jen se dobře drž, ať se
neztratiš!«

A hoch se držel. Vyškemral si ještě jeden oběd a
lístek na obědy poskytovaný z ústavu, nměl každý
týden zašantročit jinému spohužákovi za malou odmě
ne. Na jaře začali sbírati-primání první květiny pro her
bář. jejž professor přírodopisu Lelek přísně od každého
ku konci roku požadoval. Pro Jarku nastaly hody. Lí
nějším spolužákům Msoval po třech krejcařích velice
dovedně bledule, sněženky, chndobky, podběly atd. Jest
liže se mu někdy nedostávala stopka, podstrčil pod úz
ký paplrový proužek Jinou. Hoši neměli rádi tu »poli
turu«, jak Troníka pro jeho přetvářku jmenovali. Říkali,
že ze studování vydělává. Ale přece jim jeho výděleč
ná ochota byla velice vítaná. A Jarka krejcary opatrně
sušit Měl-lí pred obědem hlad, raději o »desáté« na
několika soudruzích loudil, než by si byl koupil krejca
rové pečivo sám.

Před velikonočními svátky měly se rozdati stkvělé
úroky z madace místního dávno zemřelého mecenáše
Rovného čtyřem nejchudším, plným žákům. Troník za

napětím a odměněna nadšeným potleskem. Následova
ly sólové výstupy a jednoaktovka. Rutinovaní ochotňící
zdařilými výkony přispěli k animované zábavě.

Pardubice. První „vystoupení sdružených katolic
kých spolků v městském divadle v Pardubicích sehrá
ním divadelního kusu »Zachycen proudem« bylo koru
nováno zdarem. Všechna mista k sezení, stání, všechna
lože byla úplně vyprodána. Provedení všech úlob bylo
zdařilé, některé scény (zvláště v III. jednání) dle úsud
ku místního listu přímo výborné. Samostatné Směry
dávají katolický kroužek dramatický za vzor hercům
ochotníkůn:. Osvěta Lidu žasne nad klerikálností kusu
divadelního. Nic neškodí, všem přítomným se líbil, že
odcházeli s dojmutím i s přáním, by katolický divadel
ni kroužek co nejdříve opět veřejnost pardubickou vhod
ným představením překvapil.

Přednáška o Hasovl v Ronově m. Doabr. Vzděláva
ct katolický sociální spolek »Rovnost- pořádal dne 14.

ledna 1912 veřejnou schůzi s přednáškou, na níž pro
mluvil vldp. František Kohout, professor gymnasia v
Čáslavi, na théma »Hus a jeho oslavovatelé.. Toto na
vyýsost časové théma přivolalo hojně posluchačstva.
Řečník počíná upozorněním na rok 1915, jak všecky
strany politické i všecky konfesse budou zneužívati pa
mátky Mistra Jana Husa ve svůj agitační prospěch. Nej
prve cituje ze Spisů Husových i z různých jeho listů
názory náboženské. pak probírá různá náboženská vy
znání, jmenovitě starokatolíků, protestantů a konečně
programy vsech stávajících stran politických v Čechách
ve příčině názoru na náboženství. Pádnými důvody do
kazuje věcně, že ani jedna náboženská společnost, ani
žádná strana politická nemá na Husa žádného práva,
poněvadž názory Husovy náboženské jsou ve zjevném,
až úžasném odporu s názory jeho oslavovatelů. Probírá
zejména názory Husovy o náboženském vyučování vč
ckole, o nerozlučitelnosti manželské, o přijímání sva
tých svátostí, o mši svaté, o úctě Mariánské, o pohřbi
vání do země. Všechno svědčí, že Hus v těchto zásadách
úplně s církví římsko-katolickou se srovnával. Ano i n
znával autoritu papeže, a odvolával se od papeže špatně
zpraveného k papeži, majícímu lépe zpravenu býti. Ne
přátelé církve neoslavují Husa pro jeho zásluhy o ná
rod český, ale pro jeho neústupnost proti církevní an
toritě, koncilu, papeži. Hus není ani starokatolík a tím
méně protestant. Zneužívají-li protestanté jména Huso
va, činí tak proto, aby lidu českému zalepili oči, aby
lid neprohlédi jejich cíle, jejich německé prušácké smý
šlení a prušácké marky. Zneužívání Husa od různých
stran politických a konfessí proti církví jest švíndl s
veřejností, tatrmanství v národě českém. Hus byl člo
věk nábožensky věřící, sloužil mši svatou, přijímal sv.
svátosti, sám se zpovídal a kázal, že mají věřící býti
k těmto úkonům nuceni třeba násilím. Ale jeho oslavo
vatelé jsou úhlavní nepřátelé vší víry. Než oni se do
mnívají: -Svět chce být klamán, nuže, podvádějme ho!
-- Bouře potlesku a souhlasu jest panu professoroví za
vzornou přednášku odměnou. Ku konci řeči předseda
schůze vip. Martin Klouda vybízí přítomné, aby četbou
a vzděláváním připravovali se na rok 1915, kdv jistě
i k nám různí mluvkové přijdou a zneužívati budou
jména Husova ku štvanicím, chtějíce to, co dosud jest
pokojné, v obcích rozeštvati. Po té konána valná hro
maaa vzdělávacího katolického sociálního spolku »Rov
nost: a zvolení na příští rok 1912činovníky: vlp. Martin
Klouda předselou, p. Jar. Bláha místopředsedou, p. Jos.
Pejřil jednatelem a p. Joseí Svoboda pokladníkem. Pan
předseda vybízí přítomné, aby se stali apoštoly tisku a
schůze volánim -Zdař Bůh!. ukončena.

Libštát. Ples katolické jednoty pořádá se dne 28.
Jedna ve spolkovém domě. Začátek v 7 hodin. Vstupné:
host 460 K, člen 1.20 K, druhá dáma 4) hal.

Ronov nad Doubravou. Sdružení venkovské mlá
deže pro Ronov nad Doubravou-Biskupice pořádá dne

žádal rychle o tučné sousto -—vždyť se jednalo o Wi
desítky. A rak za tři dni vzkázal po Kobzovi, že jest
těžce nemocen. Nezapomněl také zpraviti matku o své
žádosti. Ta se přihrnula s tak elegickou vyřídilkou do
gymnasia i k otcům města, že jejím slzám málokdo o
dodal. A tak na konec tři desetizlatové papírky uvázly
v ručce Jaroslava Tronflka, který se nápadně rychle
pozdravil.

Někteří studenti reptali. A jeden z nich docela ve
zlosti prohlásil, že řekne řediteli, jak ten -cikán- kšef
tuje s obědními listky ...

Tahle aféra nebyla příliš příjemná. Jarka odebral
se na velikonoční prázdniny — ale po nich již bylo je
ho místo ve škamně prázdné. :Kam se poděl? — Co
dělá? Kdy mi vráti ten šlejfíř knihy? -- A mně tři še
stáky, které jsem mu půjčil?. Takové otázky ozývaly
se z úst mladých i starších. Jarka však byl tak schován
za větrem, že odpovídat už nemusel.

A když Zahnal s Havranem kráčeli rodnou obcí Jar
kovou na svátky svatodušní, viděli, jak po návsi rychle
přeběhl ševcovský učedník s červenavým, rozplesklým
nosíkem. Na zavolání ani se neobrátil, bosé nohy zrych
lily běh, až modrá zástěra zavlála do výšky.

»Příteli, to byl Jarka Troníkův, že ano?- ptal se
Zahnal cestáře. »1ba jo — no, to je pěkná familie. Kdy
byste potkal, mladej, toho starýho večer v lese, duši by
vám z těla vytfásl strach před těmi zježenými vousy.
Kluk říká, že tady nevydrží. Nedá se tu prej obchodo
vat. Teda že pojede do Vídně a pak se stane komptolri
stou ve fabrice. ale kdo si ho na krk uváže, toho Pán
Bůh potěšl«



di. deúna 1912 výroční valnou hromadu v hostinci p.
J. Vávry o půl 3. hodině odpol. s timto programem: a)
Zahájení schůze předsedou, b) přednáška se světelnými
barevnými obrazy vlp. Martina Kloudy na thema »Třetí
česní pouť do Lurd«, c) zprávy činovníků a volba no
vých činovníků, d) přijímání nových členů, c) volné ná

«. jednatel. — Vstupné do přednášky: I. místo 1 K, IJ.
místo 70 hal., III. místo 50 hal., k stání 30 hal. Dítky
polovic a k státní 20 hal. Čistý výnos věnován bude
ve prospěch pořízení praporu „pro katolický spolek
>Rovnoste.

Kněžské kolárky
a náprsenky,
flanei. košile, spodky, ponožky, ká

pesaíky a ložní prádla zašle na výběr
P. T. iinteresentům známá svou.
solidností firma

Václav L. Holý,
Hradec Králové, Klicperova ulice č. 233.

Vlastní výroba střižního zboží. 3

Zprávy
místní a z kraje.

Diecése královéhradecké v r. 1911 čítala 1,470.070
katolíků, 37.854 nekatolíků (anglikánů, evangeliků, sta
rokatolíků). řecko nesjednocených 72, židů 10.349, bez
vyznání 2020. Nejčetnější jest vikariat náchodský, číta
jící 90.977 katolíků, nejmenším vikariat: poděbradský —
19.216katoliků.Nejvícenekatolíků—evangelíkůmávi
kariat poděbradský 6548, nejméně dolnokralovický 23.
Židů jest nejvíce ve vikariatu pardubském 899, nejméně
ve venkov. vikariatu královéhradeckém 68. Osob bez
vyznání jest nejvíce ve vikariatu náchodském 300, nej
méně v kopidlenském 1. Diecése čítá 1 děkanství s,ka
novníkem v čele, 2 proboštství, 3 arciděkanství, 39 dě
kanství, 404 far, 6 kooperatorských expositur, 1 zá
inecké kaplanství s duchovní správou, řád praemonstrát
ský má 5 far, benediktinský 10 far, zámeckých kaplan
ství 11, fundačních 18, všech světských kněží jest 1097,
řádových 65 (praemoistrátů 21, benediktinů 40, jesuitů
2, piarista 1, redemptoristů 8, augustinianů 2, františká
ni 3. kapucínů 6, milosrdní 2. Jeptišek jest celkem 494.

Městská rada v Hradci Králové učinila ve schůzi
své, konané dne 15. ledna 1912, tato usnesení: Vzato na
vědomí, že okresní Zastupitelstvo schválilo usnesení
městského zastupitelstva, by přestavby, podniknuté v

Hradci Králové z veřejných důvodů asanačních a ko
mmunikačních, jakož i nové budovy, zřízené v rayonu
odpevňovacím, osvobozeny byly na dobu 18 let defi
nitivně od obecních a školských přirážek k dani činžov
ní, a že okresní zastupitelstvo usneslo se, by tytéž
stavby byly osvobozeny na tutéž dobu definitivně též
od okresních přirážek k domovní daní činžovní. — Za
příčinou projektu rozšíření volných skládek na severním
konci stanice severozápadní dráhy účastní se zástup
cové obce komisse dne 16. ledna t. r. — S c.k. okres.
hejtmanstvím se sdělí, že proti žádosti obce Nové Pa
kv za rozmnožení výročních trhů o jeden den v úterý
po Rogate a týdenních trhů každou neděli, nečiní Se
námitek se strany obce Hradce Králové. — Tři žádosti
za 6. místo nadace Jos. Bartuška, spojené s ročním po
žitkem K 600.—, předloží se městskému zastupitelstvu.
— Udělí se povolení k obývání novostavby na parc.
čís. 11. v bloku F p. Frant. Černému, mistru zednické
mu. — Repertoir východočeské společnosti divadelní
od 13. do 18. ledna t. r. byl schválen. — Rovněž schvá
leny byly návrhy na pořádání student. představení za
snížené ceny a na zřízení druhé pokladny v divadle
iněstském v době návalu. — Vzato bylo na vědomí, že
okresní výbor schválil uzavření obecní sápůjčky K
390.000.—u Hypoteční banky na úhradu různých Inves
tičních nákladů a usnesení obecního výboru., kterým
obec převzala záruku za závazky, vznikající Spořitelně
Králohradecké z náhradních smluv, ujednaných Její ú
ředníky a zřízenci.

Repertolr městského divadla. Dnes Jest čestný ve
čer primadony pí. Maruše Sklové: »Carmen«, opera od
Bizetta. V sobotu odpoledne pří snížených cenách I
představení pro studující »Naší furianti«, obraz ze života
českého venkova od Stroupežnického. V sobotu večer
v předplacení »Lehkomyslná sestra«, veselohra. V ne
děli odpoledne operetta »Cikánský bařon«, večer ope
retní novinka od J. Bertého (repertoirní hra divadla »na
Vídeňce«) »Millonová nevěsta.« V pondělí Zeyerova slo
venská pohádka »Radůz a Mahulena« s hudbou Suko
vou. V úterý v předplacení Fibichova opera »Šárka«.
Ve středu vystupuje pohostinsky věhlasný dram.umě
lec, člen Národního divadla pražského p. Ed. Vojan v
Makénově hře »Janošík« v titulní úloze. Záznamy možno
učiniti v předprodeji v knihkupectví u p. Tolmana. Pp.
abonentůám se jich čísla zachovají do pondělka do 14.

vednejí
kod. poledne. Ye čtvrtek v' předplacení :$ va 0donemakaEo

Članost zdejší c. k. pošty Za rok 1911. Doporuče
ných psaní podáno 128.975, doručeno 104.775. Peněžních
psaní a balíků podáno 104.545, doručeno 112759. Po
ukázek podáno 47.873 (na obnos 2,386.814 K), doručeno
6.469 (na obnos 2,598.754). Poštovních. příkazů došlých
1119. vyplacených 481, vrácených 638 Do pošt. spoři
telny vloženo na 73.889 složních listů 20,112.764 K, vy
nlačeno na 10.140 poukázek 4.239.982 K- Peněžní obrat
činil úhrnem 35,995.926 K. Telegramů podáno 20.880,
doručeno 22.698, došlo a dále dáno 6611. Telefon (2
stanic) vykazoval rozhovorů meziměstských 35,017, de
peší podáno 14.610. Pošt. dobírek došlo 11.857. Dle po
dacího protokolu vyřízeno dopisů 8.387.

rovýchodní Čechy koná se v neděli dne 28. t. m. v ma
léin sále Besedy o 10. hod. dopol. Nesejde-li se nále
žitý počet členů, koná se o půl II. hodině za jakéhoko
koliv počtu přítomných. Na programu je vedle záleži
tosti spolkových přednáška dra J. Zavřela »O theorii
plození a dědičnosti. Hosté vítáni. Vstup volný. —
Činnost spolková za prvý rok nemůže se honositi vel
kými výsledky: jednák z důvodů finančních, jednak ne
dostatkem spolkové místnosti. Hlavní zřetel letošního
roku obrácen ke zřízení botanické zahrady. Ochotou sl.
městské rady propůjčeno vhodné místo za klášterem na
bývalých pozemcích hradebních, kdež průběhem roku
upraven terén pro oddělení krkonošské, podhoří a flo
ru suchomilnou, zřízen terasovitý břeh při tůni a raše
liniště. Voda přivádí se vodovodem, taktéž letošním ro
kem pořízeným, který mapájí vodou malý rybníček na
oddělení krkonošském a vodopádem, řítícím se z malé
skalky. sytí potok ústící do tůně. — O osazení rostlin:
stvem postaráno jíž také Částečně. Řada druhů rostlin
dodána z okolí členy klubu, řada vypěstována ze se
men, jež ochotně poskytla hospodářská akademie tá
borská. Rašelinu ku zřízení rašeniliště poskytla zdar
ma slavná městská rada lázní Bohdanče z rašelinišť li
bišansko-opatovických. Úprava půdy v tak značném ro
zsahu umožněna jedině subvencemi sl. městské rady
rašeho města, která vyšla ochotně nám vstříc a zdej
šího okrašlovacího spolku, které věnoval 1000 K. Ke
zřízení sbírek a herbářů položen také již letošního ro
ku skrovný základ; dík čtenům přespolním, kteří po
sílaji sušené rostlinstvo a oznamují výsledky svého bá
dání (Ing. Ed. Baudyš, assistent techniky v Praze a
odb. učitel T. Jindra v Holicích). Knihovna obsahuje ně
co málo čísel, vesměs darů členů. Na konpi knih a ča
sopisů nebylo dosud možno pomýšleti pro nedostatek
peněz. — Spolkové schůze konají se každý měsíc vždy
první ponděli v malém sále Besedy o 8. hodině večer
ní. Letos omezovaly se hlavně na výbor a malý počet
hostí. Vedle těchto uspořádány dvě veřejné schůze člen
ské, spojené s přednáškami. První konala se 5. dubna
a přednášel dr. B. Brož ze Žďáru: »O radioaktivitě a
radium-therapii« a druhá konána 29. listopadu s thema
tem p. předsedy vl. r. J. Nováka »O lišejnicích.« —
Zájem o klub jeví se ve veřejnosti slušný, klub dnes
soustřeďuje v sobě většinu odborníků ze řad učitelstva
vedle řady přátel přírody. Čítá dnes 7 členů zakládají
cích, 55 činných a 4 přispívající. Doufáme, že letošním
rokem podaří se nám získati vhodnou spolkovou mist
nost a zároveň i rubriku v odborné revui, která proza
tím nahradí nám vlastní časopis. Proto chceme přikroči
ti k soustavnému výzkumu našeho okrsku. 1 obracíme se
na všecky odborníky a přátele přírody s uctivou pros
bou, by účastnili se práce ve svém kraji a laskavě do
dávali nám resultáty výzkumu přírodovědeckých jich 0
kolí se týkající, zároveň s vhodnými přírodninami, jež
by vřaděny byly do sbírek klubovních jako základ pro
budoucí museum českého severovýchodu. 1 rostlinstvo
(buď s obalem neb semena) pro botanickou zahradu S
dikem přijímáme, — Zaslané přírodniny ochotně se
určí.

Družsteval kurs živnostenský. —Ústředna upozor
ňuje zájemníky, že Zemský úvěrní fond živnostenský u
spořádá ve dnech 26. až 29. února 1912 v Praze prvý
družstevní kurs živnostenský pro omezený počet účast
níků. Prvé 3 dny věnovány budou přednáškám všeobec
ným pro všecka družstva živnostenská, poslední den
pak bude vyplněn praktickým cvičením účetnickým pro
skupinu živnostenských družstev úvěrních. Kurs míněn
je v prvé řadě pro ty, kdož jsou již v některém živno
stenském družstvu činní Jako členové představenstva,
dozorčí rady nebo jako vedoucí zřízenci, jakož i pro ty,
kdož pomýšlejí na zřízení družstva a jemu hodlají své
služby věnovat. Přihlášky jke kursu buďtež podány
fondu do konce ledna 1912, i budiž v nich uvedeno po
volání žadatele a jméno družstva, ve kterém jest neb
hodlá býti čínným. Přijatým účastníkům dostane se z
prostředků fondu náhrady cestovného a částečné náhra
dy za ztrátu času. Jednotlivé přihlášky buďtež podává
ny prostřednictvím Ústředny královéhradecké, — Spo
lu upozorňuje Ústředna, že uspořádá sama počátkem
března v Hradci Králové živnostensko-právní Informač
ní kurs pro funkcionáře živnostenských společenstev a
učitele pokračovacích škol.

Benefice pp. manželů Urbánkových jest v ponděli
dne 22. ledna, kdy se hraje Zeyerova slovenská alego
rlická pohádka »Radůz a Mahulena« s jemnou Sukovou

hudbou. :
První rybářský klub v Hradci Král pořádal 14.

ledna t. j. valnou hromadu. Zvolení: pp.: předsedou J.
Hájek, místopředsedou J. Ott, jednatelem J. Mikeš, po
kladníkem Ant. Juliš, další výboři: J. Krepindi, K. Ně
meček, P. Němeček, J. Zahálka, nábradníky: J. Polák.

| K. Satránek,V. Valter,revisory: F. Čapr, J. Komárek.
) Klub měl za r. f911 příjem 1147.96 K, vydání 826.06 K,

hatovost koncem r. 321.88 K. Za uplynulý rok vypuštěno
násad: 5 kop raků, 400 kusů. kaprů, 200 kusůlinů, „500
kandátů, 10.000 úhořů. Násada tato vpuštěna do Labe a
Orlice. které má klub pronajaty od obce Slezsko-Před

městské u . Pražsko-Předměstské. Zápisné pro přijetí.
do klubu jest 1 K, měsíčně členský příspěvek 20 hal,
rybářský Mstek na všecky spolkové vody Z K na celý
rok kromě kolku. Rayonní rybářský list pro hosty
na celý rok 19 K s kolkem. Noví členové nechť se při
hlásí u-pokladníka Ant. Juliše v Hradci Král., Palackého
tř. č. 80., kdež možno si zaopatřit i rybářské lístky, Ry
bářský klub loni přispěl na stavbu sokolovny z 44
hřebé 20 K, na Komenského ve Vídni 50 K.

Klouzání na fedě. Dle $ 338. trest. zákona má býti
: ten, kdo za času zimního mimo místa k tomu určená na

ledé se klouzá a kdo v takový čas, když pro nastávají
cí nebezpečenství te bylo zakázáno, přece se odváží
přecházeti led, potrestán pro tento přestupek vězením
ede tří dnů až do jednoho měsíce. Policejní úřad' upo
zorňuje, že klouzání jest dovoleno jedině na kluziští za:
učitelském ústavem. ,

Osobní. Zasloužilý,. velice horlivý farář novopacký
vdp. Jos. Vomačil, jmenován děkanem v Jičíně. — Vsdp.
dr. Jan Heičl. c. k. professor Starého Zákona a orlen
tálrích jazyků na c. k. fakultě bohoslovecké v Olomou
ci, bývalý professor zdejšího semináře, známý pracov
ník na poli biblických věď, širšímu obecenstvu známý
svými cestopisy do Sv. Země, byl od Jeho Em. nejdb.
kardinála dra. Pr. Bauera, arcibiskupa Olomouckého.
jmenován kníž. arc. konsist. radou. Jméno dra. Hejčla
jest hluboce zapsáno jak pro vzácnou povahu, tak od
borné znalosti vědecké hluboce v srdci bývalých poslu
chačů. Srdečně gratulujeme a přejeme mu ze srdce.
aby ještě dlouhá léta na vimicř Páně moht své zásluž
né a vědecké práci věnovatž , :

Rozšiřujte „Obnovu“!
Sezuam cen na týdenním -trhu v Hradci Králové:

dne 13. ledna 1912.1 hl: pšenice K 19.28 až 20.—, žita“
K 16.50 až 17.—, ječmene K 15.— až 15.48, ovsa K 960
až 10.80. vikve K 24.— až 28,—. brachu K 30.— až 35.—,

čočky K 40.— až 50.—, jahel. K 28.— až 32—, krup K
24,-- až 50.—. brambor K 8.—. máku K 90 —až 10.—.
100 kg: žitných otrub K 17.—, pšeničných otrub K 16.50.
až 17.—, 1 kg: másla K 2.80 až 3.20, sádla vepřového K
2:16. až 222 tvarohu K —.44 až —.48, 1 vejce K —5
až -0,1 kopa kapusty K 2.50 až 4—, 1 hl cibule K
15:— až 16.—. 1 kopa drobné zeleniny K 2.10 až 4—.
mrkve K 1.60 až 2—, 1 hl jablek K 18.— až 20.—.

Na týdenní trh v Hradci Krátové dne 13. ledna bylo
přivezeno: hl: pšenice 70, žita tt0, ječmene 15, ovsa
110; víkve 4, jetelového semínka 72 a půl, kapusty kop
9, cibule ht 7, drobné zeleniny kop 8, mrkve 6, brambor
hl 25, jablek 12, podsvinčat kusů 163.

Požár v Kuklenách. Dne 17. t. m. vypukl oheň v
damě zámečníka pana Ježka. Celá střecha zničena, takže
ze. stavení zbyly jen začazené, polorozbité zdi.

Čáslav. Lidová škola, otevřená počátkem měsíce
ledna péčí Osvětového svazu, čítá již přes 100 přihlá
šek nejen z kruhů intteligence, ale také ze řad řemest
nictva. Nejméně zastoupeno jest dělnictvo, čemuž 0
statně nelze se diviti za nynějších poměrů. Prvé před
mášky navštíveny dosti četně, ©ovšem poměrně: by
io nejméně těch, pro něž mz prvém místě lidová škola
jest určena. Výbor přednášek sestaven jest ze všech
eborů lidského vědění, sloužících praktickému životu
ebčanskému a jména přihžášených řečníků isou záru
kou, že tomuto účelu bude dobfe vyhověno. Výbor o
světového svazu hodlá ku konci tohoto kursu vydati
přehleduou zprávu o účastenství jednotlivých stavů,
na důkaz, s jakým se setkala práce jeho porozuměním.
— Spolek sv. Ludmily, zřízený pro výzdobu chrámů
Páně čáslavských, koná 28. ledna výroční valnou hro
madu v zasedací síní městské radnice o půl 3. had. od
polední. Žádají se členky o hojné účastenství. — Po
čátek lidové galerie učiněn byl darem místodržitelské
ho rady p. K. Vojáčka, jenž mezi jinými obrazy věno
val zvláště krásný cyklus Jeneweinův »Mor.« Pro ga
lerii byla prozatím propůjčena jedna místnost v měst
ském museu, veliký pokoj bývalého bytu kustoda Kau
nického. Přiznívcům lidového vzdělání naskytá se pří
ležitost ku krásné obětavosti. — Obecní zastupitelstvo
konalo dne 12. ledna rozpočtovou schůzi, při níž dlou
há debata rozvinula se o novostavbě poštovní budovy.
Bylo poukazováno, že budova tato nebude přinášeti
obci žádného užitku, ale že bude břemenem obce a to
čím dále, tím větším. Městská rada hájila ovšem její
výnosnost, slibujic sl od ní naopak pro příští roky tím
větší prospěch. Nejlépe by ovšem bylo, kdyby těchto
starostí zbavil občanstvo naše stát a odkoupil ji. Může-li
to činiti ve městech německých, mohl by to učiniti i v

Piramin |Atiantik
Velejemné látky na pánské obleky.

Doporučuji vřele veledůstojnému duchovenstvu.
Vzory k nablédnatí franko.

První český zasílatelský závod

Ed. Doskočila v Choem.
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"Tento sybář chytal kapry do sítě široce roz
úažené, v níž byly záhyby a pletivo mejrfrznějšího
sdruhu.
% Roku 1910 přibylo do banky »>Prahy«<o pět čtvr
ai milionu méně než roku.1909, ale režijní výlohy
ipřes toto značné ochabnutí peněžního obchodu by
iy větší o 176.000 K. Aby křiklavý stav „byl za
sstřen i pokrokovým zralům, dovedl Rašít.za po

„magi:věršé tělesné stráke umělé pe'papiře zvyšd'vatf stav -aktiva zmenšovatipasšíva
< Čehojiž-bankana dobro:pozbylaa00-mělo
"býti dávno škrtnuto tako obnosy nedobytné, vy
„kazováno jako jmění, Jedna realita pražská vyná
:šela ročně pouze 3.15 proc.
'tak, jako by; dávala zisk čtyřprocentní. Rašín
"»zlepšil« položku tu za rok 1910 o 100.000 K.

K vůli umělému zmenšení passiv vyhlédl si
(ziskovou zálohu, náležející členům. Průběhem tří
*let připravil zálohu o 56.079 K a to tím způsobem,
že kursovní ztráty, pro něž záloha roku 1907
zimizela, odpisoval ze ziskové (dividendové) zálo

hy v letech 1907—8bez předchozího schválení val
(nou hromadou a roku 1910 se schválením valné
„hromady z r. 1909. Tím, že zkrátil ziskovou zálo
-hu. vykázal větší zisk, ze kterého za tři leta ne
právem obdrželo řiditelstvo tantiému 24.000 K.

Proč se bál Rašín přiznati faktické ztráty, které
„se přece přiházejí snadnó i ústavům nejsvědonti
»tějším? Strachoval se zkrátka, aby nebyla zostře

na pozornost členstva, aby nepropuklo na veřej
. nost, jak se stále hamižně obohacuje i v době, kdy
-opatrnost velela na chvíli ustatí.

Tím, že vrchní pán »Prahy« dělal zároveň a
. gentai v ktuzích mimoučitelských,připravoval-o

A jak. dovedl účelně "(k ©vůli vlastní

rozumných a snášelivých<.
Delegáti rozděleni podle osmi obvodů a to tak,

V L obvodu

VI. Horák, v V. (Královéhradecko) učitel Smrtka
"Bohumil z V. Čermé (z mocné dynastie Smrtků),
(Černý Jos., řídící učitel z Prahy (nejmocnější zá
štita Rašínova), v VL (Morava) Šíp Alois, proku

i
ž

:

t

Prahy, v VII. (Slezsko) hodinář Sichrovský z Pra
hy, v VII. (Uhry;Bósma-k Hercegovina) dr. Ben
da, železn. lékař z Prahy, J. Svoboda, říd. učitel

až.pře“P-PTErý“PrÁeATIEMEETČ

je u Prahy. Bohd“ Skálě; říd. učitel ve Vysoča
nech, atd., atd. Buďto příbuzenstvo, nebo nejodda
nější pokrokoví kývalové! A hlavně dbáno o to,
aby bylo co nejvíce delegátů z Prahy. Pražských
jest 53'! Rašín činěl totiž mítinigký od loutek hód
ně blízko 4 V pěvné ruce.::7

Přsobí přímo komicky, uvážíme-li, že Bos
na měla zastoupení na Vysočanech.

Dle stanov má se volití A0 delegátů, z nichž. se
vybere 12 členů správní rady a 3 revisoři účtů.
Těchto 15 funkcionářů má na valné hromadě prá

vo hlasovací a tedy:— může samo hlasováním

staví se sotva dvě třetiny. A k platnému usnáše
ní dle stanov dostačí již polovice delegátů! A tak
stačí získati šest hlasů mezi těmi, kteří funkciohá
ři nejsou, aby všecko bylo- schváleno i proti sílné.

o Ovšem >zvlášťspolehliví«"delegátidostav
zá pokloci nejhorlivějšího spaktginu
hradbami tak pevnými jako Babyjon. :

K vůli Rašínově dynastii rostly učitelské ppd
niky finanční. A učitělatvu hozena na krk ohláyka
organisačnítak“pevně,že podnikypodporovati
musilo. Rašín dobře věděl, fák veliký počet chu

za každou cenu. Věděl, že právě ta nouze, lám icí:

Ko [ pro
/", «

m ntiěejní
větvléné,

potvrzojikáš "sýrůvnoát : svého „iédějňní.
plných80 delegátůnesejde se nfkdí/,Obyčejně do

ježto by to bylo prozrazování obchodního tajemství.
Ptáš se po zisku v záložně? Ten se nesmí prozra
dit k vůli ekvivalentu (ovšem tomu Rašínovu. Po
známka »Obnovy«). Každý dotaz je projev ne
důvěry a počnou pršeti demisse (vzdání se úřadu)
a resignace. A co si s tím tady nezapracovaní poč
nete? Sem tam ve valné hromadě delegátů zaplál
blesk vzpoury. Ale hned obrhasičí Skála, Smrtka,
teď i Černý a hlavně ohromná slepá důvěřivost u
čitelstva (snad i neprozíravost) každou jiskru v zá
rodku udusila . . . Žurnalistika byla umíčena pak
učitelstvem samým.< .

Nu tak vida! Pokrokoví páni sami nepřáli si
viděti -- ale na schůzích slibovali, jak dovedou
pomoci stavům jiným. Viktor Rašín jest ve ve
řejnosti hotov. Ale jest potřebí důkladně súčtova
ti s celou jeho osobní stráží, která volala proti »ru
šivým živlům« podrážděně: »Dále od hradu Vikto
rova, dále!« Teď pojištěnci »Prahy« mají právo“dů
kladně zkontrolovati kamarádskou účast Skálovu,
Tučkovu, Meinichovu, Můllerovu, Smrtkovu, Tep
peovu. Richtrovu atd. Tito přece cesty Rašínovy
znali.

Kulturní jiskry.
Nové knihy »Dědictví sv. Prokopa«. Knižní

domění katolictva, ale o vědu vůbec, takže součas
ní vědečtí literáti nalézají v mnohých dokumenty
nepostrádatelné. Na náš redakční stůl došly prá
vě dva nové spisy: >Encyklika J. S. papeže Pia X.
>Pascendi dominici gregis« o učení modernistův.«
Přeložil a vysvětlil P. Václav Smolík C. Ss. R.,
lektor filosofie v Obořišti. Poctěno cenou nadace

Aurelia Augustina >Rukověť pro Vavřince, čili kni
ha o víře, naději a tásce.« Přeložil a úvodem i po
známkami opatřil Klement Kuffner, farář u sv.
Víta v Praze. Cena 2 K 50 hal. — Smolík v úvaze

náboženské filosofie modernistů o agnosticísmu, ži
votní immanenci, zjevení, původu náboženství, ú
časti rozumu na víře, o dogmatu dle filosofie mo
dernistické, vývoji dogmatu. Ličí poměr mezi vě

a účel církve, pojednává o živlu pokrokovém a
konservativním v církvi. Posuzuje obranu moder
nismu, příčinu a následky téhož. Konstatuje, jak
čeliti nezdravým proudům, jež sahají na kořen

velice důmyslně obhajuje jednotlivé části encykli
ky o učení modernismu. Následují velice případné
dodatky. | Příslušná papežská encyklika vzbudila
veliký interes po všem vzdělaném světě. Kritiso
vali a odsuzovali ji většinou ti, kteří jí buď vů
bec nečetli, nebo přečtěné špatně rozuměli. Nuže,
nyní se naskýtá vhodná příležitost i naším ne
přátelům, aby čerpali ze zdroje pravého, jestliže
tak veliký zájem o encykliku projevili. Kniha Smo
fkova má velikou důležitost netoliko pro naši ze
mi, ale i pro dalekou cizinu, ježto sotva co jinde v
té příčině vyšlo tak důkladného, jako v »Dědictví
sv. Prokopa«. Bohužel však právě nejčilejší kriti
kové vážného hlasu papežova knihy té ani ne

1 otevrou.
Nesmrtelné jméno proslaveného filosofa kře

sťanského sv. Augustina budí dosud velikou úctu
i v kruzích mimokatolických. Muž, který byl v tak
přímém kontaktu se vzdělaností antickou i svěží,
rychle vzrůstající mladou kulturou křesťanskou,
který dovedl ocenitl oba proudy jako žádný sou

Prote vítáme radostně i pečlivý překlad spisu »De

češtinyjiž poddhuhé.Faktům jest, že patrologie ne
hledí se nyní tolik, kolik by zasloužila, ačkoli z nf
vyzařuje tak výrazně charakter ranného křesťan
ství, Jest povinnosti -katalfků,aby perly vynášeli
na $větloa dokazóvali tak, že hlsy sv. Otců mají
nědocenitelnt význam 1 pro dobů rašt.

- Tedy přece eějáký itafáký pokrok. Zubožená
Italie poskytuje svými byrokratickými úředníky,
vělikéní davy žebráků a-hrozným nedostatkem
škol obraz nejpochmurnější. Zednářští despotové
snaží se tedy áspoň způsobem neflacinějším a nej

pdhodiiěiším představiti světu Jako stakyspokra
káři« aby, vyssávané vrstvy - protináboženský
fanatiků býly ná chvíli uklidněny, Byrokratičká
státní 'radá prohlásíla totíži:Že“herfkit: obecní úřa

' va dovolovati výjčováti. iboženství 'veolách.Oběžník pak. otjlahujcí rožvíh "učlvá v
fednotliřých předmětech,
darem, vylučuje zcela vyučování katechismu. O

všem 0 jojoacýý Irggnn o kásadáců strofecbo? dpětvízňínsíse?mládežučkidále: Stát

—r
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Pt ši ovšem: ferm -sborem porad

MA noc a konmpu.alá: přecete nastanou v Italii poměry Jako ve Fran

| ová ně “ Vopeahě m ně:
před rudými vlnami bylo zasedání odkládáno, ale

již k němu dojíti konečně musí. A soc. demokraté
dovedou zamhouřiti zvláště v Italii nad zlořády
sociálními obě oči, jestliže náhradou za sociální
reformy ukojí se jejich fanatismus proticírkevní.

Sociální besídka.
, Kdo těží z draboty. Vídeňské banky a peněžní
ústavy dle vlastního orgánu »Economist«, iněly v
drahotním roce 1911 neobyčejně velké zisky. Bu
dou moci vypláceti nejen vyšší dividendu, nýbrž
uložiti značné obnosy k reservnímu fondu. Nu —
tak vida! Čím dráže, tím jest židům lépe. Čím vět
ší daně na militarisaci, tím Více dodávek pro ži
dovské obrovské podniky. A soc. demokraté ve
Vídri rozbijeli pro drahotu školy a krámky chu
dých prodavačů. :

Maso argentinské a koňské. Jak agrárníci, tak
sou. demokraté z argentinského masa si učinili vy
datuv agitační prostředek při volbách. Zatím však,
ačkoli argent. maso jest přece lepší než koňské, aní
dělníci o to nestojí. Zato však ve »svobodomyslné
a demokratické“ Francii chudina se živí koňským
masem stále četněji. V posledních letech se již
spotřeba masa koňského ztrojnásobila, tak že vlá
da snížila clo na dovoz koní. Maso obyčejné zdra
žilo se ve Francii tak, že si ho mohou popřáti pou
ze lidé zámožnější. Kapitalismus ve Francii vzrů
stá v nenasytného obra. Francouzi se chlubí svým
finančním pokrokem, poukazují na to, jak cizí ze
mě vypůjčují si ve Francii veliké miliony. Ale kdo
obrovský majetek výhradně shrabuje. o tom zed
náii zachovávají mlčení. Na jedné straně skupení
milionů, na druhé straně stoupající bída nejširších
mass.

Kapitalistické umění soclalistického poslance.
»Proletáře«píše proti moravskému Vaňkovi: »No
vá rána pro Vaňkovu Lidovou záložnu. Jest zřej
mým tajemstvím, | že osud Lidové záložny jest
úzce spjat s osulem »Včely«, neboť její obchodní
spekulace jsou vlastně spekulacemi Vaňkovy zá
ložny a za touto stojících českých měšťáků. Zálož
ně daří špatně, zvláště od té doby, co Vaněk u
viděl mezi členy představenstva záložny strašidlo
centralismu i ve svém kolegovi posl. Svobodovi.
Aby veřejnosti předváděl alespoň nějaký větší pe
něžní obrat záložny, prosadil Vaněk ve Všeobecné
nemocenské pokladně, jejíž je sekretářem, aby ve
škeré peníze. patřící nemocenské pokladně. pro
cházely Lidovou záložnou. Obnos, o nějž touto
manipulací uměle byi zvětšován obrat záložny,
jest zajisté dosti značný, uvážíme-li, že pokladna
čítá na 30.000 členů. Nyní se nám sděluje, že dohli
žecí úřady dozvěděly se o této nepřípustné mani
pulaci pokladny a nařídily, že veškeré peníze, pa
třící členstvu Všeobecné nemocenské pokladny,
musí být z Vaňkovy záložny vyzvednuty a žádné
další nesmi záložnou procházeti, jelikož lidová zá
ložna neposkytuje pražádné pupilární jistoty ulo
žených v ní peněz. Členstvo Všeobecné pokladny
nemocenské plně souhlasí se zakročením dozor
čího úřadu a při příležitosti řekne to Vaňkovi zře
telně, že nemocenské příspěvky členstva nejsou
vybírány proto, aby dvojnásobný poslanec a pla
cený sekretář Všeobecné nemocenské a podporo
vací pokladny dělal s nimi 6 a půlproc. směnečné
»kšeitv«. — Socialistická záložna, pracující se
6 a půl proc. je opravdu velice překvapující »pod
porou« chudého ildu.

Slla českoslovanské sociální demokracie. O
vánočních svátcích na pražském sjezdu soc. dem.
sekretář Brůha sdělil, že strana má 144.00 pří
slušníků. Od posledního sjezdu zaplaceno pokladně
strany 1,387.909 známek. — Leč nyní mají rudí
počtáři velice vyškolené kontroly ve svých bý

»Proletáře odpovídá, že ve skutečnosti českých
soc. demokratů jest pouze 55.749. K výpočtu tomu
došel tímto způsobem: Zpráva jest podána za dva
roky, tudíž za 24 měsíců. Známek bylo zaplaceno
1,337.967. Každý jednotlivec platí straně 20. hal.
daně iněsíčně. Vypočítáme-li na základě toho po
čet stodpenců, shledáme, že za uvedoné období

té zvýšili na papíře počet soudruhů nejméně o 40
procent. Ale jest velice.mnoho lidí, hlásících se plně
k zásadám soc. demokratickým, kteří příspěvků
buď vůbec neplatí, nébo jen někdy. A tak počet
jest přece poněkudvyšší, než udává »Proletář«,
Ovšem mezi .platícími jest dobrá čtvrtina ubohých
zajatců, kteří jsou k placení nuceni, nechfějí-li při

ky práci A tak rudé cifry jsou naprosto nespoehlivé. W- o
"Blahobyt pod zednářským žezlem. Italie se

svým římským Nathanem chce si hráti na velmoc
první třídy, V posledním čase také poukazovala.
na veliký peněžní vzrůst domácích podniků. Zed
náři však zapomněli dodati, že obohacování židov
akých bankéřů a továrníků ještě neznačí rozkvět
blahobytu lidového. Vždyť na př. na chudém Šlo



vensku židé také velice bohatnou, ale při tom vy
hání bída do Ameriky stále $Étší počet Slováků.
O italském ráji samo »>Právo Lídu« dne 16. t m.
přináší velice pochmurnou kritiku, z níž vyjímáme:

»Málokde nalezneme tak zbědačelé hmotné
poměry, jako v osvícené Italii. Ani by člověk ne
věřil, že ta Italie, která slyne nad všechny evrop
ské země úrodností, do které bohatí výletníci ze
všech končin světa miliony každý rok zanášejí,
jest zemí ožebračenou. Každý cestovatel musí
všude dobrý pozor dávati, aby neobdržel třicet
procent falešných peněz, když se mu dává na vět
ší peníz při placení zpět... . Neapol se jen hemží
žebráky a kapsářskými zloději. Sám vládní pod
tajemník di Sant' Onofrio pravil r. 1910 v parla
mentě: »Osobní bezpečnost jest v Neapoli značně
ohrožována. Příčinu nutno hledati v tom, že bída
v Neapoli jest nad obyčej veliká a že více než
sto tisíc lidí je bez přístřeší, jimž ani za noci není
možno hlavu pod střechu skrýti. Neapol má ve
dle přírodní své krásy též — 1228 policistů a pře
ce nedovede udělati pořádek; ani soudy jí v tom
nepodporují. Asi proto nechtějí tito vládní orgáno
vé zloděje hromadně zavírati, že by je ve vězení
musil živit stát — jehož finance jsou přeubohé. —
A v Neapoli ke všemu tomu jest ještě poněkud lé
pe, nežli v Římě; aspoň neapolské obyvatelstvo
číselně vzrůstá daleko více než v Římě. Tam te
prve viděti je hrůzovládu kulturní Italie: úřednic
tvo úplatné, zlodějství a vražda jsou hluboce v li
du zakořeněny , nouze ohromná. — Denník »Tri
buna« sestavil poučnou statistiku učitelských pla
tů v Ktalii.Dle této statistiky dostává v provincii
Pavijské venkovský učitel denně 95 centimů (cen
tim platí 1 haléř), v Milánsku 94 centimů, v Pa
lermsku 64, na Comsku 58, na Florencsku a Pe
rugii 37, v provincii Chietli 35, v Mantovánsku 23,
v Aguile 22, v provincii Cunejské 13, v provincii
pak Teranské béře venkovský podučitel dokonce
10 centimů denně! Učitelky, t. j. ženy učitelů, bý
vají krejčířkami, pasou stáda, pletou lidem punčo
chy. žehlí, perou, prodávají zeleniny, vedou ho
stinskou živnost a — slouží jako služky (v pro
vinciích Aguilské, Sondrijské a Turinské). Učitelé
jsou kněhvazači, pasou stáda, jsou rolníky, krej
čími, hodináři, zahradníky, ba i zedníky (v provin
cii Říniské), listonoši (v provincii Cagliárské) a
nádenníky (v provinciích Cantazárské, Comské,
Cunejské, Cremonské, Modenské a Sondrjské).
Úmrtnost italských učitelů jest průměrně největší,
píše »Tribuna«. — Ptáme se: zač stojí takový mo
derní a kulturní stát, který nechává vychovatele
národa hlady zmírat? Ovšem že se píše o italské
mizerii v liberálních listech velice skrovně a to
hodně opatrně, ostýchavě, aby nepovstalo v tá
boře lidovém nepříjemné znepokojení. Vždyť »mo
derní« Italie je zemí bědnou, navštívenou malarií
a cholerou, beze škol. Italie má svou Afriku i svůj
Orient doma, takže by lépe učinila, kdyby kolonl
sovala ve vlastní své zemi. A takováto vláda od
važuje se slibovati se vší neomalenou smělostí,
že vykouzlí ráj jinde — v Tripolitanil«

Potud tedy soc. dem. denník, který však měl
dodati, že jest Italie zemí židovských ministrů a že
římský semitský starosta Nathan po fanatických ře
čech proti Vatikánu nyní se choulí ke zdi jako po
plašený úkropeček. A přece zvláště veliká krise
sociální volá v Římě po bystrém reformátorovi.

Propasi se prohlubuje. Když v Kodani čeští
soc. demokraté utrpěli rafinovanou výpravou Adle
rovců veliké kopance, prohlašovali den ze dne, že
jsou upřímnými stoupenci Internacionály, že ná
rodní šovinismus nemá u nich místa žádného atd.
Jen aby se sklížili s vídeňskými nadutci! V Inš
pruku však rudý sjezd zaujal proti nim stanovi
sko odmítavé. A nyní sámpohlavár Kautsky zno
vu (v >Nene Zeit«) ozval se bezohledně proti če
ským autonomistům. Navrhuje rázně jejich vylou
čení z Internacionály. Mluví o »povídání« »Práva
Lidu< a diví se, že něco podobného může napsat
člověk rozumem obdařený a že se mu všichni čte
náři nevysmáli. Internacionála prý čím dále tím
lépe separatisty poznává a shledává u nich nedo
statek mezinárodního cítění. Tvrdá pěst německá
sama prozrazuje velice průzračně, jakou má snahu
rudý tábor vídeňský.

Řostolní práce

em a řezbářské,toal tlně prerál

"měšeský návod vHrode Králové

Can uznáníod vil dřešůčeho. Bdabipěol.

"LHoratasa.

Píše dr. J. Samsour. Cena 2 K. — Stěpándeus Proč
-tolik neoprávniknýčhobay před častým a douní n noo.přijíměšlín?Rady katol: Jiu a zářoveň
vědníkům. Za 1 K. — Rádce duchovní. Čašo
Siva' českoslovánského. Řídí Msgr. Pr. Vaněček.by
19., č. 2. a 3. Vychází měsíčně za roč. předplatné 3 X.

Z nakladatelství J. R. Vliámka v Praze. Viktor Mu
go: Bídníci. Seš. 11.—15 po 20 hal. Vychází ve Vilím
kově Knihovně mládeže dospivající. — F. Littieová:
Řádová dáma. Seš. 11.—15. po 12 hal. Vychází ve sbír
ce »Divčím srdcím«. — L. A. Čarská: Pohádky modré
víly. Seš. 11.—15. po 12 hal. Vychází ve sbírce »Z kni
hy do srdéčka«. — K. Klostermann: Robinson na Otavě.
Seš. 11.—-15.po 12 hal. Vychází ve Vilímkově knihov
ně Malého Čtenáře. — F. K. Hejda: Z deště pod okap.
Seš. 11.--15. po 12 hal, Vilímkovy Humoristické knihov
ny řada I. — Malý Čtenář. Řídí O. Smetana a F. Pro
cházka. Čís. 8.'a 9., roč. 31. Vychází měsíčně dvakrát.
Roční předplatné 2 K. — S Hedinem celým světem. Ta
to Sven Hedinova nová, bohatě jllustrovaná publikace
přeložena byla do češtiny dr. J. Guthem a H. Klosterkou,
Kniha tato vypráví o zajímavých městech i zákoutích
Evropy, Asie, Afriky, Ameriky a Australie. Vychází ve
lhůtách týdenních. Sešit 1. za 20 hal.

Nákladem J. Otty v Praze. A. Dumas: Salvator. Ro
mán. Přeložil dr. J. Sterzinger, ilustroval V. Oliva. Seš.
9,—12. po 30 hal. — Nové původní cestopisné dílo, popi
sující vědeckou cestu dvou mladých učenců českých,
prof. dra. Draheše a prof. dra. Domina do zemí jižní po
lokoule, v nejbližší době ocitne se na trhu knihkupec
kém s názvem »Dvojím rájem«. Cena seš. 60 hal.

Z nakladatelství Benediktinské knihtiskáray v Brně.
Náš Domov. Nejlacinější obrázkový měsíčník pro lid.
Roč. 21., čís. 1. Roční předplatné 4 K. — Škola Božské
ho Srdce Páně. Měsíčník pro katolíky. Řídí P. P. Hlobil.
Roč. předplatné 3.20 K. — Květy Mariánské. Měsíční

list ctitelů Panny Marie. Pořádá P. K. Lux. Roční před
platné 1.60 K.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F. Vaněk.
Rč. 10., čís. 2. a 3. Vychází nejméně 10krát v roce za
6.60 K.

Eva. Ženský měsíčník pro umění, vzdělání zába
vu a ženské sociální otázky. Přílohy: Věstník organi
sační, Naše domácnost a Katolická učitelka. Řídí a vy
dává P. L. Zamykal v Olomouci. Roční předplatné 3 K.

Květy Lásky. Lidový měsíčník, věnovaný zájmům
křesť. charity, zvláště opuštěným dětem. Řídí Ant. Hoff
mann, kaplan na Král. Vinohradech. Roční předplatné
2.4 K.

Český rolník sapříč Argoutizou. Napsal Ferd. Klin
dera. V 2. sešltu bohatě ilinstrovaném Wčena cesta do
Argentiny. Sešit za 40 hal. Vydává Ústřední zemědělské
knihkupectví v Praze.

Základy přiměřené výživy skotu vůbec a dojmic
zvláště. Pojednání o posuzování a výběru dojnic, o ú
strojích zažívacích a jich fysiologických úkonech, o slo
žení těla, součástkách píce, o jednotlivých plcninách, se
stavování plcních dávek, dánských jednotkách krmných,
senných jednicích živných, o nových senných jednicích,
o sestavování dávek dle kalometrického tepla, o škro
bové hodnotě, o rozpočtu, o zužitkovací ceně plce, o
vhodných knihách záznamných, o krmení dojnic, o hy
gienlckém chlévě a počítání dle připojených tabulek. Pro
hospodáře a kontrolní assistenty napsal A. Rosam. S

A. Reinwarta v Praze, ve Vodičkově ulici č. 23. Za 1 K
60 ha,.l váz. 2 K.

Vy ještě nevíte ?
„že se „pravá pardubická Frandkovka“ poznává
dle tovární známky „kůvového mlýnku“?

Nechť varuje se každá hospodyně klám
padělků, jež jsou svým balením „pravé

Franikov podóbny.08“ velmi

Absolvent ©.k. odborné škely

BOHUMIL BEK
wMořelitiné,

závod sochařskýa řezbářský,
dovoluje si notivě zabidaoati .

svédallckyprooovoné== táže,knantéty, kýl
dovéconcent, —

u

prostředkovací
a realitní kancelář

Hrada Králové
proti kostelu Panny Marie

prostředkuje
při 2, provisi

prodej a koupi
veškerých druhů

-9 realit, <
při nahodilých parcelacích

skládá přiměřené obnosy

oo sáruku
správnosti provedení.



sábné provedení. Brillanty. Klenoty a š
vé,stolní a jidelní náčiní. Vše v obrovském výběru.Nujlevrjší“ ceny!

DRAŽBA
w obecní zastavárně

Královéhradecké
v čísle 230. (u semináře).

odbývati se bude dne 20. ledna,po případě 27. ledna 1912 vždy od hod.
ranní do 12. hod. pol. a od 2.do 6 hod.

odpol.

NA ZÁSTAVY
pozůstávající z klenotů, hodinek, řetízků
zlatých, stříbrných atd., rovněž i ze
šatstva, prádla a rozličných druhů látek,

obuvi, kol, šicích strojů, atd.,

které koncem listopadu 1911 propadly.
Veškeré do dražby propadlé zástavy

lze nejdéledo čtvrtka před dražbou
buďto zůročiti aneb vyplatiti.

V pátek před dražbou se vůbec
neúřaduje.

Zeoprávního odboru
obecní sacinvárny Královéhradecké.

Rozšiňujte l
V „Časových Úvahách vyšlo pojednání:

Jest náboženství
věci soukromou?

NapsalJiří Sahula.

Ee moderníchliberálůk tétooposouzeno. Měřítkem
PAdrody historie, lo

a současných sociálních a

kulturních poměrů, "Noudržitelnost stanoviskat přesvědčivě dokázána —

jo v lom

| ten jest právě v- nn doběvalicečasovou obranou proti sálu heslůto našich
protivníků. Stran 96.

SI> Cena24 hal. "US
PHi hromadných objednávkách jest velká slova,

Objednávkyvyřizujeihned

Paramenta.

a. Noškudlasyn
(protobolovaná rmaj “v JablonnémzadOrlicí(vČechách)

JÍ Oet P3 Solkady, hriře roTýpruátieich) |;
doperašujeP. T. velodůstoje.duchovenstvaand)oznhdmnýačastovyznamensný

| výrobní závod

Nupolkovýchokolních,poramenti

JNOoeníky,vzoky |somehe ená n sám

ÉJamIorák,*
i soukenník i
M x

v Rychnově nad Kněžnou
. zasílá na požádánívždy

die roční sajbony kollckci
nejmovějších druhů pravých

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

zemských. $Četná uzmámí zvláště z kruhů velo
JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- jE

sluze mého křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Učište, prosím, malou objednávku na
zkoudku.

Ž velejemné látky na taléry.
$ Též ne aplálky bez zvýšení cen!
VESD MGSB XOB X A0DX ABDX

Sirovýúčet u Úeěbanky O6et poj poř

Českoslovanská záložna VDraze,
zapsané společenstvo s ručením obmeseným,

SpálenáOboe1..

dž e jrKe 4 nvdkádvědi ode vložení do dne vy

Zapějčajesvojestřádanky úplněbespistněy Ba ně ačiněné řeší 6/, bez vý

vAD kterýseihnedúročí.ORSRye
ze svého.

Mar-vůladů31prodinooSl KM0 —.
Poskytuje zápůjčky nasměnky sručiteli

(neb pojistky), na hypotéky s úmorem libo
volným,zálohy na conné papíry, eskontuje
faktury, obstarává nákup aboží pro své členy,

cennýchpapírů hotové
se opjtuy,yrěknjekapry sjr minceobi.

Podíly členskéúročí se výhodně.

Bvých čen s v ůcennéttesóra

Zálotna rodná povinné rorisi Jednoty záložen.

dobXA8B

avěci

Račte si poáti o vzorky
Tkalcovské výrobní společenstvo

— „Wzájemnost“ mv Hronově čís. 190. "8

z ldaaphln
HERORAA> 3 CEE:

E ná ŽSÍNÁŘE

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

Holítese n?
S mýdlo... -< © + ++ * 10 ho 20, 30, 50, 70h
Mistoniklovanás majolikou. . . - - 60h
Saton krém na holení . . . - - * 70h
Kámenpoholení. . <. -+ - 50hKolínskávoda... <©++++* 60h
Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou

zasílá

JOS. JELÍNEK, parfumerie
v Hradoi Králové.

Konkurs.
Při městské obelKrálovéhradeckýobsadí

se nejméně na jeden rok provisorně

dvě místa

policejních strážníků
IXI. tř.,

k i ročním Kp00,nr přiášvkem, svo pří
s ročním příbytečným v obnosu E 0,
žebním oděvem a jiným nřlsušenatvímeET
zvláštního ustanovení.

Žádosti za udělení míst těch, vlastnoručně
psané, podány buďtež podepsanému úřadu
purkmistrovskému de 29. úmera I9Íž, opatřené

, še šadatelé jsou úplně zdrávi, v každém
ohleduzachovalí, nepod 23 a nepřes35 roků
staří, že mají čřené předběžné vzdělání a
schopnosti k sestavenípodrobných zpráv.

Osobní představení jest vyloučeno.
-© Po osvědčené nejméně jednoroční službě

stane se postoupení 4 doIL ídy služebaí

eh ným platem K 760 a požitkyvýše smívskýúřad
prá vše Ee HradceKrálové,

dne 11. ledna 1018.

1. Jed
FD?9r..ish



PARAMENTA

Katelici „Svůj k Svému“!

Velký příjem pro „Matici Cyrillo-Mato
dějskou“značí prodej

Matice Cyrillo-Metodějské

vyráběných českou firmou J. Svozil
v Lošticích. 1 balík 100 krabiček stojí
do I.ledna 06 hal. Tak lacino
nekoupíte nikde! Zápalky zasílají se
při nejmenší objednávce 25 balíků
(2500 krab) vyplaceně na každou sta
nici. Objedn. řiďte vesměs na aďdretu:

Sekretariát „Matice Ggrillo-Metodějeké“
V OLOHOUCI, Dolní ném. 17.

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

w Hradci Králové, Sratojanskénám.č. 76.
Zařizování Velkósklad

elektrického Justrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. . žehliček

a přístrojů

Dynama kvaření
, Motory. a topení.

, Instalační
Žárovky: materiál za

pm továrníceny.ungsram,
Tantal Solid.cbsluha.

Rozpočty zdarma. — Ceny levné.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medallil.

Veledůstojnému duchovenstvu
1 doporučuje 00

první anejstaršíodbornádílnapasířské

Karla Zavadila
v Hradec! Králové

jiných kovů, od
jedaodnů 0/40nojakvostně|
"ho provedení, v každém
vzorku a ryze efrkovnímslohu.

Vše přesně, čistě a důkladné
zhotovujese v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž úmožněno

7.. "shovenstvupráci trvalou
Sktěleckou za-cenypřiměřené.

: Veškeré vzorky jsou Jobo
Blakupskou Milostí rerideM
slatím zs ceny vělše lovné.

Veškeré opravy nádob ko

! stalních se ryuule, řádně aevně vyřizují.
“ Vše zasílám jen posvácené.3

upečty, nákres

É bh . “ oloáslad Sro malo
Chudším koatokam tausn spláceíbeepřírášek.

| M Staodporučeníačestnýchuznáníporuce. jiš

, dlou deníedůstojnéduchovenstvoo laskavou řízeš
a dávěrt' domácímu. P

pokojeparkstované,iakachyž
shažkazaKor.60kBYTY5352

šenstvímpod jednímuzavřenímza Kor.8 —
ze Kor. 35:— měsíčně,

behneď k nadáníném ©

K.W.ze zrnkn he4 0. dvorní továrnunábytku role

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnéma ducho-.
vemetvu a bl. patronátním úřadům k opravování:

a přezlacování
oltářů, kazatelem, křížových cost

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, železných 

náhrobních křížů,
zlacení písma a různých předmětů venka se Dále

| sajících za ceny mírné, — Taktáš dodávám celé.
nová chrámová zařízení

© každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovuji úplně besplatně a
k ústnímu j Í dostavímse na požádánítaktéž

bez nároku na cestovné.
Mpoho pochvalných uznáhí po race a bronsová

státní medailie z výstavy v Pardubicích.
OIP*>Závod založenr. 1808. "BE

Duchovním správoům
znovu se doporučují časové, praktické a vděčné

VÝKLADY ©

+ jednotných povinnostach

stavovských.===
žen. mužů,jinochů a panen.

Výklady odporačuje bisk, Ordimariát v Brně a

pochvalně. Dílo má 124 str, tišténo ve Strážnici
tiskárnou katoliokého učitelstva. ena 150 K
franke. Za výbornou pomůoku račí a za ob
jednávky prosí autor a nakladatel Šim. Zapletal,
farářyvo, Žďárei. u Tlžmeva, Morava, p. loco.

Prmí český katolický zárod re Vidal

František Ruber
Dílnaku větejí4: zhotovení

stelních rouch,
korouhví (balida
chýnů), nebes a
speškovýchprajé
rů; na požádání.
obstarémtéž.

vovénádoby,křů
atd

rací i oeluloid

U nodaljš vějlovnějií
kupnípramso© akoůska0 “

kos porameniů
„proporů. říkrovů, koBekáv v ěšiný : výrodkách

závodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele:

v Jablonném n. Ori. č. 86.

Tisíce uznávacích referencí Ao ručení. —
Obráskové„eaníky, rozpočty,vzory tové zbožík

. Bea A komdetské mešie ve vlsetních dílnách a
pomech, levné pracovní afly na venkově, čímě levnější

osybony ně o 909/, neš všude jinde.
Jubil. 100lot. trvání a 40 let. vlastmíčinnosti.

Adresování vády doslovné se vyprošuje.

i ročník„ČasovýchÚvah“zahájen dvojčíslem,
v němž umístěno velice bystré pojednání zpéra
osvědčeného autora Dra.Fr. Boglá pod titulem:

Charakter.
Spisovatel promlouvá o pojmu a tvorbě

charakteru, sebevýchově, o významu náboženství

v tvorbě povahy 8 6v00i charakternosti. (Vývodysvé opírá významnými zásadami filoscfa Ari
stotela, dra. Foerstra, dra. Grubra, Paulsena,
Smilesa a jiných vynikajících autorit. Netoliko
slova. Písma, nýbrž i výroky těch, kteří dlogho
proti positívnímu náboženství bojováli, jsou ko-
bečným (přímým i nepřítbým) svědedívím,
tvorba zooeleného charaktera dosud nejlépe se
daří na základě Kristova učení.

NR 1 prev nalozsíedo,hojoge „Pk obrazě“

Stran 59. — Gema 16 Mal
Objednávky vyřizuje administrace

„Časových Úvah“ v Hradci Králové.
Dopište si o hromadné zásilky, neboť se

při nichposkytuje značná slova!

Jan„Kryšpín2
(J.Sylvaterův2 ZR2syr *vec,nástapce)

W- *.

proMalbu a> vm Vostoích ab

nan in 9A0 al!1466 MaláKocma od6 X
Pčujece jee

kémobrá- Řšípěny

Založenoroku 1068. a

nl nápřsenky

Zu,£..me
Patontní

SB“ 50 vyřizují.



Červánky.
(14) Politický -obzor českého národa utěšeným

není. Mraky bojů národnostních, strannických a
třídních: zastírají jej a propouštějí jen skrovně svě
tlých paprsků.

Dle toho vypadá naše politika a naše úspěchy
ve Vídni. Postupujeme v šiku rozbitém a jen v do
bě voleb srazí se v jeden šik strany, které samy
jiti si netroufaly, aby po volbách pokráčovaly v
dornácí válce tím úporněji. Není národa, aby si ne
udržoval svoji oposici, ale co se děje v nialém ná
rodě českém, to o nějaké politické vyspělosti a
charakternosti nesvědčí. Posud volili jsnie z pra
vidla proti Vídni, poslední volby však provedly
se u nás ve znamení kulturního boje proti katolí
kům, jehož súčastnila se i strana, která si boje
kulturního k vůli svým voličům vyvolati netroufá.
Máme na mysli stranu agrární, jíž nastaly zlé ča
sy. Dostoupila nejvyššího bodu a nyní zdá se, pů
le to s ní — jak u politických stran jinak nebývá
— po nakloněné ploše dolů, ač-li nenastane vnitřní
přerod ve směru kosservatívním, jakou strana
tato svým povoláním a cílem, celou svou tradicí
býti má. :

Již dnes ozývají se ve straně samé názory,
že se zašlo příliš daleko za flitrem moderního po
krokářství, za žurnalistikou a několika výstředně
radikálními muži Je jisto, že strana prodělává
svou krisi, o níž nelze nic surčitostí prorokovati,
v níž možno pouze z jakýchsi známek sou
diti. že dále na levo odchylovati se již nemíní. Bu
de-li míti dosti odvahy, aby před českou veřej
ností prohlásila, že se výsměchu nepokrokovosti
nebojí, ukáže budoucnost. Třeba jí nouze v posled
ních volbách vehnala až do náručí internacionály,
dnes zdá se přicházeti k náhledu, že spojence své
musí hledati v jiném táboře a to v onom, inezi
nímž a stranou vykopala bezohledná žurnalistika
na obou stranách propast na pohled nepřekle
nutelnou.

Strana agrární sleduje v první řadě zájmy tří
dní a v tomto boji jsou jí katoličtí zemědělci bo
jovníky nejpřirozenějšími, zrovna jako český a
německý lid v Čechách má celou řadu zájmů ná
rodohospodářských, oba kmeny vzájemně spoju
jících zájmů, jež by je byly dávno již sblížily,
kdyby nebylo jisté žurnalistiky, která z národno
stních svárů Žije a tyje. A jestliže se rozumní mu
žové na obou stranách nesmí zhostití naděje, že
český z německý lid přes hlavy svých štváčů po
dá si ruce k svornému spolužití, pak tín: méně tře
ba zoufati nad brutálním bojem, který se vede
dnes na českém venkově. Je to týž zemědělský
český lid, tytéž zájmy, poměry a práva povinno
sti jej sbližují a netřeba než zakřiknouti žurmmali
stiku, podati si ruce, rozdělit mandáty a zastou
pení v samosprávných sborech dle jakéhosi klíče
z posledních voleb. A na našem venkově nastaly
by klidnější časy.

Strana agrární, jež má zde většinu, ničeho by
neztratila, naopak posílena novým mužstvem, sta
la by se nejen stranou nejpočetnější, ale též nej
vlivnější, byla by vysvobozena z nemilé situace,
v níž se nachází dnes, jsouc, vzdor svýní mandů
tům, pouze přisluhovačkou českých politiků. Ne
posilovala by neplodným svým bojem proti kato
lickým zemědělcům na našem venkově | stranu,
která vypověděla boj každému soukromému ma
jetku, neboť co sociální demokraci získala na ven
kově, získala pouze a jedině ze vzájemného Škor
pení obou zemědělských stran.

"Anizdaleka nemáne na mysli nějakou rusi, čili
splynutí, předpokládající nemožnou podmínku se
bevraždy jedné neb druhé strany, máme na mysli
tak zv. modus vivendi, svorný postup v otázkách
národohospodářských a snesitelný poměr na poli
kulturním. 

Hlasování proti razluce manželství činí na nás
dojem jakéhosi červánku na východě. Třebaže
nepohnula agrárníky k jich rozhodnutí láska k svá
tostnému rázu manželství, nýbrž spíše opatrnost,
případně i strach před mocným agitačním prostře

:dkem při volbách budoucích, přece jen ukázali, že
znají smýšlení našeho lidu, jemuž nemíní za cenu

nadšeným nebyl a nebude.
Ve V. u Hradce Králové povstal proti agrární

nu redaktoru — byli-li jsme dobře zpravení —
známý poslanec a pokrokář, který proti očekávání
mluvil pro rozhodnou dohodu se stranou katol.
zemědělců, vysloviv naději, že k dohodě mezi 0
běma dojde a dojíti musi. Totéž uznal jiný agrární
poslanec, když se vyjádřil, že by — pokud se je
ho týče — několik mandátů straně naší rád popřál
dle počtu voličů, kdyby obě strany meče scio
valy a šly nikoli proti, nýbrž vedle sebe. To jsou
ovšem teprve červánky na východě, ale bylo by
opravdu na čase, aby si rozvaděný venkov ve
vlastním zájmu ruce podal. Slovo má žurnalistika.
Ona zbytečně vášně rozvířila, ona může klidným
nazíráním, důstojným způsobem psaní, slušnou po
lemikou napraviti, co pokazila. Pak musí odstavení
býti živlové výstřední, mají-li muži rozvážní do
stati se k slovu. Boj Prášek-Švehla mohl by vésti
k těnito cílům a pak by se nad naším venkovem
vyiasnilo. V boji tom jsme pouhými diváky, k po
ctivé dohodě však jsme vždy ochotní ruku nodati.

Babička Boženy Námooré.
21. ledna r. 1862 vydechla duši veliká žena,

která i velice intelligentní vrstevnice svým du
ševním fondem a prozíravostí o celé míle na cestě
osvěty předstihla. Narodila se 5. února 1820 v Al
serově vídeňském předměstí. Bystrý pozorovací
talent bylo jí možno uplatniti jak mezi prostým li
dem. tak v kruzích aristokratických. Zemřela u
veliké bídě. Právě v době velikého soužení napsa
la svou proslulou >Babičku«, která hlásá slávu au
torčina jména i daleko za oceánem v četných pře
kladech. .

Němcová byla ženou pokrokovou v úšlechti
lém slova smyslu — a přece se dívala na život.
prožitý v mládí s drahou prostinkou babičkou, ja
ko na ztracený luzný ráj. Babička poznala veliče
málo kultury knižní, ale zbožná, vždy důsledná je
jí duše prošla velikou školou života. Štařena jak
v mladších, tak vetchých letech uhodla vždy by
stře, kde potřebí vystoupiti rázně, kde šetřiti opa
trnosti. Skromnost ryzí české kaloličky nebyla
ani v nejmenším bojácností, ale přispívala k mou
drému měření sil; k snášelivosti. Kdo dovedl sta
tečně posouditi nitro vlastní, jest také schopen kri
tisovatí vážně jiné, činiti bysté odhady, i kdyby
velikou vučeností nevynikal. Takové babičky od
chovaly našemu národu v dobách nejsvízelnějších
muže nejlepší. Růženec jim pranic nevadil lopotit
se do krajnosti, za tím účelem, aby děti nabyly
lepšího vzdělání. Vychovávaly prostě, ale proudůn
zdravé osvěty na odpor se nestavěly. Mluví se

babiččina však málo, ačkoli tyto měly začasté po
díl iví, že na obzoru národním objevovaly se
hvězdy rázu Riegrova, Tomkova, Sušilova. Ško
palíkova atd.

Babička vyslechla vlasteneckých řečí velice
málo. Přirozený, nezkažený cit venkovského lidu
pokládal lásku k národu za něco tak samozřejmé
ho, jako lásku matky k dětem. Nebylo potřebí u
mělých surogátů, vzletných proslovů, or«anisova
ného tlaku na vzbuzení obětavosti jako nyní, kdy
mysl Čechů tolik jest rozptýlena zájmy meziná
rodními.

Stařenka modlila se každý den s vnoučaty za
zdar naší země, o níž říkala, že je to naše matka.
Prorokovala (dle starých písmáků), že bude s Čec
chamí nejhůře, až nebude platit žádné slovo, žád
ný slib. Jakoby zvedala oponu nad panoramatem
nynějších časů. Připomínala vnoušatům: »Víteť,
že jsem zanechala dobré živobytí, které mi pruský
král podával, a raději pracovala do úpadu. než
bych si dala děti odcizit! Milujte tedy i vy českou
zem jako matku svoji nade všecko, pracujte pro
ni jako hodné děti.«

Když jí kněžna řekla, že mohly býti její děti
v cizině dobře zaopatřeny, odpověděla: »Dost mož
ná, milostivá paní, ale byly by se mi ty děti od
cizily! Kdož by je tam učil milovat svoji »tčinu a
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mateřskou řeč? Nikdo! Byly by se vizí řeči, ci
zímu jazyku naučily a konečně zcela zaponuěly
na svoji krev! Jak bych se mohla z toho před Pá
nem Bohem zodpovídat?«

Zkrátka zbožnost sama byla jí úkelným karne
nem, nejpevnější oporou zdravého citu národnost
ního. Podobně i jiné vzácné vlastnosti babiččiny
jsou výslednicí hlubokého náboženského cítění,
jaké v jejích mladých letech plašilo s českých čel
temná mračna zoufalství.

Babička měla na Němcovou vlív pronikavý.
Něbýti jí. neměli jsme spisovatelky tak vynikající.
A život babiččin byl spisovatelce ncpostrádatel
ným materiálem k nejlepšímu veledílu. Ovšem ži
vot v ratibořském údolí měl zevně linii poněkud
jinou, než jakou líčí Němcová v »Habičcex. Bylo
také potřebí k vůlí uměleckému podání mnoho
změniti. Ale charakter prosté babičky vykreslen
se vši věrnosti. Její obraz září jasnými světlem i
do nynějších zmatených mlhovin, jež se plíží z
nejrůznějších blýsknavých hesel. Největší charak
tery nebyly vytvořeny na parketách, v ovzduší
parfumu, voltairovských knih, učených kroužků —
ale ve škole strádání, tuhých životních bojň. Cet
kami některých moderních knižních úápadů zabý
vají se platonicky různí lidé k zahnání nudy - aby
pak žili ještě choulostivěji a nedůsledaějí dle 0
kamžitých rozinarů, než dříve.

V době, kdy se přímo řítí příval Srásí o vol
ném myšlení, lze odpověděti: »Právě ty staroce
ské žulové povahy, které byly pevně oddány ví
ře svých předků, dovedly myslit a jednati tak sa
mostatně, že moderní papouškující demagog mizí
před nimi jako trpaslík před obry. Vyhráněné ty
py, individuelní povahy mizí, všecko se zastavuje
s tázavým zrakem před moderní, modernější a
nejmodernější šablonou, jakou určí některý derna
xog jehož sláva mizí rychle jako život jepice. aby
se popřálo místo denmiagogoví následujícímu. A li
dé, chlubicí se, že myslí a posuzují dle viastního
mozku, podobají se spíše osobám, stojícím každý
den před módní skříní, aby navěsily rychle na se
be to, ce právě v té chvíli móda nařizuje. Vždyť
nyní nechce býti nikdo »zpátečníkem: a proto sna
ží se mysliti hlavou cizí, které se právě tleská.
Takých, bezradných, nesamostatnýci, bezůčelných
a nevyzkoušených skoků vrstevníci babičky ne
znali, ať již sebe houževnatěji naši protivníci tvrdí,
že duše česká byla po Bílé hoře zmrzačena. že
přišla o rovnou páteř. o samostatný úsudek. V
době. kdy byrokratičtí voltairání čeští bavili se
Do německu osvícenským sporten, vstávaí na 0
branu národnosti katolický kněz, katolicky prostý
rolník a jeho žena. Ti nám národnost zachovali
praktickými, obětavými činy, kdy současné [ios
kule filosofické měly v té příčině zdravého. ob
rodného vlivu tolik málo!

Nyní rozdávají se stipendia spisovatelůn k
vůli podpoře zdárné belletrie. Ale tíni se V *0Čus
né životní šedi, v prachu prosaických zájmů ještě
netvoří geniové. Němcová bez pomoci, v čase tři
ké nouze však utrhla na svěží nivě svého dětství
květinu tak nádherné vůně, že posud žádná česká
spisovatelka nevypěstovala při všem postupu kul
tury nic lepšího nad ten prostý květ. Požeinaná
babička. která bezděčně tak poutavě promlouvá
v knize Němcové již k několika generacim!

Volné listy.
Svobodomyslné tráse. Na program zajimavostí

evropské politiky byly dány volby do říšského
sněmu německého. Kromě ostatních sousedů obra
celi jsme pozornost k tomuto projevu lidovému ze
jména my občané rakouští, kteří jsme tak tuhými
svazky se státem Hohenzollernským poutáni. Jest
poučno sledovati novinové projevy, které jednak
volbám těm předcházely. jednak po skončeném
volebním aktu přetřásaly sílu jednotlivých parla
imentních stran a budoucí vývoj německé politiky.
Svobodomyslné české noviny, jak nebylo možno
ani jinak očekávati, posuzovaly německé volby
s hlediska oné plytké svobodomyslnosti, která ne
musí nic myslit a vědět. U této svobodomyslnosti



několikajižhyne slófš.jk řibouý?nictví, tma, wýšdomělost, pokrók:“. . . Taf
zbroj postačí svobodomyslnému-féďaktorovi:

nik, »NárodníListy«, hudly touže.notou, jake vny
noviny, jejichžblavní známkou jest, že píšt,'aby
psaly. Úvodní článek >Národ. Listěí dně“14-Ted
na, pojednávaje o volbách německých, užívá“ té
frásovné výzbroje, ro kterou bývaly kdýsí te
pány a a-mnfž-jsmese domnívali, že-jižz jet toho
vymizela. Patrno, že jsme se mýlili. aNilže,o-detos
ních volbách troufaly si občanské :strany“ píše
úvodníkář »Nár. Listů«, »vyghvátiti mačnýjH uápo
rem sit svých onen kleřikálně-koriseby: tivné čer
nomodrý blok. Spoléhaly, že za panující obecné
nespokojenosti občanstva německého s vládní po
litikou přidá se k nim nad posavadní 2,865.000
voliču, ještě taková síla měšťanů dosud netečných,
že odejmou konservativcím a klerikálůmasi 30
volebních okresů, ne-li více. To by bylo stačilo s
oposicí sociálně demokratickou k uchvácení otěží
a zvrácení dosavadní zpátečnické většiny sněmov
ní. K tomu ovšem bylo zapotřebí jednoho: aby svo
bodomyslné strany německé byly zanechaly svého
vespolného soupeřství, svého žárlivého štíření se
mezi sebou a šly do volebního boje pevně sermknu
ty. pad jedním praporem svobody občanské proti
spojené reakci.< .

Jest podivuhodno, že »Nár. Listy« jako orgán
strany, která ve volbách sociální demokraty po
tírá, tak nadšeně drží palec sociálním demokra
tum německým. Sociální demokracie má v Němec
ku přece tentýž program a tytéž podvratné cíle
jako v Čechách. Což »Národ. Listy: na nesmysl
nost a nebezpečnost programu toho častokrát již
samy nepoukazovaly? Jako mladočeší a všichni o
statní rozumní lidé mají dosti závažných důvodů
stavěti hráze proti socialistické záplavě u nás, tak
právě i v Německu mají své příčiny, jimiž nucení
jsou socialistické straně odporovati. Řaditi sociál
ní demokraty pod jeden prapor svobody občanské

ce běžné svobodomyslné frási, ale dle skutečhosti
nejsa promyšlen, není také úměrný s dobře pocho
penými zájmy zdravého hospodářského a virbec

řeční o svobodě, div se nezalknou, jsou jejími
největšími ubíječi. Surová násilí a deptání svobo
dy jinak smýšlejících lidí Jsou u sociálních demo
kratu na denním pořádku jak v Čechách, tak i v
řísi Německé. “

Sociální demokraté tu i tam mají jen jediné
přesvědčení, totiž že jsou to pouze oni, kteří při
nášejí spásu lidskému pokolení. A toto přesvědčení
jest tak pevné, jako naivní. Za druhé není možno
pokrokovou nazývati stranu, která přes důkazy a
úvahy nejpřednějších národohospodářův a sociolo
gův stále věří a touží po takovém uspořádání ži
vota, které jest nemožné a které neznamená nic
jiného, než konec lidské společnosti. A toto vytr
vaié Ipění na vyložených nemožnostech jest pře
ce nejzabořilejším zpátečnictvím. Že přeludy ne
mohou se státi pravdou, ví již průměrně vzdělaný
člověk. a sociální demokracie, která dle chlubných
plic svého Engelsa a Marxa zmocnila se veškeré
vědy. nechápe posud věcí rozumově nejjasnějších
a prakticky nejhmatatelnějších. A když »Národní
Listv. napořád uvádějí katolické německé cen
trum jako sdružení zpátečnické a označují je tak
při srovnávání se sociální demokracií, pak jedno
čuše vypravují báchorku, ovšem zase jen báchor
ku svobodomyslnou. Jest nevývratná pravda. že

ností svojí zasahuje, naprostou občanskou snáše

demokracie jsou nejvíc nenáviděné.
A co do pokroku a užitečných společenských

zařízení — řekněme zkrátka co do sociální polití
ky — katolické centrum německé má prvenství
přede všemi stranami vůbec a před socialistickou
obzvláště. Starobní, nemocenské a invalidní poji
šťování dělnictva, kterýmiž věcmi Německo před
honilo státy ostatní, jsou jak počinem, tak usku
tečněním a zásluhou této, jak >Národ. Listy« píší,
reakční strany. Jest také známo celému světu. že
sociálně demokratičtí poslanci v Německu katolic
kému centru v této záslužné práci odpírali a snaži
li se zimařitizařízení, která vlastně měla býti prvou

vyhlašují, totiž bojovníky za práva uhnět. lidu děl
nickéoh Nyní ovšem. na koláčích, kterých kato
lické centrum pro dělnictvo dobýlo z pece, sociál
ní demokraté jak náleží si pochutnávají..

Vyšší hlediska a zájmy. Nelze katolické cen
tri zpátečnickýmnazývati snad také proto, že
hledí si svého náboženského přesvědčení, Žijeme
ve století »náboženské snášelivosti«, a spllati ka
tolickým poslancům centra zpátečníků jen proto,
že dbají také obrany svých nábožen. zásad, jest ná
sillm a zradou svobodomyslnosti. Vždyť sám dr.
Kramář již několikrát veřejně zdůraznil, jak nábo
ženské smýšlení má býti každému občanu posvát
ným. Nebo provinilo se katolické centrum tím, že
hlasovalo někdy pro vládu? Z toho důvodu by
mohl leckdo vytýkati podobné činy i mladoče
chůin, neboť i oni odevzdávají své hlasy pro vládní
předlohy.
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majetku.a života každého jednotlivce, mazývají
cího svým majetkem to, čeho siprácí dobýl.

Pouhá republika rozvášněným a různýmí sliby
namlsaným davům nestačí. Jest potřebí jen stu
dovati dějiny. zahledětí se na dno duší lidských, lo
gicky sjímati jednotlivé řetězy společenských ú
kazův, a pozná se, že hněv nemajetných řízen jest
myšlenkou všechno rozbiti, odstraniti soukromý
majetek jako pramen prý veškeré dosavadní bídy
a nastoliti nový řád dle zásad socialisticko-komu
nistických.

. Rozmetávání tak zvaných svobodomyslných
stran, jako se událo právě při hlasování němec
kém, jest důkazem všem vidoucím, že rozlišování
dle světových názorů: křesťanského a protikře
sťanského, jest dovršenou skutečností a že všichni
veřejní činitelé tímto dělítkem řídí se zejinéna ve
volbách. A vyskytují-li se ještě lidé, kteří váhají
a kteří pro jeden z obou směrů nemohou se roz
hodnouti, pak se jim povede jako Buridanovu oslu,
jenž zahynul mezi dvojí otepí sena.

Není tedy nejmenší pochyby o tom, že i ně
mecké volby přes svoji místní povahu zasazeny
jsou ve všeobecný veliký rámec dvou světových
názorů: křesťanského, jenž znamená rozumným po
krokem: dodělávati se společenské spravedlnosti,
a protikřesťanského, jenž usiluje o rozvrat, aby

rezěrní a krví: přeměněnbyt-nynější řádmajet- |ový.
Běží. tu tedy ©zájmy, jichž leckterý redaktor

nedovedeněbo hethce ;chápatia ktáré: přesahují
obzor mnohých lidí, peskujících katolické kněž
stvo ze zpátečnictví a nekulturnosti. Dnes již jde
o věci, na které každá fráse o svobodomyslnosti
jest až bědně krátká. Může se posléze i státi. že.
od rozumnějších svobodomyslníků dostane se díků
těm kněžím, kteří včas zachraňovali, čeho by se
jinak dostalo revolučnímu ohni. Vždyť konec kon
ců neběží ani tak okněze, kteří ničeho nemají, jako
o občany, kteří přes všechen radikalism veške
rým způsobem svého života bezpečně zakotvení
jsou v nynějším právním a společenském řádu.

<

Spojení tří císařů. Mimo zjevná diplomatická
jednání, mimo vzájemné úmluvy a styky, upravo
vané povolanými státníky, jsou činni také Živloví,
kteří, nemajíce úřadů ministerských, působí na poli
tiku skrytě. Jest to mezinárodní tajná organisace,
která na mnohých „místech má větši rozhodovací
moc. než oficiální nejvyšší úředníci, a daří se jí
tim lčpe, čím více má svých stoupenců v samých
ohniskách státní moci. Jmenujme tuto moc wmezi
národním zednářstvím, volnomyšlenkářstvín. re
volučními snahami židovskými, vše jedno. Moc ta

její členy i mezi universitními professory, pracují
pro její cíle časopisy a sjezdy pod různými líbi
vými hesly, peníze jeji kutálejí se a zvoní na všech

různými způsoby a pod různými tvářnostmi. Tu
loudí se skrytě a zaplétá do svých tenat opatrně,
jinde žene útokem přímo a vyráží revolučnítni vý
buchy. Kdežto trůny sé chvějí a jednotlivci platí
krvavou daň života. hlavní ředitelé sedí pohodlně
v zákulisí a osnují své plány dále. A polapen-li ně
který vynikající stoupenec, uvede se v činnost
veškeren agitační aparát, strhne se křik ve všech
oddaných a koupených časopisech, vzývána jest
humanita a kultura spravedlnosti celého světa. Vi
děli jsme to, když šlo o krk pověstnému Ferrerovi.
O tohoto člověka i v naší České zemi braly se ča
sopisy sloužící dílem uvědomělé, dílem pálily se
pro něho noviny, které bezelstně a přirozeně hrály
úlohu hloupého Augusta z cirku.

Není obtížno uhodnouti, které osoby a které
časopisy u nás této mezinár. a podkop. činnosti se
účastňují.- Každá propaganda jest podporována a
podpora projeviti se musí písmem, slovem a skut
kem., člověku jest dán rozum, aby z určit. úkazů
společenských soudil o jejích příčinách a prame
nech. . :

Na příklad všimněme Si pozorněji ohlašova
ného spojení tří mocnářů a vezměme na zřetel,
jak různí činitelé veřejného mínění tuto možnost
přijímají. Bere-li se v úvahu pouze sblížení Ra
kouska s Ruskem, mluví pro přátelství to silné po
iltické důvody, a nemusíme dlouze vykládati, že
nám Čechům byla by dohoda z mnohých důvodů
vítána. Pro sblížení jsou naladění rozhodující čini
telé, a naši politikové čeští vyslovili se již nejed
nou pro dohodu zcela určitě.

rtřálonka. inodiiřehická.
„vzbužlo. všlo.v

“ 9, .

sopisy ruské jsou správným obra uho, jak

vzájem zápasí, jenže“listy "ruských | pokrokářů
skrývají své pravé smýšlení tím, že usiluji o ali
anci s Anglit;odkudposTovánírůské dýiástie vě
ru nehrozí. 0 ,

Nevíme, jaký jest u tří císařů vláďmoucísměr:

a vůdčí úmysl, alekb s révolučního“poznávají asi S eko“ ní rádcové,
mají-li takové lidi kolem sebe, že třeba jest do
niknouti věcem až na dno a že dhižno chráuiti se
be'i národy od hnutí, které kde zvítězilo, zanechá
vá za sebou právní a mravní rozvrat a děspotičké“
násilí proti každému, kdo nesrnýšli, jako táto: mezi
národní krvavá, křečkovitá razie. m

. “ *

"Nekulturní antisemitism. Tato dvě slova opět
né nedávno mihla se mi před očina. Nevím jistě,
kde jsem je četl, ale mohl bych dáti hlavu v zástavu,
že to bylo v nějakém časopise pokrokářském. Jest
třeba tuto věc krátce objasniti. Předem.tvrdínu
že rozumný antisemitism jest dobře odůvodněm.
Náš antisemitism není původu náboženského, neb“
boť nikde v časopisech katolických není po něm
ani stopy, ale naše oposice proti Židům pramení Z%
toho poznání, že židé působí v křesťanskou spo
lečnost všude vlivem rozkladným a .zhoubnýmu..
Hlavní články této jejich víry neopatrně prozra
dil jejich rabín, když nédávno dokazoval, že úka
lem židovstvá jest panovati a křesťané že hidou
přinucení sloužiti, Neméně-jest známou věcí, že ži
dě v zásadních svých zájmech jsou všude jedné
mysli, kdežto proti křesťanům uvádějí všudy v'
pohyb síly, které rozkládají a rozrušují. Jest zji
štěno na příklad, že pokrokářský žid dovede síru
a uheň chriiti proti náboženství katolickému. ale
t6l.sž člověka uvidíte, jak vážně vykračuje-si po
náměstí a jak s modlitební knihou v ruce bere se:
do své synagogy.

Vytýkají-li nám tedy pokrokářise -svým Ma-
sarykem nekulturní antisemitism, pak musíme ta-
kové řeči rázně odmítati jako nemístné kantoro
vání potud, pokud nám nedokáží, že naše antise-
mitické díivody nemají ceny a že z hlediska spole
čenských a národních zájmů nic neváží. Nečiníme
přece nic jiného, než že řadíme skutek vedle skut
ku. vedeme sí takořka počtářsky číslicemi tak, že
součet přesně rovná se předchozím uvedeným sčíř
tancům. Nuže, žádáme pány pokrokáře, volnomy

ložku za položkou a dokázali, kde z uvedených
fakt nesprávně soudíme o zhoubném vlivu židov
ském na křesťanskou společnost. Nechceme nič-fi
ného než to, co si namaloval »Čas« mezí svá zá
hlavní hesla: S pravdou vent Nechf jen tedy nání
rozvážou jednou jazyk. neboť mluviti do nich stá
le jako do dubu, není věcí dvakráte příjemnou: Či
podobají se naši filosemité herce, na níž skétiv:biče
již nepůsobí?

Postavení Ruska. Minule jsme. poznamenali,
že Rusko dnes v evropské politice zaujímá: výhod
nou posici. Nehoní se u nikoho za žádný ma alian
ceini, ale jest samo vyhledáváno, a to několika stá
ty zároveň. Nejsou to tedy. trosky, za jaké po vál
ce s Japonskem židovským tiskem říše slovan.xá
byla vyhlašována, není to kolos na. hliněných no-,
hou, neboť takový marastický stát mení od *oti-.
sedů svých za spojence požadován.

Co již hany od židovského a pokrokářského
tisku na Rusko bylo naházeno! Nepřátelští sýčko
vé co chvíli ohlašují konec a rozpad, ale Ruska se
nějak do toho nechce. Naopak: přes všechno revo
luční kvašení nestranní a roaumní politikové v
říších sousedních musí uznati jeho tuhou životrost
a základy kbudoucímu mohutnému rozveji. Pře
svědčivým dokladem toho Hest říšský. rozpočet,
který vykazuje přebytky'a uplácení stětního dhu-.
hu. Takový stav nevěští bankrot, nýbrž jest zna-.
mením, jak se Rusko uspořádává a jak činť pří
pravy k úplnému hospodářskému usdravení. Přf
rodníbohatství Ruska jest nezměrné, a další od
*borné a obecné vzdělání postupem doby povede k
tomu, ba ypřírodní statky dobýváním a obrůbě
ním byly uváděny v obchodní pohyb a rozmnožo
valy blahobyt ruského lidu.

Mohutný krok učiněn byl v zemědělství Sto
lypinem, který postaral se o reformu v tom se
zakládající, že pozemky ze společného vlastnictví
všech byly vybaveny a podílně přiřčeny jedno
tlivcům. Tím dosavadní bezstarostnost a nepodni
kavost v hospodářství zemědělském bude odstra
něna a bude dána svoboda příčiněnía podníkavosti



osobní, kteréž, Jak přirozeno, množí se tam, kde
vlastník,ovoce práce může nazývati svým vlast
níctvím.

Strádásice: Ruskoduševnímirozryvy, nezdra
vau filosofií, jež přivezena bylá ze západu, nnav
ním úpadkem v inteligenci a studející mládeži, ale

že po předchozí této době doštaví se moudřejší a
vážnější nazírání na život.

My Čechové přejeme Rusku, aby co nejdříve
vstoupilo- na pevnou půdu mravního, duševního a
hospodářského života, kterýchžto cílů může sé do
dělatí Jen zdravými ústavními zařízeními, která by
důkladně provětrala, vyčistila zlořády činovnictva
a vštípila všude vědomí zodpovědnosti.

" Dr. Kramář učinil slibné kroky, aby Rusko
větší všímavostí usnadňovalo nám národní život
v našem soustátí, ale prvé pokusy, jak se zdá. se
Ihaly. Ruští státníci jsou zabavení velikými úkoly
jinými a o vzájemnosti slovanské posud asi váž
ně nepřemýšlejí. Většího porozumění Ruska vůči
nám může býti dosahováno jen uvědomováním r
ského lidu. který ovšem ještě dlouho bude zápasit
jen o vědomosti, nutné a potřebné na půdě domá
cí. Větší snad pozornost věnovalí by nám ruští.
politikové, kdyby mezi Rakouskem a říší slovan
skou zjednáno bylo spojenectví na základech u
přímného přátelství. Pak ovšem z ohledu a 20
zornosti k důležitým činitelín nového spojence
státníci ruští mírněji by postupovali vůči katolí
kinn. jejich náboženským a církevním svobodám.

Přejeme Rusku, protože krev se nezapře a
vzájemnost slovanskou máme všichni v srdci, a
by i při budoucích konfliktech zachovalo svoji sílu
a samostatnost a nedalo se zlákati do války. Anglie
ráda by postavila Rusko válečně na záda Němcův,
ale Rusko, bude-li si rozumně počínati, může klíd
ně přihlížeti, jak Anglie statečně si povede. Kéž
by Rusko obratnou politikou dopřálo postavení
»taho třetího«, které tak ráda zaujímá Anglie, ne
boť jíž několikrát, sama shrabujíc zisk, Rusku na

verní medvěd krvácí. x

Politický přehled.
Dobodování mezi Čechy a Němci Německý

tvoslanec na sněmu království Českého dr. Reini
per v >Neue Fr. Presse« prohlašuje. že v praž
ských konferencích běží prý jen o to, iirovnati ně
které zvláště aktuální sporné kusy, alespoň pře
chodně. Dojde-li k dohodě, může býti jejím účin
ker. pouze větší nebo menší dělnost sněmu a ta
ké v něm objeví se německá obstrukce znova,
kdyby se ukázalo, že učiněné úmluvy nedovedou
chrániti zastupitelstvo Němců v Čechách před po
litickým a hospodářským znásilňováním (!). Pří
padná dohoda v Praze nebude prý míti ani příliš
ných důsledků pro společný postup Čechů a Něm
ců ve Vídni. — Jest patrno, že si Němci dohody
nepřejí. Jinak stav vyjednávání jěst opět kritický,
V sobotní schůzí pracovního výboru národně poli
tické komise prohlásil kníže Schwarzenberg, že
konservativní velkostatek nemůže ze své nynější
državy v zemském výboru nic postoupiti velko
statku ústaváckému. Dosud má konservativní vel
kostatek dva členy, kdežto ústavácký dosud v
zemském výboru zastoupen není, Němci mysleli,
že pomocí ústaváckého velkostatku urvou něco
pro sebe, ale takto jim zase sklaplo. o

Sjezd české strany agrární konal se 18. ledna
v Praze, na němž projednávána byla i záležitůšt
bývalého ministra Karla Práška. Po dlouhé debatě
byl návrh na vyloučení Práškovo ze strany a
grární schválen 296 proti 18 hlasům.

Boj o hr. Aehreathala vede se houževnatě dá
te. Nejnověji povstali hr. Aehrenthalovi v Uhrách
mocní obránci. Ve schůzi uherského říšského sně
mu posl. hr. Apponyi ohražoval se velmi prudce
proti změně dosavadní rakousko-uherské zahranič
ní politiky schvaluje takto nepřímo její správu,
ale i postup jejího správce, totiž hr. Aehrenthala.
—. Naproti tomu tvrdí se zase, že hr. Aehrenthal
odebere se po delegačním zasedání na delší do
volenou, z níž prý se vrátí jen tehdy, dovolí-li mu
zdravotní jeho stav.

Proti jazyku Českému. Volksrat pro Vídeň a
Dolní Rakousy činí už nátlak na poslance. aby se
zasadili o uzákonění známého zákona Koliskova.
Posílá německým spolkům a organisacím oběžník,
v němž je vyzývá, aby na poslance v tom směru
působily. V oběžníku se také praví, že vůle Něm
ců ve Vídní a v Dol..Rakousích musí býti splně
na a že němčina jako jediná řeč vyučovací musí
býti zákonem stanovena. Dokud se to nestane,
dotud nesmí si Němci popřáti klidu.

Dohoda v katičském saěmu.| Hlomozná ob
strukce Rusínů, která snažila se zmařiti jednání
sněmu, prý odstavena aspoň prozatím. V dohodo
vacích konferencích- umluveno, že polská většina
sněmu zajistí zástupcům Ruslnů dvě místa v zem
ském výboru a že jim vyjde vstříc i v otázce vo
lební opravy pro sněm. Rusíni žádali, aby jim byli
dání tři členové zemského výboru, z jichž středu
má býti volen náměstek zemského maršálka.
- — Bém chorvatský dr. Tomašič, který v Chor

vátsku byl všeobecně nenáviděn, podal žádost za
propuštění, která byla také císařem přijata. Na
stupcem jeho jmenován sekční chéí Ed. Cuvaj sl.
z lvanských. Cuvaj jest však z doby vlády Khue
novy v Chorvátsku velmi špatně zapsán pro SVČ
bezohledné vystupování.

Němci přes rozhodnutí |správního | Soutlu.
Správní soud rozhodl, že škola Komenského ve
MI.okrese byla zavřena bezprávně. Mělo tedy bý
ti rozhodnutí správního soudu ihned provedeno, to
tiž skola otevřena. Ale město Vídeň rozhodlo ji
nak. Ve schůzi stavební komise na místodržitel
ství místodržitel bar. Bienerth svým hlasem roz
hodl pro to, aby nález správního soudu byl vzat
pouze na vědomí. Záležitostí touto bude se zabý
vat také okresní školní rada, která podá námitky
proti škole se stanoviska učebního plánu a vvu
čovacích sil a provede je cestou instanční k zem
ské školní radě a správnímu soudu. Tím bude ute
vření oddáleno zase aspoň na 1 a půl roku. Sama
»Reichspost« píše, že otevření školy Komenského
očekávat nelze. Školní úřady už prý najdou dů
vody. pro něž škola otevřena být nemůže. Dle to
ho se zdá, jakoby v Rakousku nálezy správního
soudu, jedná-li. se o Čechy, neplatily.

Na štyrském sněmu zahájili Slovinci opět ob
strukci. Již první schůze musela býti skončena
pro neschopnost k usnášení se. Slovincům jde v
prvé řadě o rozpuštění sněmu, poněvadž očekáva
ji. že v nových volbách vzroste počet slovin
ských mandátů. .

Canalelův pád ve Španělsku. Před třemi tý
dny španělský ministerský předseda Canalejas po
dal žádost za propuštěnou. Král však demissi ka
binetu nepřijal. Mezi ferreristy a republikány já
sot, ale mezi většinou obyvatelstva čím dále tím
větší nespokojenost. Proto král Alfons na radu
vítdce konservativců Maura vyzval Canaleju. aby
s celou vládou odstoupil, čímž Canalejas vlastně
sesazen. Ferrerovci a republikáni uvšem napadají
krále a protestují proti propuštění Canalejově.

Válka Italsko=turecká. Mezi Italií a Francií do
šlo k neshodám pro zachycení lodě »Manuby« a
zajetí 29 Turků, kteří na palubě lodi chtěli se do
statí do Tunisu a přes Tunisko na bojiště. Iralie
>Manubu« propustila, ale Turky, kteří měli u sebe
250.000 na hotovosti a chek na 1 milion franků, za
jala a peníze jim odňala. Francouzská vláda žádá
však za vydání Turků. — Také prý rakouský
Llovdový parník »Bregenz« byl na Rudém moři
italským válečným loďstvem zadržen a prohledán.
Zpráva ta učinila ve Vídni velký rozruch.

Revoluce v Číně. Císařovna vdova prohlásila.
že dynastie se nevzdá trůnu a jest odhodlána ke
krainímu odporu. Císařovna doufá ve svorný po
stup Mandžů.

V husitské době obchod měl (v Čechách) žid, a po
tom rozdělil se žíd s Němcem.

Z. Winter: Kulturní obraz českých měst. 144.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Věstník »Orla«. Plenární schůze »Orla- koná se 18.

tinu. Program: 1. Jednání o sletu. 2. Přesné rozhodnutí
kroje (zdali čamara). 3. Kurs. 4. Volná přání. Veškeří
bratří výboři tímto se zvou k plné účasti.

Žamberk. Dne 21. ledna uspořádaly sdružené spol

ky katolické první ples. Vše hořelo nedočkavou zvěda
vostl na výsledek. My však dle předzvěstí, jež zaru
čovaly takřka předem úspěch, jsme jej očekávali klidně,
vědouce, že mnoho lidí rozumných uznává naše dobré
snahy a nedá se zakřiknouti nějakými smělci. Nezmý
lili jsme se. Ačkoli se proti nám pracovalo všelijak, pv
poslední chvíli odvráceno bylo od účasti několik bojác
ných rodin, přece ti kaceřovaní katolíci dopadli v ne
dělí při prvém vystoupení svém tak stkvěle. že od úst
k ústům nese se nyní svorná chvála na zdařilost plesu
v každém ohledu. Všechny třídy, od dělníka až k intel
ligentu, byly zastoupeny, a bylo radost dívati se na
soulad v upřímné, nenucené zábavě všech. Dobře secvi
čená hudba a vhodně dekorovaný sál náladu každému
zvyšovaly a pobyt zpříjemňovaly. Nepřátelé jsou nyní
zajisté schlíplí, my však se | po plese radujeme a k těm
bázlivým, kteří hlásití se k nám veřejně ze všelijakých
ohledů se ostýchají, voláme: »Odhoďte bázeň. osvojte si
trochu ducha samostatnosti, směle přijďte podruhé mezí
nás a poznáte, že sladká jest zábava mezi námi!« Do
brodincům, kteří buď svou vzácnou přítomností na ple
se nás poctili, aneb jinakým způsobem nám přízeň pr>
jevili, platí nyní náš srdečný dík. A jestliže někdo ni
pozvání byl vynechán, prosíme ho za prominutl. neboť
nestalo se tak schválně, nébrž z nedopatření zvoucích.
Při prvém vystupování nelze nikde uvarovati se chyb.
Podruhé si dáme ještě více záležetl, abychom každého
uspokojili.

Kostelec m.Orl. Ples katolické Jednoty v neděli dne
2L. t. m. stkvěle se vydařil. Zúčastnilo se 140 párů. Zá
bava byla srdečná a nenucená. Čestně řadí se ples ten
to k plesům minulým. Hudbou však předčil všechny
předcházející. Hadební kroužek »Allegro« mistrným ve
dením svého dirrigenta pana assistenta Fridricha a za

Všichni si pochvalovali a vyznávali: ©Takové hudby

jsme ještě neměli, Tím přibylo kroužku nových sy:n
patit. Zvláštní oblibě těšily se valčíky páně Karáskovy,
Mnohokrát musily býti opakovány. Tancechtiví rádi dá
vali se v rej unášeti libými a něžnými jejich zvukv.
Doufáme, že snaživý pan Karásek brzy novou sklad
bou nás překvapí. | Půlnoční přestávku oživili 5ratří
„Orlové«, kteří vedením bratra Štancla zdařile provedli
cvičení prostná i zajknavé skupiny. Ještě připomenouti
musím, že na počátku rozmarný plyn částečně zasti
vil službu a sál proto jen napolo byl osvětlen. U někte
rých věc tato způsobila trapný dojem, který zahlazen, .
když vše se napravilo. U jiných a zvláště těch. kteří
dali se do služeb Terpsichoře, věc přijata s případnými
vtipy. Doporučovalo by se, aby paní hostinská v zájmu
svém před nastávajícími plesy vždy napřed dala vy
zkoušeti, zda-li plyn (dle mluvy obecné) -- nezamrzl.

Kamenné Mosty u Žlebů. Organisace katol. mládeže
konala v neděli 21. ledna důvěrnou schůzi lidovou. k
níž pozvala p. prof. Kohouta z Čáslavi, aby. širšímu
obecenstvu objasnil úkoly katol. organisací mládeže,
Se známou ochotou vyhověl pan professor pozvání a
za četné účasti mládeže i dospělých vyložil program
organisací venkovské mládeže, jímž jest výchova v du
chu katolickém pro budoucí samostatnost, a naznačil
prostředky, jimiž toho cíle lze nejsnadněji a nejjistěji
dojiti Po schůzi konána byla valná hromada místní or
Kanisace, která ukázala, že organisace stojí na pevných
základech. Novému výboru odkázáno, aby se postiral
o zatízení spolkové knihovny a čilou výměnu časopisů.

Ranná u Hlinska. (Divadlo.) Sdružení venkovské
mládeže pro Rannou a okolí způsobilo nám milé potěče
ní tím, že sehrálo v neděli dne 21. t. m. v Mrákotíně v
hostinci pana Josefa Pejchy divadelní hru Stroupežni
ckého: »Václav Hrobčický z Hrobčice. Hra působila na
velmi četně shromážděné obecenstvo příjemným a vel
mí milým dojmem. Zásluhou všech spoluúčinkujících pá
ná a dam byla souhra výborná. Nevím. zda více no
chváliti mám starého pana barona Hrobčického (pan
Jos. Vaško), či jeho syna Jiřího s Marií Kalenicovou (p.
Jos. Gregor a sl. Anička Doležalová), kteří vsichni hrá
li s vervou a porozuměním. P. Zeman (p. Jos. Dubský)
mocně hřměl do duše starému panu baronoví a synu
jeho Jiřímu a svým vystupováním ukázal se věrným 0
chráncem 'utiskovaných, práva a spravedlnosti. Hrál
procitěně a s náležitým pochopením. Správce 1 lesní (p.
Jos. Čáslavský) hrál dobře — jako vždy bez bázně a
strachu. Převzácný obraz hrdého sedláka Vrby a jeho
věrné manželky Verunky nakreslili nám pan Václav
Hochman a Anička Netolická. Starý šibal Kmínek (pan
Jos. Drtina) vynikl zvláště v 2. jednání a obchodník sta
rožitnostmi Strakoš (pan Jan Málek) se činil, seč jeho
síly stačily. — Ačkoliv ve většině okolních vesnic bydy
pořádány plesy, přece sál byl hojně naplněn posluchač
stvem, které četně dostavilo se z Tisovce, Pokřikova,
Vojtěchova, Ranné, jakož i z místa. Děkujeme všem za
vzácnou návštěvu a prosíme je. aby ani příšté na nás
nezapomínali. Děkujeme též všem, kteři při divadle
spolvůčinkovali, zejména pp. Jos. Dubskému, Kozlovi.
Renešovi, Sodomkovi, Polanskému, jakož i vsem ostat
ním. kteří se snažili, by prospěch divadla byl co nej
větší. Za-vedení schopného pana režiséra Jos. Dubského
činí naše milá omladina na prknech divadelních zname
nité pokroky. což nejlépe dokazuje nedělní souhra, se
kterou všichni byli úplně spokojeni. Myslím tudíž, že jest
si přáti, aby nás naše Sdružení zase brzo dle možnosti
něčím krásným překvapilo, kteréžto činnosti již předem
volám srdečné Zdař Bůh!

Kutná Hora. Celoroční bilance činnosti místních
křesťansko-sociálních spolků můžeme říci, že byla plod
ná. Bylo uspořádáno: 5 přednášek. 3 divadelní před
stavení, 8 přátelských večírků, 1 taneční hodiny, 3 vý
lety, | lidová zahradní slavnost a více schůzí členských,
na kterých jednáno vždy o důležitých věcech spolko
vých. Časopisů jest odbíráno v roce 1911: 100 exemplá
řů Štítu, 100 Jitřenky, 100 Práce, 40 Dorostu, po jednom

výtisku Obnovy, ve více exemplářích Meče. Časopis
Sv. Vojtěch rozšířen zde ve velkém množství. Činně
zasáhnuto do voleb říšských a přes netečnost mnohých
docíleno slušného výsledku. Vůdcem strany v městě
v roce 1911 byl oblíbený u katolíků a nenaviděný u
nevěrců vzorný kněz dp. Mašina. Za jeho opravdovou
neúnavnou činnost odplať mu všemohoucí Hospodin.
Za duchovní vedení platí "srdečný dík dp. Zuzánkovi.
Jména horlivých a zasloužilých laiků neuvádíme, ne
boť byla by jich celá řada. Vnitřní poměry místních
spolků jsou výborné, vzájemné styky mezi Katol. jed
notou sv. Vojtěcha, „Všeodborovým sdružením křesť.
dělnictva a Sdružením české mládeže křesť. sociální
jsou vpravdě bratrské. V Kutné Hoře roste sice hnutí
křesťansko-sociální pomalu, ale opravdu jistě. Mladší
stoupenci dorůstají, zakládají si své živnosti a tak na
býváme stále většího a většího zastoupení i v řadách
živnostenských. Zajímavo, jak v Kutné Hoře vniklo do
srdce křesť. soc. heslo svůj k svému, neboť našinci
pochopuji dobře. že i tím straně dodávají moci a sílY<

Piramin |Atlantik
Velejemné látky na pánské obleky.

Doporučuji vřele veledůstojnému duchovenstvu.
Vzory k nablédnutí franko.

První český zasílatelský závod

Ed. Doskočila v Chocni.



K celkovému tomuto rozmachu však schází věc jedna
a ta jest: křesť. soc. spolkový dům. Pondjakýsi již jest.
Rozinnožte nám jej! — V neděli dne 4. února v 6 ho
din večer sejdon se stoupenci křčsť. soc. na »Poště«,
by vyslechli přednášku p. Fr. Šupky, z Hradce Králově.
Zdat Bůh!

Výkonný výbor stramy křesť. soclálsí na své ple
nární schůzi, konané dne 18. lédna 1912 v Praze, usnesl
se na následujícím: 1. Definitivním tajemníkem zvolen a
potvrzen dp. Antonín Havelka, kaplan a redaktor »Če
ského Západu: v Plzni, který se právě ujal úřadování.
Poněvadž však svými osobními poměry a hlavně říze
ním »Českého západu« jest vázán na pobyt v Plzni, u
stanoven mu k race za výpomocnou sílu pan František
Brož. t. č. bankovní úředník, který pod vrchním vede
ním tajemníkovým agendu strany povede. | Tajemník
jest v Praze přítomen vždy v pondělí a pátek od 8. hod.
hod. ranní do 5. hod „odpolední v místnostech sekretari
átu, které nalézají se nyní — až do dalšího opatření —
v úřadovně Českoslovanské akciové tiskárny, Praha,
Velká Karlova ul. 8. 2. Všechny dopisy, týkající se če
ské strany křesť. sociální a její organisačních záležito
stí, buďtež řízeny na adresu: »Sekretariát české strany
křest. soc., Praha-l., Velká Karlova ul. č. 8., Tiskárna«,
anebo: »Antonín Havelka, kaplan a redaktor »Českého

i daň strany buďtež zasílány na adresu: Joseí Šindler,
Královské Vinohrady, Řípská ul. 19. 4. Vzhledem k vy
dávání »XX. Věku« prohlašuje plenární výbor, že tento
denník není přijat za orgán strany, poněvadž je čistě
soukromým podnikem a majetkem jednotlivce p. Vrab
ce, který jej financuje a o jeho směru sám chce rozho
dovati. V téže otázce prohlašuje výkonný výbor, že ani

vydány s jeho souhlasem ani předchozím ani dodateč
ným, a za jejich vrácení upisovatelům nikterak zarnčiti
se nemůže, poněvadž »Tiskové družstvo« napodmínky
stanovené stranou dosud nepřistoupilo. Ústředním or
gánem strany zůstává nadále »Nový Věk«, který vychá
zí jako týdenník za redakce dra. Rud. Horského. 5. Ze
strany křesť. soc. vyloučen byl p. Emanuel Jungr, a to
14 hlasy z 18 odevzdaných lístků, poněvadž svým jed
náním v poslední době stranu přímo a úmyslně poško
zoval. — Ant. Havelka, tajemník. ThDr. Radoit Horský,
předseda.

-a náprsenky,
fiane!. košile, spodky, ponožky, ka

pesníkya ložníprádlazašlonavýběr
P. T. interesentům známá svou
solidností firma

Hradec Králové, Klicperova ulice č. 233.

Vlastní výroba střižního zboží. -9

Zprávy
místní a z kraje.

Jeho Svatost Papež Plus X. ráčil jmenovati vsdpp.:
Dra. Jana Soukupa, kapitolního děkana, Msgra. Mat
Musila, pap. taj. komoří, kanovníka seniora a měst. dě
kana, Msgra. dra. Antonína Brychtu, pap. tai. komoří.
kanovníka strážce, svými domácími preláty. Vsdp. Fr.
Kernera, kancléře bisk. konsistoře, kanovníka svým tal
ným komořím super numerum.

Cirkevní zprávy. Letošní generální kanonická visi
tace je projektována ve vikariátech chrudimském, chra
steckém a vysokomýtském. — Obvyklá porada všech
pp. vikářů celé diecése bude se konati dne 14.únoraza

předsodnictví Jeho Excellence ndp. biskupa dra. Dou
bravy v iradci Králové.

Zprávy dlecésní. Jmenování jsou pp.: Dr. Josef No
votný, professor theologie, radou diecésního manželské
ho soudu, P. Coelestin Salfický O. S. B. duchovní
správce v Polici n. M., správcem vikarlátu Náchodské
ho, Václav Bayer, archivář b. konsistoře obdržel Ex
positorium canonicale. Ustanovení jsou pp.: Jan Vlt
farář v Jeřicích, za faráře do Bohárny, Frant. Vacek,
administrator, za faráře v Pravonlně. P. Justin Zelenka,
O. Praem. kanon. Želivské, za administratora do Lici
bořic, Jindřich Láš, administrator ve Chvalči, zaadmi
nistratora do Adersbachu, Gust. Novák, kaplan, za ad
ministratora v Čermné, Oust. Korda, koop. ve Velké Ú
pě, za proz. katechetu v Poříčí, Ed. Wagner, kaplan ve
Zbislavi, za administratora do Lučice, Frant. Franc, ad
ministrator ve Skuhrově, za kaplana do Zbistavi, Jindř.
Drkoš, kaplan v Krásné Hoře, za kaplana do Libice u
Chotěboře, Jarosl. Žďárek, administrator, za kaplana
v Náchodě, Josef Šimek, kaplan v Ledči, za admini
stratora do Smrdova. Na odpočinek vstoupil paa Perd.
Kutscher, č. kanovník, b. vikář, děkan a faráť v Mare
šově. Uprázdněná místa: Marešov, fara patronatu hra
běte Rudolla Czernína z Chudenic, Lučice, fara patrona

tu hraběte Josela Oswalda Tbum Hokensteia Salm-Rei
Herscheld, Smrdov, fara patron, c. k. Theresinaského ú
stavu šlechtičen na hradě Pražském, vesměsod 1. led
na 1912. :

Pro poheřelé ve Vepfikově, Sedletině a Michnovce
sešlo se z diecése na milodarech přes 2000 korun, které
b. Konsistoriamodeslalotechovním správám.k rozdělení
mezi postižené.

Městská rada v Hradci Králové učinila ve schůzi

dne. 22. ledna 1912 konané tato usnesení: S polic. úřa
dem se sdělí, že uděleny byly koncesse ku provozování
Živnosti hostinské a výčepnické v domě čp. 10-11-na
Malém náměstí panu Janu Voceloví, a k installování
plyno- a vodovodů v domě čp. 357 p. Václavu Čumpelí
kovi. — Zpráva revisního odboru o skontru pokladen
obecních dne 15. ledna 1912 byla vzata na vědomí. —
Žádost p. K. Kopeckého, měst. polic. strážníka. za deli
nitivní ustanovení, byla postoupena měst zastupitelstvu,
a stížnost obch. gremia do provozování podomního ob
chodu se zbožím galanterním a látkami v hostincích, po

kostela Panny Marle v Lochenicích, předloží se ku

Lkerární zpráva. Sbor professorský c. k. české bo
hoslovecké fákulty v Praze přisoudil cenu 1000 K z
nadace Karlachovy konkurenční vědecké práci p. dra.
Reyla z oboru sociologie »O všeobecných pojmech kře
sťanské nauky společenské«. Práci tuto v přiměřené
úpravě počal uveřejňovatiletošní »Časopis katolické
ho duchovenstva« v Praze.

Ples Jedmoty katolických tovaryšů byl zdařilým
representačním podnikem řemeslníckého dorostu v mě
stě našem. Skvěle vypravená dvorana Adalbertina ho
stita representanty všech vrstev obyvatelstva. Byl to
miniaturní obrázek společenské organisace, společnou

ské hudby tak vábivá, že celou dvoranou provívala ná
lada výborná. Ples poctili účastí. zástupcové městské
rady p. náměstek Russ a p. rada Hubáček, p. plukov

ný s chotí, příslušníci zdejšího kleru, četní živnostníci
a zaměstnavatelé. Ples letošní potvrdit dobrý zvuk dří
vějších plesů tovaryšských.

Městské divadlo Klicperovo v Hradci Králové. Sos
bor »Divadia sáruž. měst východočeských«. | Minulý
týden vykazuje zvláště tři zajímavá představení: V
pondělí Zeyerova dram. pohádka »Radůz a Mahulena«.
v úterý Fibichova velká opera »Šárka«, ve středu Ma
henův -Janošík«. Zeyerovo drama zvolili si pp. manželé
Urbánkovl k svému čestnému večeru. A dobře učinili.
Neboť jejich duše na hlnbokém citu založená má při
rozený sklon ke komposicím rázu Zeyerova. Však se to
znamenitě o večeru tóm osvědčilo. Máme za to, že
provedení tohoto kusu třeba počítati k nejzdařilejším z
letošní saisony. Výkon obou beneficiantů byl přímo u
chvacující. Ale i ostatní úlohy byly podány s náležitou
pietou. Bohužel, zelo divadlo z valné části pustou prázd
notou. Zaráželo nás zejména, že studenti, kteří by měli

tění a vzdělání, byli zastoupení jen jakoby deputací. Je
ště že jejich čest zachránili chovanci jednoho kleri
kálního ústavu. —Provedení Fifichovy »Šárky:« připra
vllo nám překvapení a zklamání. Překvapení jsme byli
tit, jak pečlivě byla opera nastudováaa; avšak-omeze
né prostředky našeho divadla nedaly »nejčestnější« ope
ře Fibichově zazářiti jasem oné nádhery, kterou ji při
oděl skladatel, a tím jsme byli zklamáni. Také obsazení
úloh nebylo nejšťastnější, zpěv často zanikal, nemluví
me-li již ani o tom, že byl často nesrozumitelným; Fi
bich přece všechno obětoval pro české slovo, zřetelně
přednesené a správně deklamované. Než překonati tyto
překážky, nebylo namnoze v moci-účinkujících. Orchestr
přednesl svou část znamenitě, zvláště v předehře, v lí
čení poesie lesa a Šárčiny lásky; na fjmu byl nedo
statek několika nástrojů Fibichova orchestru. Sbory se
celkem šťastně shostily obtížného úkolu; jmenovitě ob
tížné střídání se zdařilo. Litovati jest, že geniální přede
hra byla přerušována mluvením v obecenstvu. — Ú
spěch Mahenova dramatu zaručen byl Již vlastně pře
dem. Neboť titulní roli přijal umělec tělem a daží, pan
Vojan, člen Národního divadla. Jest pak ovšem zcela
pochopitelno, že | ostatní herci. snaží se úroveň svého
podání co nejvíce vyzvednouti. A dobře se jim to také
dařilo. až na malé výjimky. Ač se nám zdálo, že kus
tento nepříléhá přesně k dramatické individualitě Vo
janově, přece nutno říci, že dojem, jaký v duší naší za
nechala jeho hra, byl neobyčejný. Drama samo zajisté
není všední ceny. Plodný jeho námět, šťastné luštění,
svižný spád je velmi doporučují. Některé "scény: 1. jed
nání, kázání bohoslovcovo, konec (Janošík před soudem)
přímo strhují. V »Cikánském baronu: snad někde něco
přehnáno, leč celkem charakteristika stále svěží opere
ty Straussovy podána zdařile. Zvláště se vyznamenali
pp. Záhořík a Vrba. — »Carmen« sice int nároky na
větší jeviště a barvitější orchestr, ale přes to dlužno
vzdáti čest opravdové snaze všech. Escamitlovi vytkli
bychom někde maličkosti. Neměl vypastiti ničeho v pls
ni »Toreadore«, kterou téměř všecko obccenstvo zná.
Někdy se hudba rozcházela za sborem, přirozeně zvlá
ště, byl-li za scénou. Masky Carmen i cikánek byly
případné. Hra paní Skálové byla živá. I pan Demkov měl
šťastný večer. — Orientální stkvělou nádheru, již byl
proniknut celý. život byzantský, těžko omístití na men
ším jevišti. Proto »Theodora« neměla tak velikého úů
spěchu, jaký byl očekáván. SL Voltová a p. Baloun ve
dli si dobře. — Stará operetka Milýckrova +Žebravý
Student« samý valčík (jako v Straussovi), samá polka.

' Gataeměco chosdevice odoperety? Hrámodostidobře.
- Pan | Vrba. si ponšked | zadistosoval. Orchestr 

několikrát selhal a trubky přeblušovaly. — A ta zima
v divadle byla jedině výslednicí drahoty?

Repertolr měsíského děvadla. Dnes je čestný večer
basisty p. A. Balke, ku kterémaž si zvolil Smetanovu
operu »Dalibor«. V sobotu odpoledne II. představení pro
studující při snížených cemách »Noc na Karlštejně«. V
sobotu večer veselohra »Morálka paní Dujské«, v před
placení. V neděli odpoledne na mnohostrannou žádost se

opakuje »Knižecí dítě«, ojleretta od Lehára. Večer je o
peretta »Dollarové princezný«. V úterý v předplacení o

pera »Wertker«. Ve středu pohostinské hra p. R. Schlag
bammra, člena Národního divadla v Praze v titulní úlo
ze »Ďábel« od Molnára. Na uvedené hry lze již nyní v
předprodeji činiti záznamy. Dětská italská opera,
která již po tří týdny hraje v pražských divadlech (na
Smíchově, v Uraali a aa Vimohradech), získána řiditelem
A. J. PFrýdou-Priediem na dvě hry v Klicperově divadle

[ a síce na 12. a 13. února. Miadí tito umělci vydobyli si
přízně obecemstva celé Prahy. Zajisté | zde nebude ni
koho, kdo by si nechal ujíti příležitosti poslechnouti tyto
mladistvé umělce. Záznamy přišímá p. E. Tolinaa, knih
kupec na náměstí Pp. abonenti nechť si svá sedadla
včasně zamlaví. .

Ples spolku ma podporu chudých studujících Konal
se 9. L m. vsále Besedníénatěšil se pro svůj humánní
účel veškerým sympatim hradeckého občanstva. Ná
vštěva jeho byla hojná. Na všech stranách viděti bylo

) veselé tváře plné radosti ze života, která s uspokoje
ním dává dlouho vzpomínati onoho krásného večéru,
Subskripce potkala se s úpiným zdarem. Většími obno
sy přispěli: 30 K P. T. důstojnický sbor c. a k. pěšího
pluku č. 18, 25 K J. E. ndp. biskup dr. J. Doubrava, 20 K
p. dr. Fr. Ulrich, stárosta města, po 10 K pp.: svob. pán
Czibulka, c. a k. generálmajor, V. Havránek, ředitel
strojírny, A. Libický, ředitel reálky, J. Střemcha, mly
nář,.K. Teubner, velkoprůmysiník, J. Vojta, ředitel pae
dagogia, P. T. Záložaí úvěrní ústav, po 6 K pp.: F.
HniMěka, c. k. professor, HL Steinfeld, c. k. mistodržit.
rada, F. Zdařli, c. k. prof., po 5 K pp.: dr. R. Anninger,
továrník, Zd. Bromovský, lažemýr, L. Brtnický, c. k.
prof.. Fr. Fischer, c. k. školní rada, A. Hanaš, velkoob
chodsík, V. Hormol, c. k. prof, J. Kořímek,c. k. ředitel
gymnasia, B. Melichar, knihkupec, J. Pfínáček, továrník,
V. Píša, vrchal ředitel banky, V. Rážž, cís, rada, A.Spitaner,lhář,J.Tolinan“leilepec,čr P. Zachoval,
ředitel obch. akademie, P. T. Česká banka, P. T. Živ
nostenská banka. Celkový příjem činil 1097 K 10 h,
vydání 397 K 10 h, takže zbývá k podpoře chudých stu
dujících obnos 700 K.

Zobecnékuchyně.Navánočkyk vánočům(911
přispěli: po 20 K: J. E. ndp. biskap dr. Josef Doabrava,
Záložna, Spořitelna, Obec Hradec Král.; po 10 K: Zá
ložní úvěrní ústav, tilálka Živnostenské Wasky; po 5 K:
Filiálka České banky, Pivovar; celkem tedy 110 K: —
Vánoček rozdáno bylo za 283 K, zbývá schodek 173K, na

pon úhradu další příspěvky přijímá pokladník JanJsaf.
Prvuí společný ples odbočky c. k. poštovních a jed

soty c. k. státních zřízencůpro HradecKrálovéaokotí
odbývá se v neděli dne 4. února ve dvoraně Adalber
tina. Začátek o půl 8. hod. večer. Vstapné 2 K, druhá

dáma 1 K. Čistý výnos veprospěch onemocnětých čle
ně, jich vdov a sirotků. Hudba c. k. pěššího pluku č. 18.
. Z účtu kovářského v Firnéci Králové. 14. ledna 1811

-pvatený věnec k líšní 12 kr., 16. ledňá 1811 roh k vid
Jím svařen 18 kr., 29 Jedna 1811 nová podkova přibita
1 zl 30 kr., 11. února 1811 nová předal šárka okorána
starým železem 36 kr., 13. únorá 1811 nová podkova
z dodaného železa 45 kr., kroužek k váhám z dodanéh?
železa 8 kr., 2. března M11 ráf na zadní kólo k vozu
svařen 1 zl., 17. června 1810 článek do fetísku 10 kr.
ZT. srpna 1811 stará podkova přibita 30 kr., 30. srpna
1811 2 ráfy na zadní kola kočárová svařeny 3 zl. 30 kr.,
nová ramena- a voje okovány starým železem 3 zl, 13.

září 1811 nové kolo k vozu okováno starým železem
5 zl., 26. září nový hák:k ohni z dodaného železa 1 zl..
3. října 1611 nová podkova přibta 4 zl. 15 kr, 9. října
1811 rál na kolo k vozu svařen 2 zl., 11. listopadu 1811
3 nové podkovy přibity 12 zl., 31. prosince 1811 2 sta
ré podkovy přibity 1 zl. 15 kr. Součet 37 zi. 09 kr. nebo
7 zl. 25 kr. víd. čísla. Roka 1811 prodávalo se 1000 cihs!
z královéhradecké městské cihelny: měšťanům za 25

zl, poddanýmza 30zl. acizímza 35zl. v. č.
Špiclovství v »Ratibora«. Obec naše vypisuje kon

kurs na nové dva strážníky. Zdá se nám, že by tu služ
bu mohli hravě zastávati dopisovatelé do »Ratibcras, V
němž každou chvíli nějaký šplicl a udavač dá průchod
své vrozené povaze. Jakým darebou je udavač, nebu
deme pokrokovým lidem vykládati. Nedávno, myslíme
p. Malina, v »Ratiboru« měl o lom vtipný u přiléhavý
rozklad. Pánové snad čtou svůj list a také mu snad
věří. proto sl svůj ortel tam vyčtou. Denunciantů se
člověk nemusí obávati, ale štítiti se jich musí, proto Lu
de nám prominuto, že s takovou maffil nebudeme se
dále zabývati. Proslulý Machar počítal Dostálovi-Luti
novu čárky na pivním tácku a objev svůj denancoval
ve veřejnosti, jeho žáci řídí se dle velikého svého vzo
ru, proto nelze se diviti, že nejvíce obyzdných udavač
ských povah je v táboře pokrokovém. Jenom to je div
né, že pokrokáři s takovou zásobou vlasteího másla
na blavě chodí ještě na stamcel Inu, pokrokář dobře
vypozoroval, že dnes poplažní dvůr při zospodářské
krisí nemá velké ceny, proto opatří si raději drzé čelo.

Seznamcemsa týévasímtrhu v HradciKrálové
dne 20. ledna 1912. 1 l: pšenice K 19.— už 1950,žita



Příloha
Hospodářství v Rašinově bance.

Pokrokář Rašín hospodařil tak >nezišině«, že
220 důvěrníků pojištěnců »>Prahy<z českého zá
padu zažádalo 22. t. m. aby „právním zásturcem
bylo zabaveno veškeré jmění Rašínovo a Čapko
vo pro případ, že by oběma pánum byly dokázány
trestní přečiny. Krok tea podniknut proto, aby se
molsli případně ©poškozesgí pojištěnci hojiti ze
svých ztrát. Komise banky »Prahy: dne Zi. t. m.
se usnesla, aby valné hromadě delegátů byl předlo
žem návrl na propuštění Rašína bez pense.

Však také jsou vážaé příčiny:k novým staro
stem. Časopis čes. úředníků poštovních v čís. 2.
sděluje, že který úředník chtěl se ssláti v učitelské
záložně členem, nebylo mu vyhověno, pokud se
nedal pojistiti u »Prahy«, i když již jinou bojistku
měl. Při vyplacení vypůjčeněho obnosu nacházeli
však dlužníci v sůčtovací listině ;palmární a cx
presní čet dra Al. Rašína znějící na vysoké obno
sy (až 870 K). Na dotazy těch, kteří s dr. Raší
nem ani nemluvili, odpovídal Drnék, že práce S
vybotovením dlužního lista a záznamu va siužném
provádí záložně dr. Rašín. K takovým pracem "e
ní však potřebí drahého advokáta.

Bylo nadhozeno, že hypotěkami obchodoval
spit osobně Rašín se svými kamarády, než sama
banka >Praha<. A ejhle, sama správní rada výt
ku tu (třebaže nepřímo) uznává £ části za sprave

| dliwou. Prehlásila totiž, že >v indivitiuálních přípa
dech ponecháno vrchními řediteli určování příspě
vkn rTežíjního.«A Rašín půjčoval dle kaimaraderie
obrovské sumy na malé úroky. Tak přišel peněžní
podnik učitelský o veliké tisíce. Také Rašin odha
doval nemovitosti, na něž se mělo půřčiti, dle 0
sobního zájmu. Na dům >Národních Listů«< koupe
ný za 250.000 K, poskytnuta obrovská půjčka 180
tisíc korun. Z kruhů odborných zaznívá jednomny
sluť úsudek, že půjčeno z protekce více, než výža
doval zájem banky, která půjčkon provedla čin
velice odvážný.

V poslední době banka pracovala svým Kapi
tálem htavně v :zápůjčkách hypotékárních, z nichž
kynul veliký zisk pohlavárům. Ponze skrovné ob
nosy byly uloženy v cenných papirech.

Dům »Bellevue< byl prodán obchodní akade
mii za 330.000 K, ale Rašín zaúčiovat jenom 323
tisíce K. Zde tedy činí početní mezera 7000 K.
Správní rada. určátě neprohlásila, kam se vlastně
ta cifra poděla. Nebyla od dobráků přátel Rašinovi

poskytnuta provise tolik tučná? Či dostal ten ob
nos někdo jmý bez dlouhého přemýšlení nad tako
vým »pakatekem<? A jsou v tom háčky ještě jiné,
tak že podán návrh, aby byl Rašín žalován a vy
dání provise 3000 K a po důkladném vyšetření ji
ných nepřístožností žaloby nové. — Na Irotci »Val
dštýnův důme v Železnici, který jest podnikem ve
lice nejistým, zapůjčila 56.0000 K. Na toni ovšem
Rašín byl obklopen moenou čestnou stráží proslu

:Jých pokrokových paedagogů, bez jichž autority
-a obrany by příšel o důvěru i u poloslepých po
*krakářských poplatníků. Generál uměl sí velice
„šikovně vybrati své štábal důstojníky. V. Beneš
-promítá do zákulisí další maprsky, z nichž aspoň
„něco uvádíme.

Když Rašín přestal býti členem úsíř. výboru
rza skupinu vénohradeko-karfámskou, podařilo se
-mu strčíti tam za předsedu učitele Bold. Skáju,
+Brzo rostly Skálovi honoráře, když se sta! jedna
-telem ústř. spolku, až dosáhl ročních 1200 K. A
což veliký pokrokář K. V. Tuček? Druhou volbu
"Rašínovu za starostu jednoty r. 1903 podporoval
slovy: »Neznám — mimo Rašína — vhodnější 0
sobv. Nebylo by většího hříchu ©organisačního,
než kdybychom přivedli organisací do poměrů, že
by se musila shroutiti. Starosta ať ještě funkci
přijme a ať si vychová nástupce! Když oposice
volá: Ukřižují my voláme: »Živ buď starosta Ra
šíni< ... Tuček ve valné hromadě delegátů se s
ním loučil poníženým způsobem. Je prý ctí učit.
stavn, že jeden z předních jeho příslušníkův může
opustit odříkávání a, b, c, d (tak??) a může vstou
piti do řad finančního úřednictva. Komedie s resi
gnacemi sehrával Tuček po vzoru vrchního pána
svého často: »Prosím toužebně (5. srpna 1903),
abyste mou resignaci konečně půjali!“ Podivno;
dosud jt nepřijali. Dokud učitel Kožíšek sloužil Ra
šínovi, platil u >Čes. Učitele« za jednoho >z nej
lepších našich ideových pracovniků.«< Když však
zabránil! Rašínovi ve stavbě učitelského rcpresen
tačního domu, apadi u velikou nemitost. Bylo mu
zakázáno ředitelství kůru. Napsalo se mu: »Nemo
hli bychom k Vám míti důvěry, dokud lakotně ko
stelničíte za vdovin slzami skropený groš!« Kama
rádi Černý, Smrtka, Tuček, Skála, Richter, Švehla,
Moravec, Jírava, Pulpán, Meinich, Pivnička ...
„rozdělili se o přečetné ce v hospodářských

*podnicích ZŮS a nikdo se jich neptal, mohou-li
-je poctivě zastávat. Jen dr. Rašín v »Slově« ká
"rával, že »v rukou několika lidí (mladočeských)
slučovány jsou neslučitelné úřady veřejné i sou
kromé, tak Že je nemožné správné a účelné lích

zastávání«, ale učitelská rodimka,kamaria, přibra
la ještě Můllera, Horáka .. . a zabrala placené ú
řady v Dědictví Komenského, kde hořela pomstou
proti Tumovi . . . Rašínovec Knbrycht aričoval 0
posici řečnickou otázkou: >A táži se, co z toho ta
dynastie měla?«

Správní rada starala se o kašina tak pečlivě,
jako kvočna o kuřátko. Rašín byt ve službách Pra
hy- 3 let, ale správní rada mmpři jeho nastoupení
připočítala do služby 10 let. — Teď Rašín odjel na
Rivieru, aby si, chudinka, odpočal po tak namáha
vé práci pro učitelstva.

Jest však potřebí sůčtovati i s Rašínovýtmi
společníky, kteří svého pána nosili v inumfu, ač
koli do jeho hospodářství viděli lépe, než venkovští
učitelé.. Veřejnost volá po důkladném vyšetření

Kulturní jiskry.
Z Hše Esperanta. Letošní osmý světový kon

gres esperantský bude dle všeho míti průběh mi
mořádně skvělý. Rok od roku stoupá počet účast
niki při těchto sjezdech, až loni v Antverpáca
převyšoval 1700. Letos tomu bude právě 25 roků,
kdv původce Esperanta, ruský Polák Dr. Zamen
hof. uveřejnil první svůj spis o pomocném jazyku
mezinárodním. Z té příčiny bude kongres >dbýván
na polské půdě v Krakově a to od 1!.--18. srpna.

Přípravy k němu sedějí neobyčejné, neboť se če
ká veliké účastenství.

Letos poprvé objeví se na sjezdě toriito dele
gáti loni se ustavivší světové katolické ligy ©
sperantské. Též naše katolické bohoslužby, jež na
počátku sjezdů těchto dosud každoročně se odbý

sperantské kázaní prosloví sám nejdustojnější van

biskup Bandurski, jeden z nejslavnějších řečníkůpolských.
Poněvadž jest Krakov tak blízko a pro nás

Slovany i jinak důležit, bylo by slušno, abychom
se v tu dobu tam podívali a o skutečné živoucí e
xistenci Esperanta při sjezdě tolika národův se pře
svědčili. Dotazy na: VIII. Universala Kongreso C
sperantista en Krakovo (Austrio-Galicio.) Jest tře
ba. abychom my katolíci pilně Esperanto pěsto
vali, jako to chytře činí naši nepřátelé. Ti o pře
kot zakládají světové ligy všech oborů, v nichž
dorozumívacím a dopisujícím jazykem jest Éspe
ranto.

Sám sv. Otec nynější uznal důležitest Espe
ranta, udělil požehnání našemu orgánu »Esoero
Katolíka<. Mimo to existují naše esperantské revue:
»Nederlanda Katoliko«, »Germana Katoliko« a
»Regno Dia<, o nichž se u nás v Čechách bohu
žel sotva co ví. Jmenovitě jest třeba, abychom
podporovali ze všech sil naši světovou esperant
skou ligu katolickou. — Adressa: Dro Smmulders,
Schijndel, Nederlando. — K.

Směr rašínovského pokroku. Pokrokářský ú
střední spolek jednot učitelských v Čechách vy
psal veřejnou soutěž na. literární práce pro rnlá
dež. Když prošla konkursní lhůta, oceněno poro
tou (ovšem pokrokovou) zaslaných 30 prací tak
to: „Z prací, zaslaných do konkursu, nemohla no
rota doporučiti žádné k udělení ceny. Doporučuje
však, aby ZÚS. s autory dvou poměrně nejlepších
prací belletristických s hesly >Autor kruh“ a
»Večer ministři seděli v tajném kabinetě (Křest
sv. Vladimfra)e« a dvou prací poučných s hesly:
»Botanika« a »Dosavadní zanedbávání národoho
spodářské vědy u mládeže je největší hřích na
národu páchaný«< vyjednával, aby po některých
změnách mohly býti otištěny, po případě aby Jim
udělil čestnou odměnu.« — Tu jest dokumentární
vysvědčení. jak lidé, kteří přímo chrlí vzletná
slova o pokroku, sami příliš málo v pokroku sve
dou. i když se jim za spisování slíbí zvláštní ud
měna. A po peněžité odměně pokrokáři pasou všn
de. »Klerikál« Vinařický složil bez naděje na tuč
nou odměnu pro mládež čítanku tak znamenitou,
že se tato stala vzorem pro školní čítanky v Ra
kousku vůbec. A posud sami liberálové vyslovují
veliké uznání vzácnému. paedagogickému talentu

čtyři odměny mimořádné, neuznán za hodna od
měny ani jediný. |

«Ironicky působí, jak právě v rašínovském tá
boře má vyjítl spis proti zanedbávání národoho
spodářské vědy u mládeže. Snad klika rašínovská,
která dovedla z učitelských kývalů tolik vyždíma

ti chce poučiti mládež.u zdravém hospodaření lé
pe, než jak se mu naučili sami pokrokoví vychova
telé téže mládeže.

Pokrokové obchodování pohlaváru ©vzbudilo
mezi pokrokářským učitelstvem velice mnoho u
čelivých žáků. takže tito pro samé obchody ne
mají na jiné věci času. A jest významno, že učitel
ští finančníci se rozmohli zvláště na Chlumecku
a Novobydžovsku. kde dlouho pusobili pohlaváří
dosavadní. Jeden obstarává nákup kamer, druhý
odporučuje střižní zboží, třetí umělá | hnojiva,
čtvrtý pojišťuje na život atd. Zkrátka vychvalo
vaný pokrok se soustředil na kšeft, který jest u
mnohých přednější než zájem školy, kde přece
jest nejvhodnější místo k důkazu, zda horování pro
skutečný pokrok jest opravdové. Podvraceti ví
ru širokých vrstev lidových nebo dělati agenta —
to dokáže i I8letý sociální demokrat, má-li aspoň
takové předběžné vzdělání, jaké se vyžaduje od
chlapce páté třídy obecné školy.

Veřejnost čekala a čeká na pokrokářské sli
bované zázraky. Ale místo těch se dostavil vý
stražný hlas z banky »Prahy.

Proti varhaničení psaly pokrokářské listy u
čitelské tak fanaticky, tak soustavně, jako by cír
kevní hudba byla jednou z největších překážek u
čitelské kultury. A ejhle! Kdo opustil varhany. vy
plnil prázdný čas agenturou. Taky pro »blaho mlá
deže«!

Sám Rašín ještě jako učitel dostal delší dovo
lenou, aby se zdokonalil v účetnictví pro banku
>Prahu.« A pak jsou prý u nás poměry veskrze
zklerikalisované, jestliže se udílí delší dovolená u
čitelu k účelu, který se školou aní nemá co Činiti.

»Uč. Noviny« v č. 19. napsaly: >Co zbude po
období Rašínově, Černého a Smrtkově? Rozeštvá
ní venkovského učitelstva s městským, učitelstva
škol obecných s učitelstvem škol měšťanských,
stopy zhoubného hospodáření Rašínova v »Praze“.
vysoké úroky za dluhy a následky 3Otisicové de
fraudace v Ústřední záložně, oslabení stavovské
ho zájmu pro duševní statky lidské, šílená honba
učitelských předáků po zlatě, řada hospodářských
podniků na nejistém základě, novinářství organi
sační, založené na tupení, snižování protivníků a
na nadávkách. Nic víc.« — Tento posudek o vý
sledku tak dlouholetého »pakrokového snažení
jest velice charakteristický. Když podobně dříve
kritisovaly tvůrce nové osvěty listy konservaliv
ní, byla proti nim vyhlášena pokrokářská klatba
jako proti zločinnému nepříteli pokroku.

Taky assimilace, | Haličští zionistě (židovští
starověrci) žádají neúprosně, aby ze 194 zemských
mandátů bylo ponecháno 20 výlučně židům. Zio
nistická organisace vybízí židovské členy zem
ského sněmu, aby se vzdali svých nandáti. jestli
že by se tomu požadavku nevyhovělo. - - Nestačí
lo tedy židům, že tak dlouho haličské vedení soc.
demokratů bylo výhradně v rukou židovských, že
zvoleno mnoho židovských poslanců do zem. sně
mu i říšské rady, že židé ožebračili polské sedlá
ky. Nyní ke všemu ještě má přistoupiti přísné 0
hraničení a zabarikádování židovských držav, v
nichž jest plno křesťanův. A při takové kmenové
emancipaci pokrokáři vytrvale sekaif komplinenty
před jerusalemskými hradbami. Žid se assimiluje
jen tam, kde musí a jen potud, pokud vidí nezhytí.

Proti napapouškovaným frázím ozývají se v
č. 3. »Besedy Času«. Tím vlastně potvrzují správ
nost dávných a častých výtek tisku konservativ
ního. Slyšme pokrokářskou kritiku nemyslicích pa
poušků: »Naši mladí lidé literární, umělečtí a poli
tičti. když chtějí posoudit takového (+svého“) do
spělého a samostatného člověka. říkají: »To je vv
hraněná individualita“ Když se tak mluví, není to
nic menšího nežli doklad, že už začínáme odří
kávat z paměti nacvičené fráze a přestáváme my
slit. Před 25 lety by nebyl dospělý muž vyslovil
takovou banálnost . „ >To dílo má unělecké
kvality« .. .. mozek, který se nechce namáhat,
osvobodí se od práce flašinetovou frásí: má ta u
mělecké kvality .... Prostě řečeno: ten slavý
český svůj člověk myslll, nynější vyhraněné indi
viduality špačkují. .. . Jak by moll svůj člověk,
soudný člověk vypustit z úst takovou blbost, že
město čítá deset tisíc obyvatelů! ... Komu mě
sto čítá, ten nemyslí a toho se varujle v životě
vůbec... . Vidíte právě na všedním životě a na
projevech jeho, že už docela německy cítíme .. «
Cizi živly, to jest cizi myšlení a cítění prostupuje
českou bytost jako rez železo. po chvíli zbude
na nás jenom falešná vignetka, že jsme Češi.<

Velmi dobře! Časté schůzky a jednání českých
pokrokářů s vídeňskými židy volnomyšlenkářský
mi, s německými buršáky atd., s hroten namfře
ným proti českým katolfkům — to přece není
žádná podpora českého samostatného myšlení. A
z kterého tábora se rekrutují tací papouškové? Z
konservativního rozhodně nikoliv. Fráse, které ka
ratel uvádí, ozývají se výhradně z úst mladíků
pokrokářských, kteří duševní prázdnotu snaží se
zakrýti vyčtenými frásemi, jež se jim zdají nejmo
dernější. Který katolický sedlák mluví u nás o vy



které město »čítá«?
Zajímavo jest, že právě před masarykovskou

»reformou samostatného myšlení« takové nečeské
špaččí štěbetání v našem národě místa nemělo,
protože tehdy universita ještě nevyrobila tak veli

„ké množství pozérů. Nu — a tenkráte také nikdy
při volbách neozvalo se mezi naším národem ie
slo, odpovídající tolik vídeňsko-židovské manýře:
»Raději německého liberála než českého kleriká
la!: Takovou »počešťovací práci« začali teprve
masarykovci, kteří se katolickým sedlákům če
ským posmívají.

Láska mladé generace k vlasteneckým ději
nám. Staří naši písmáci, jimž otevřeny jsou skrov
né zdroje, div že očí na dějinách českých nenechali.
Nym tolik zajímavých výzkumu, tolik škol vzor
ně zařízených! A kde jest stará horlivost při čtení
historie? Nanejvýš se předstírá sympatie k vě
kům dávným tehdy, dá-li se plésti z některých ci
tátí karabáč na katolíky. Jestliže jdou na dračku
protikatolické >»historické« pamflety, nedá se tím
nikdo rozumný mýliti. Vždyť se ví obecně, že se
hltají nikoli v zájínu vědy, ale k vůli uplatnění ne
návistné vášně. Historická díla předních našich
dějepisců tlí v knihovnách namnoze vůbec bez
povšimnutí, protože slov »pokrok a věda< zůe
užívají lenoši jako pohodlného pláštíku k zakrytí
své netečnosti.

V čísle 1. »Pošumaví« napsal neklerikál Ha
nuš Sedláček: »Právě v nynější době pozorujeme
až nápadnou ochablost k dějinám českým. Roimná
ny, povídky, básně — toť samý západní neb opět
ruský vzor; dějiny nejsou většině našich moder
nich spisovatelů studnicí k látkám ... Přeložíme
si Schonherovu hru divadelní — místo abychoní
zpracovali, českým duchem procitili vlastní utrpe
ní, jež bylo hrozné . . . Však ne snad pouze v li
teratuře krásné, ale všude zapomínáme dějin! Ne
dovedu si představiti knihovny veřejné či spolko
vé, která by neměla dobrých dějin českých! Kaž
dá knihovna musí míti dějiny Palackého, má-li
slouti knihovnou českou! Každá lidová knihovna
musí míti Lacinovu -Českou Kroniku. má-li slouti
knihovnou lidovou! — A přece znám knihovny.
které nemají dějin Palackého, ba nemají ani Laci
novy kroniky! Byl jsem kdysi knihovníkem spol
kv, který měl slušnou knihovnu, tuším asi 500
nebe 600 svazků; mezi nimi byla kronika Lacino
va i dějiny Palackého. Za celý rok četl některé
svazky kroniky jediný čtenář, dějiny Palackého
ani na donucení nikdo nechtěl! Jindy jsem měl na
starosti přenosnou knihovnu asi s 80 svazky, mezi
nimiž byl spis Denisův Čechy po Bílé Hoře. Nabí
zel jsem. vysvětloval — ale získal jsem za celý
rok pouze dva čtenáře pro toto krásné dílec. Naše
»přemýšlející a bádající« moderní společnost po
učuje se o dějinách vlasti nejraději z -— románů.
které často se vyznačují fantasií úžasně divokou.
Proti »klerikálum. zachraňuje »vlast., ale skuteč
né české cítění v sobě dusí bezohlednými domácí
mi sváry a napjatou pozorností, jaký kde moderní
katechismus | jest předkládán | veřejnosti cizím
židem.

Kritikové tmy. Pokrokářské studentstvo tuží
se zdatně v kritice zásad katolické církve, v po
litice a — v odporučování kultury. Jak jest opráv
něno k nošení pochodně osvěty, poznáme snad
no dlc toho, jak si váží předních vědců na univer
sitě a specielně toho vědeckého odboru, jejž si vy
bralo za životní povolání. »Národní Listy: ve feu
illetonu teď napsaly: »Na vysokých školách nedo
studuje úžasné procento mládeže. V některých o
borech jest až 50 procent těch, co nevykonají zá
věrečných zkoušek«. Ale tmářství hlavy těchto
»koryfeů« dovedou zkritisovati bezohledně.

Pokrokový redaktor pokrokového »Přerovské
ho Obzoru« Florian Zapletal napsal tyto úžasné
nesmysly: >K čemu tedy je Matice Cyrillo-Metho
dějská? Aby tříštila národní řady, rušila práci 0
branných jednot národních a podporovala politi
ckou stranu nenárodní a pomáhala panovačným
choutkám internacionálního Říma. A k tomu zneu
žívá jména Cyrilla a Methoděje, jenž zemřel s pro
kletím na rtech protiřímským článkům víry a 0
byčejím (!!). jenž osobně Římu za vše, za úřad a
za svobodu. ano za holý život maje děkovati, slav
nostně se zřekl tohoto Říma, jenž se pokusil zří
diti v srdci západních zemí na Moravě filiálku
řecké církve Photiovy, která by dostala časem
všecky Slovany pod řecký vliv... Moderní člo
věk naučil se myslit a kritisovat (jak je vidět na
Zanletalav') a proto nedůvěřuje těm. kdo ještě

Sámňipokrokáři, kteří doěstenní tomuto mudr
ci poskytují, mělť by ve vfastním zájmů“toholě
masopustního komika posaditi do škamny ve Čtvr
té třídě obecné školy a nepustit ho, pokud by ho
učitel nepoučil aspoň tolik o historii sv. Cyrilla a

lostí školním dětem. Kdyby tak zabedněně psal o
českých dějinách a sociálním úsilí katolíků Turek
ze Smyrny, který nepřečeti ani jediného českého
řádku, srdečně by se veřejnost zasmála. Pokroko

vý nedouk však má právo k nejvolnější fantasii,aby »poučoval«.
Sokolstvo dříve. Již jsme uveřejnili pádné do

kumenty, jak právě ti staří Sokolové, kteří přiná

vynikali jako zbožní katolíci. »Ostravský Kraj« dne
20. t. m. přináší nové doklady. Sokolstvo před 27
lety na Velehradě přísahalo a manifestovalo pro
ideu Cyrillo-Methodějskou. Vůdce moravského So
kolstva projevoval manifestačně ve jménu bratří
vroucí víru. Roku 1885 dojely zvláštníín vlakeni
na Velehrad prostějovská jednota sokolská a jízdní
Sokol »Horymír<. Na Velehradě byli přítonimisluž
bám Božím a kázání. V Uherském Hradišti je po
zdravil místosťarosta tamější jednoty Ant. Soják,
vyzývaje je ku práci za víru a za vlast, »jak haž
dého dobrého. Slovana znakem«. Dne 29. června
dojela na Velehrad jednota sokolská z Přerova a
více sokolských jednot z okolí. Přijela též jednota
z Kroměříže a více jiných jednot. Tito vlastenci
tedy vykonali na Velehrad .v. památném tom roce
pouť jako kněží. A s katolickým duchovenstvem
jednomyslně horovali pro ideu Cyrillo-Methoděj
skou. Taková vzácná svornost iimponovala všem
protivníkům našeho národa. — Pak zavířily v So
kolstvu proudy jiné, zanesené na Moravu vídeň
ském židovstvem. A výslednice všeho již se do
stavila. Úcta k našim apoštolům ustoupiti musila
zájmům semity dra. Stránského, kterého mají již
plné oči i ti lidé protikatolicky naladění, kterým
slovo »vlást« dosud není zvukem zcela prázdným.
V hnízdě upraveném se vší obětavou pečlivostí
družinou Sušilovou usadil se chytré obchodník,
který se usmívá samolibě, když si vzpomene, co
mu již »vlastenectví« vyneslo. — České učitelstvo
pokrokářské trefilo svou eprotiklerikální“ výpra
vou kozla ještě nešťastněji.

Boj kovodělníků s kapitalismem. | Soc. dei.
již se domnívali, že zaměstnavatelé ve strojírnách
musí před jejich organisací vždy skláněti hlavu,
i když vyštvávali z práce plno ubožáků, nechtějí
cích platiti do soc. dem. pokladny. Ale náhle nyní,
v čase pro dělnictvo nejméně příznivém pocitil že
lezný kapitál velice vhodnou chvíli ke kombino
vanému, zkartelovanému útoku. Továrníci, aniž by
předem porokovali -s dělnictvem, nahradili dosa
vadní pracovní řád novým, který má podlomiti síly
soc. demokracie. Leč řádem novým jsou citelně
dotčena práva dělníků všech — i nejpokojnějších
a starých pracovníků. Novým řádem zrušuje se
dosavadní osmidenní výpověď a zavádí se okam

měřenou. Řád také jeví chuť po prodloužení pra
covní doby a to tak, že by byl dělník ještě více
ujařmen. I jiná ustanovení dotýkají se citelně děl
nických práv.

Když zástupci dělnictva 18. t. m. nabízeli kom
promis, byli od zaměstnavatelů odmítnuti. Tito

vyjednávati nemusili. Není tudíž divu. že svolány
proti »Svazu strojíren< velice roztrpčené schůze,
když místo vzájemné dohody zaměstnavatelé po

provedena.

zprávu Jest zpracována předloha pojištění, kteroufa nydějšímu parlamentu. Z toho
důvodu bylo a jest úplně zbytečno svěřovati před
lohu opět užšímu výboru. Proto očekávali přátelé

ev pojištění;že mávrh dra Kreka budeEDa tim brzké uzákonění:pojištění sociáiniío
možněno. Ale stalo se jinak! Dr. Licht jako a
stupce velkokapitálu a velkoprůmyslníkův ovšen
nemá zájmu na brzkém provedení pojištění. A $0
ciální demokraté vytáhli do boje v novém výboře
pojišťovacím se svými starými zbraněmi. Žádají
oddělené pojištění dělnictva a zvláštní pojištění
samostatných (malorolníků a maloživnostníku), za
mítají správu pojištění skrze tak zvané okrskové
úřadovny (Bezirksstellen) a chtějí celou správu
postaviti na dnešní nemocenksé pokladny, poně
vadž v nich dnes panují. Aby pak o tuto vládu ne
přišli, rozhodně. se dále staví proti návrhu po
měrného zastoupení ve správě pojištění. Poláci a
Rusíni žádají, aby pro Halič a Bukovinu bylo po
jištění zvlášť upraveno. Dr. Levicki konečně žádal
oddělené pojištění starobní od pojištění nemocen
ského a úrazového. Zkrátka jednání v pojišťovacím
výboře tak se rozbilo, že křesť. soc. Slovinec Do
stinčar zcela právem dne 16. ledna v něm mohl ří
ci: »Jest mi, jakobych byl dnes přišel na pohřeb
celého pojištění sociálníhol« Konečně nezbylo, leč
zvoliti opět užší výbor a tak uzákonění pojištění
pošinouti do hodně veliké a zcela mlhavé dálky.

Zase nové nadělení pro dělnictvo, které oče
kávalo od všeobecného práva hlasovacího zázra
kv! Demagogickým štvaním byli v posledních vol
bách vykopnutí z říšské rady nejupřímnější přátelé

-sociálního pojištění (Šrámek, Dr. Horský atd.), kte
ří pracovali v tom směru se vší energií. Nyní se
začíná zase zcela od začátku, ale soc. demokraté
vymýšlejí si houževnatě záminky k průtahům -—

zrovna jako se to dálo v Německu. Říšská rada
sténá pod mocí kapitalismu nyní daleko více než
r. 1907. A protikatolickými štvanicemi hledí de
magogové odvrátiti pozornost od nejnaléhavějších
sociálních oprav. :

Nový bankrot rudých suah. Všecký útvary
lidské společnosti pod zákonodárstvím sociálně
demokratickým rozpadávají se po celém světě.
Londýnský advokát, druhdy sociální agitátor a Do
litik E. G. Jellicoc, vrátiv se ze svých cest po Au
stralii a Novém Zeelandu, sepsal své dojmy. Vrá
til se domů veskrz vyléčen ze svých někdejších
názorů. Vyjel si na cesty r. 1904 a napsal: Po ce
lých osm měsíců na Zeelandu ztrávených, viděl
jsem, že moje náhledy o prospívání socialistických
zásad se nesplnily. Rozvoj Nového Zeelandu za
všeobecného, i ženám přisouzeného volebního prá
va, přičiněním politiků a demagogů přivedly zem
na pokraj finančního úpadku. Podnikavost pri vše
obecné nechuti k práci ve prospěch celku minula.
Všecky kapitály z podniků zmizely z nedostatku
lásky a ochoty. Každý chtěl býti jen dobře place
ným úředníkem. O Bohu a manželské věrnosti ani
řeči, každý chce býti živ jen dle své vášně. Roz

*hodčí soudy se rozešly. Všude se stávkuje pro
každou hloupost. Větší podniky společnou prací

| nelze zde prováděti. Pokusy zákonodárství jen na
základě dělnických zájmů prováděti, se nezdačily.
—- Stejnou zkušenost učinil též v Australii, jež je

: přímo zatopena socialistickým | zákonodárstvím.
Dělnictvo zde pracuje nejen ku zkáze své, ale i
občanů. Charakter, úcta. povinnost, jsou zde již
neznámými vlastnostmi. Každý myslí jen na sport,
na závodění boxerů, footballu. hockeyů a pod.
Vášeň po sázkách vyvolává zde stálou touhu po
zvýšení mzdy. Socialistické představenstvo zvrhlo
se v tyrany ostatní společnosti a jsou dnes již jen
nebezpečím pro ostatní společnost, jež z těchže

. příčin se rozpadává na doklad, že zákonodárství
socialistické trvalou společnost lidskou —utvořiti
nedovede.

o———mo «

dříve málo snesitelný a že netoliko zaměstnavate

kratické jho. různé tv diktáty se Ifhiti nemohly,

Jest zbědovanost dělné třídv ještě horší. třehaže
ti demacorové. kteří zavinili nustošení a krve

věří. kdvž chodí v neděli do kostela. Není víry,
živé a činaradé víry v duchovenstvu.
svobodu náboženskou, žádáme ji na jedné straně
proti vennřímnosti kněží. na druhé straně ji žádá
me pra tv kdna ještě upřímně věfí Učení církve
věří *e chrdá hudeme mít vždycky. my usiluje
me. ahy chudých nebylo; církvi stačí (1) dobročin
nost mv vellnjeme o sociální zákanv a zamezení
chudab“ Cl-kev nám nestačí svým nčením, ne
staří +24 o% pdením npetaží nám er mrav
ností. slouží jen starému absolutistickému řádu
sna!„v . 0

kteří po dlouhaleté poctivé nráci mají býti vvho-.

neičetněiších přínadech nucen zachovati s netnt
nírni solidaritu. iect lehce vysvěHitelno nynělšími|
okalnastmi V dahě talik kritické má nejvážnější
slovo hnmanlta která nřikaznie. abv a poslední
skévn nehvl něípravován žádný chudý dělník,
buďst jakýchkali názarň Na enneoltčekali celé 74

Nový nohřeh sanel4tníhanofštění. V úlerý dne
16. 4m zacadal na Hleké radí wrýhnrnra sorlální
najištění Hned © nrvá echňyt tAhně výharu navrhl
dr. Krek. hw en navnlil gulářiní všší výhar něhrž
ahw ce Ihned © niném věhaěín nrnvedín dehata
menprální 1 enaatální p ble ea echfila naářnnění
eariAlefky naWiřišní W pěším +/hnfa nnHěřavarím
mimláha narlamnanéí hefa nBedlahy důbladně nra.

54 +řetelam na ita

Národohospodářská hlídka.
1 Společnost pro pozemkový nájem a hospodíř

ství, zaps. spol. s obmez. ruč. právě se ustavila a
činnost zahájila v Olomouci, Dolní náměstí čís.

: 17. Účelem společnosti jest: 1. Najímati pro členy
a pronajímati členům pozemky a statky; 2. na na

' jatých neb súčastněných nájmech provozovati ho
, spodářství k opatření hospodářských produktů

členům zvlášťě v městech; 3. zřizovati pro členy,
vésti pro členy aneb pronafímati členům i jiné pod

i niky a závody s nájmem statků souvisicí; 4. při
bírati členy a přistupovati ku členům za spole“

: níky podniků a závodů pod I. a 3. uvedených; 5.
| kupovati pro členy a prodávati členům různé zbo
1ží; 6. poskytovati členům půjčky a půjčovati jim

| stroje a jiné věcí. Podily jsou 100 K. Vklady sezúrokují 5 procenty. Stanovy a složní lístky se na

| požádání zašlou. Společnost je všemi dávno žáda
ná a je také pro nejširší potřeby obecenstva zří
zena a bude se též snažiti všem vyhověti. K la
skavé spolufčasti zve Představenstvo Společ. přo
rozemkový nájem a hospodářství, zapsané spole

| čenstvo s obmezeným ručením.
Řepaé kontrakty ma r. 1912 uzavřeny hvly

mezi zástupci cukrovarů a organisovaných řepařň
na okresu českobrodskénmi v Čechách drs 2, t. in.



za následujících podminek: Základní cena za. Ng-.
strický cent řepy činí 1.80 K loco cukrovar netto
pokladna při ceně cukru 19 K- Při ceně sukru 19 až
22K placeno bude za 1 a řepy.1.89K, pří seně cukru
22—32K'bůde na Raždou korunu céry čůkeu při
dáno 10 bal, ha.1 ú řepy. Při ceně cukru nad J 2K

:bude přidáno.8b. Řepa prodánasal býti cukrova
rům v okresích Čes. Brod a Černý Kostelec'a sice

„od podepsání kontraktu do 15. září. V případě, že
odbor řepařský do 15. září 1912 řepu neodprodá.
bude určena ceng řepy podle průměrné ceny cu
kru v měsících říjnu, listopadu a prosinci 1912.

Údkáníz venkovapokračujehrozivě,A pak
se diví soc. demokraté, žerolníci domáhají se

Jepší existence. Jest to přece i v zájmu( fctva
zemědělského. Už od 20 let počal se venkov vy
Jidňovati. Počet osád, které měly obyvatel pod

procent s 50.000—100.000 o 50. procent. Roku

proti r. 1900 pouze o 08 proc. obyvatelstva. Zato
však v obcích větších o 16 proc. Není potorn divu.
Že při nedostatku zdatných rukou, při zanedbávání
rolnictví drahota stoupá.

- Dospělý člověk | potřebuje denně průměrně
60—70 gr bílkoviny, dítě 30—35 «. Nejvíce bliko
vin obsahuje hovězí maso, vejce, mléko: luštěniny,
sýr, tvaroh. Z toho plyne, že lze maso úplně na
hraditi hrachem, čočkou, fazolemi a sýrem. Proto
mléko s chlebem, chléb s 4varohem, krupice 0
vesná.s vejcema zeleninačlověkatak v síle udr
ží, ne-li lépe než masó, jehož požívání nemíirné je
zdraví často velmi nebezpečné, zejména když ma
so není čerstvé a zcela neporušené. Nejméně pro

Výstraha před
padělky.

Pouze bedničky a balíčky, jež jsou ozna
čeny kávovým mlýnkem, obsahují „pravou

Nedejte si tudíž dáti za „právou
:Franckovku:“ žádný balíček nebo bed.
ničku, jež není- cznačena touto ochrannou
zuámkou.

o. Jméno

zaručuje

výbornou jakost

po Š hms 1, léna vý
tečné hovězí polévky.

MAGGI"kostky
- jsou nejlepší! =

PA

Holičské mýdio
Stětec . . 20. B0. 50. 70h
Miska nikidvaná © naj0likou . 50h
Saton krát Da holení 70 h
Kámen po holení 50h
Kolínskávoda ph

zasílá —©— ,

408. JELÍNEK, parfumerie
v.žradci Králové.

a)

„PT

n

m
e

„
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Cyrillo - Metodějské
w Olomouci.

Objednejte hromadně a žádejte ve
| všech obchodech

(růMed
vyráběnéčeskou firmou J- sSvozli,
Luoštice. Nejmenšíobjednávkaje 25
balíků za K 24—, (tadíž 1 balík 100 kre
bišek za 98 h) vyplaceně na každou sta
rici. Za půl roku vyzískala Matice z pro
deje zápalek K 2000.—. Objednávky čiňte
výhradně u Sekretariátu M. C. M, v Olo
mouci, red „Našinoa“.

První moravská továrna
na voskové zboží

V. Zbořil a syn
v Bystřici pod Hostýnem

vyrábí ve prospěch Matice C. M.

voskové svíce
kostelní

bezkonkurenční jakosti a mírných cen
Platební podmízky dle ujednání. Žádejte
v sekretariátě cenník! Kdyby české farní
úřady nakupovaly světlo prostřednictvím
sekretariátu, nebylo by potřebí stálýc"
sbírek pro Matici C M. Svíčky jdou vypla
ceně na každou stanici. Objednávky Čiň:©
výbradně u sekretariá'u Matice C. M. v Olo
mouci, redakce „Našinoe“.

Paramenty,
mešní roucha atd.
prodá:á ve prospěch Matice CyrilloMetod.

E'rant. Stádník
-v Olomouci,

stálý přísežný soudní znalec pro ohor pa
ramenthi Každou objednávkou u něho pod
porujste Matici Cyrillo-Metodějskou v Olo
mouc.. Objednati možno přímo u firmy
8 odvoláním na Matici Cyrilio-M-todějskou.

Při nákupu jakéhokoli zboží jiného
obrafie se vždy na nás a rádi nabídkami,
po připadě poukazem na českou katolickou
firmu poradime, neboť zařizuje sekretariát
střed českýchfirem katolických

Veskeré dotazy © obrednátky řiďte vá

Gokretariát Matice Gyrillo-Motodějské

T Olomouci, POdakoe „NAšinee.

, K nastávajícím
biskupským visitacím

-| doporučujeme skladbu
váhovanouJ. Exoel. nejdůst.-p. bískapovi:

magnus.
Slavnostní sbor k uvítání biskupa.

-© Pro smíšené hlasy s průvodem varhan
(smyčcový kvintett, malý neb velký orchestr
ad libitam).

k, SložilDr. Rud. Šetina.
Objednávky vyřizuje

Bružstevní knihkupectví v Hradci Král,

ečnik

| w kavárně Slavii
w Hradci Králové.

x

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterdv

synovec,nástupce) A na DE
8sromalbu PŘ

oken.kostelních. čt o
PRAHA- |,

(8. 14boat, Malá, Karlova
" úbečín. Z9pové bhás Ma

lého uáměstí, dósve přes
RO roků us Malém ná

„ měs pud loabím) dopo
, račuje se

Fu vudání: okem ohrá

, movych od nejjednodu*
: šího aš k bohatému /i
, vuralnímu provedení u

sěec1 se čelesnými
: rámy, sálóma, vsizrnímu,
1

Veškeré rospočty, akizsy i odboroa ruda Lezpla'n", hrze
vál závaznosti kr definitivní objednávne

D

| URY*Nesčetná veřejná : písemné pochvalná vuná 1,"B| Založeno roku 1368.
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Uznaný za nojrýhodnější a nejlevnější nákopní pramen vRakousku veškerý

příkrová. koberců a
ovorány mížinínáčiní výrobnáchnejstaršíhozávodu v

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

Tisíce usnávacích referencí a od „—

Okeaakové„oeaníky,“ rozpočty, vzorya hotovézboží
Boz E aké režie ve vlastníchdílsácha

pomech, levné pracovní síly na venkově, čímů levnější
osBy aš o $0"/, než všade jinde.
JSubil.100 Jet. trvání a 40 lot. vlastní Simnonál.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

Absolvent c. k. odborné školy

BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovolaje si notivě nabídnouti

své aměleckypracované| ———— ojtáře,

sochy 52%:
šové cesty, —
jeskyně s P. M.

křtitelny, ==
sošky na pre

Lurdskeu,

cest, Jesličky,zm křiže

Sepetná společenstvo s ručením obmezeným
v Nradol Králové,
u (proti Graodbotelu) -::

přijímá vklady na knížky

za 449 až 50, =
úrok a to dle výpovědi.

SEW- Složnílístky na požádání zdarma. UW

Uhlí 2E ikeeješhn"
„Zalokenor.1650.

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstarší odborná dílna pasířáká

Rarla Zavadilav Hradci Hrálové

k zhotovenínádob kostolních ová,dne:

js úvěrníspolečnost

n ohne. v každémvaorkuaryzecírkevnímaloha.
Věepřezně,čistěndůkladná

shotovuje se vmé vlastní dílně
jen ručně, čýmáamožnéno

zbovenstvu práci trvalou a

Z omjakov vserky

záka Klsntíroride.roride
Mešní nádobyjem vohniulatímuaceny velicelevné

Chudětm kostelem moízosplácetbespřirážek.
ORP“Staodporučeníačestnýchuznáníporuce."B

Prozím voledůstejné duchovenstvo ©laskavou přízeň
a důvěruzávodudomácímu. P

odznaků

Veškeréopravy aědobko
stelních se arozle, tádně a
levná vyřizují. 

ve zasílám jen P ákre
hotěvéjé oČbkísh ukásu

te smělon.

G8B X G8B XG8P XG0D X G8BX

Jan Horák,*
i soukenník
x vRychnově nad Kněžnouizasílá na požádání vždy

k- ročnísaisenypartů š
ovějších drahá pra

kých.

JŘ: Četná nznánísvé 2krnhůvele-$
péctivé ob

dobu více než třice"iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku. M

Též na oplétkyboz zvýšení cen! $
ASB XABBXO0BXAGBXCSBX
Osvé vlastní výroby, jakož i tu- i cigo

sluze méhe ryze křesťanskéhojvodu za i

v Pardubicish,
doporačuje návod ovůj veledůstojnéme | duche-

apřezlacování

oltářů, kanatelen, kříšovýchot:
i veškerých chrámovýchpředmětů,jakoži

k opravě pomníků,šeleznýchnáhrobníchkřížů,

sajícíchza ceay mírté. — Tatáž doděvámozlá.
nová chrámevá zařízení

Plány a ro zhotovují úplměbezplatně. s
kústnímui dostavím a požádánítaktéž:beznárokanaosstovné,

| Mnobo pochvalných uznání po race a bronsgrásétní medailiesvýstavy v Pardabicich.
OMY*>Závod založen r. 1898. <a.

Hradeoleo Králové,Jiříkovatřída.290,
g vevlastním domě, proti Grandhotola.

Klenoty a šperky. Optické

Nejlevnější oenyt

w Hradci Kral. (36, odporašujevolodůst.éachovonstvusvé atentní oak

bezkonkurenční koláry oB y
i oeluloidov „ retya v prádlo Zakázky o m o

Přastaívýroby. k altžtové zboží.Pravé Jazrenépride PRE“ se vyřizují.



16.45 až 16.70, ječmene 15.20, ovsa 10.20 až 10.80, vlíkve*
z.

190.-—,máku $0.— až 100.—, lněného semene 30.— až
38- - 100 kg: žitmých otrub 16.59, pšeničných otrub
16.—; 1kg: másla čerstvého 2.88 až 340, sádla vepřo
vého 2.20, tvarohu —.38 až —40, 1 vejce —.Il až —.12,
J kopa kapusty 2.50až 4.20, | hi cibule 15.—až 16—,
1 kopa: drobné zeleniny 2.— až 4—, mrkve 1.60 až 250,
1 hl jablek 16 —. až 2.—.

bylo přivezeno hi: pšenice 68, žita 20, ječmene 13, ovsa
114, jahel 6, krap 10, jetelového semínka 123, máku 1,
kapusty kop:.7, cibule hi 10, drobné zeleniny. kop 16,
mrkve hl 8, jablek 8, podsvinčat 103 kusy.

a dproceminíchi dakomských -pokladničních| poukázek.
Živnostenská banka povolána byla k účasti na konsorciu
velkobank za účelem umístění nových rakouských stát
ních půjček a jmenována byla úřadním upisovacím mí
Stem. — Upisování koná se v pondělí dne 29, t. m. po
čínajíc, přihlášky přilimá však již dneškem: počínajíc.
Živnostenská banka fillálka v Hradci Králové, jako vše
chny filiálky tohoto ústavu za původních podmínek. —
Upisovací kurs stanoven jest u 4proc. rakouské koru
pové renty na 90.25 K, u 4proc. rakouských pokladaič
nich poukázek na 98.50 K. Rentám na 6, resp. 12 měsí
ců vázaným dostane se v přidělování přednosti. —

Věvobsené úvěrní společnost, zapsané společemsívo
s ručením obmezeným v Hrádci Králové, prospívá a u
pevňoje co nejlépe posici svoji v řadě dobrých českých
peněžních ústavů. Za uplynulý právě osmý správní rok
docítla ve všech směrech značného sesílení následkem
stále stoupající opodstatněné důvěry obecenstva. Spo
lečnost čítá koncem roku 1911 2006 členů, kteří na člen
ské podíly 126.920K hotově splatili. Členové ručí za zá
vazky společnosti trojnásobně, | takže záruka hotově
splacených podílů 380.760 K obnáší. Reservní foady v

tutéž dobu činí 22.446.32K, takže záruka, kterou společ
post vkladatelém skýtá, obnáší 403.206.32K kromě všech
aktiv společnosti. —Oproti této záruce stojí 497.300.89
vkladů. Tak příznivý poměr záruky vlastního jmění ku
svěřenému může vehce málo peněžních ústavů vyká

mitá a pečlivá, dokazuje nejlépe posudek revisora Jed
noty záložen v Praze. Společnost byla Jednotou zálo
žen ve dnech 17. až 24. května a 31. června až 2. čer
vence 1911opětně a to po čtvrté revidována. Bylo shle
dáno vše v nejlepším pořádku a správě společnosti vy
sloveno plné uznání. Poskytnuté zápůjčky v zůstatku k
31. prosinci 1911 obnášejí 778.098.76 K. Při nejlepší bez
pečností vkladů u Všeobecné úvěrní společnosti a sú
ročení 4 a půl až 5 proc. lze společnost tuto k uktádání

úspor zajisté co „nejlépedoporačiti.
»Praka« v Praze. Rodiště učitelského generalissima

(Nechanice) stavělo se vžďycky až příliš probudilým,
ále to pohanské otroctví o tom nikterak nesvědčilo. Ne
může býti neuvědomětlejšího otrokářství, než které se
dělo za bývaléhostarosty, otce a zakladatele Rašínov

ské dynastie Františka Rašíma st. z čís. 3., jehož syny
jsou nynější purkmistr Prantišek Rašín ml., Viktor Ka
šin, Josef Rašín, Karel a Alois Rašín. V nechanicích
vedle -starého husitství, zásadního to šermu pro vol
nost, rovnost, bratrství, v jehož čelo se stavěli Rašínová,
nejbujněji se dařilo hrozné hlíze otroctví nedospělých
„dětí a divek z Nechanic a okolí. Dle zásad husitských
poukazovalo se v Nechanicích na šlechtický lideikomis,
na půdu kostelní a na těch pár grošů kostelního imění,

"které ani nestáčí na opravy kostela celkem dosti cha
trného. Za to sami měli nejlepší »dusery< a křičeli, že
kněží dřou lid. Sami za peníze beze vší úřední moci a
povolání hotovili kontrakty harfářské, kuplovali prode
je harfářských domů, polí, luk. Lidé v čase jejich vlády

-sháněli děti do světa, dováželi panstvo do vzdálených
Pardubic. Pravý to »tatík« náš, starý otec a papinek.
Však má čtverák za ušima, ví, co vynáší více, než býti
»doktorem«a »děkanem«.A věru ze starého »vejběr

čího< vylovpl se otec města, tatínek několika studentů,
kterýž zrovna zářil pýchou, když mu Lojzíka nesli na
ramenou z Borů propuštěného omladinístu, měšťánkové
nechanští do městečka Nechanic. Zkrátka, vystudovalo

-se z nechanických harfiček a proto ne nadarmo vyblej
ski našeho pantátu v Humorech, jak utíká jako posla
nec s harfou z Vídně a azorek ho chytá dole za kal
hoty. Rozumí se samo sebou, že tehdá byl Viktorek v
boji prot Janákovi a s nim už tenkrát pokrokoví učitelé.
A ten boj z něho učinil mučedníka. Jak pak by ne, když
ho klerikaHsmus tiskl jako »těžká, černá můra!« Naše

dynastie odchovala mučedníka klerikalismu, utištěného,
pronásledovaného v Žiželicích, od věrných oplakaného
a litovaného. Víktorek stal se obětí klerikalísmu, :štva
ným od velikánského hierarchy, předákem nebohým ži
želickým kaplánkem — a aby to táhlo, řeklo se, že v
tom má prsty biskup Brynych. Vždyť chudý, zbědo
vaný kaplánek silného paedagoga, mnoha učiteli a úřady
:podporovaného, ke zdí nemohl přitisknouti. (Příště dále.)

Hořice. Obecní volby ukončeny, když rekurs pro

"i nim podaný byl zamítnut. Starostou jeopět pan Fej
far a do rady zvolení pp.: Jiříček, hodinář, hotetier Pour,
advokát dr. Pára, advokát dr. Kovář, továrník cís. rada
"Tuček, obchodníci Kořínek a Jezbera, řezník Macák,
-kovář Šafka a tesař. mistr Václavík, samí přívrženci
strany mladočeské, ač | oposice je v zastupitelství silně
podepřena. — Z-obchodní školy má se státi nákladem
30 tisíc koran akademie a první prací nového zastupi
telstva bude provedení kanatisace, jež bude stát dru
bých 300 tisíc kor. Zaujmou Hořice, jež platí dnes 135

proc. přirážky obecní jistě přední.místo mezi městy

-| Pardubice. Alóra banky »Praby« způsobila i u nás
mocné vzrušení. Pokrokoví paedagogové, pokud nejsou
zapsání realistickému táboru duší i tělem, jsou velice
schlíplí, když poznávají, jaký koláč se upekl z rašínov

velíké zhrdání konservativními intelligenty -—-a nyní po
»perné pokrokové práci« — vylezla ze všeho jako krá
lovns příšera bezohledného mamonu. Když pokrokové
učitelstvo tolik odsnzovalo Drozda, domnívali se nalv
ní lidé, že tací přísní soudcové jsou vesměs nejvýteč
nějšími kontrolory, reformními, opravdovými kritiky —
zvláště hospodářstyl ve straně vlastní. Nyní však bu
jarý šik protiklerikálních fanatiků počíná si jako popla
šená tetka, které se kaše připálila právě proto, že tak
slidivě prohlížela plotny cizí. Dne 21. t. m. došlo zde ke
schůzi pojištěnců, v níž bylo stýskáno, že dividenda ve
lice klesla. Dříve byla až 12 procent, nyní S. a přitom
není vyloučeno, že na čas zmízí. Jenže při takém ry

dávno dříve podívat se pronikavěji na prsty pražských
velmožů. | realističtí učitelé chovali se klidně, ačkoli
cítili to hospodářství na vlastní kapse. A Jiní zachovali
chytrou reservu, aby nepodráždili své volební spojen
ce a pomocníky k »obrněným protestům.. Vědělo se,
jak učitelstvo samo umičovalo věcnou kritiku Rašínova
úmění. V přijaté resoluci žádáno, aby osoby příbuzné
nebo sešvagřené nehyly přijímány do služeb banky, aby
byla provedena důkladná revise minlsicrská. Význam
ná jsou slova: »Nedůvěru projevujeme delegátům za
náš obvod zvoleným, neboť zvolení jejich stalo se. bez
nás, bez našeho vědomí a souhlasu, takže jsou to vlast
ně delegáti správní rady a nikoli naší.« Ejhle. jak dlou
ho byla trpělivá a do kralnosti snášelivá pokrokářsko
učitelská autonomie vůči pražským volnomyslenkářům!

spolupracoval? Kdyby takové žařízení-delegace bylo
někde v podniku konservativním, pršely by pokrokář
ské protesty jako kroupy. Posud v +Pra
ze« nedošlo v posledních letech k volbám přímým, ač
koli jinde je vymáhají s plnou energií. A tak aféra jest
i pro pardubské realisty vážným napomenutim,aby se
konečně naučili samostatně mysliti a jednati dříve, než
jiné začnou k témuž povzbuzovati.

Žamberk ma dar svatováciavský »Ústředmí Matici
Školské«. Městským úřadem uspořádaná v r. 1911 sbír
ka na dar svatováclavský vynesla celkem 375 K 30 h,
za něž vzdává výbor Ústřední Matice Školské všem
dárcům upřímné díky.

NeštěstívDoudlebécha. Ori.Dne24. tm. ráno
stalo se ve zdejší přádelně pp. Hernycha a spol. polito
váůníhodné neštěstí. Poruchou elektrického vedení dvě
dělnice: Tupcová z Kostelce n. Orl. a Rychtaříková z
Borovnice usmrceny. Několik osob, mezi nimi tov. mistr
p. Feir, poraněno. Případ bad! v místě i v okolí vše
obecný rozruch.

Čáslav. Zpěv. spolek »Hilahol« konal výroční
valnou hromadu 17. ledna u přítomnosti značného počtu
členstva. Účast tuto lze vysvětliti přirozeně tim, že jest
to jediný spolek místní, kam ještě nezjednaly si přístu
pu rozličné stranické aspirace. Z přednesené výroční
zprávy uvádíme, že Hlahol získal si mnohých úspěchů
jak v městě, tak v širém:okolí. Lze vzpomenouti jenom

bolu jest výslednící oeúnavné činnosti obou p. t. sbor
mistrů, jimž přítomnými vzdán byl tak zasloužený dik.
Po vyřízení spolkových formalit projednáván byl nový
spolkový řád, jehož některá ustanovení podrobena ná
ležité kritice. Při volbách nového výboru zvoleni opět
staří pracovníci Zvláště působilo radostně, že p. MUDr.
J. Konrád přijal volbu předsedy už po čtyřicáté. Myslí
me. že datem toto nemělo by Hlahbolem zůstati nepo
všimnuto. — Spolek sv. Ludmily, jehož úkolem
jest pečovati o výzdobu čáslavakých chrámů Páně, sklá
dal celoroční bilancí svého působení v neděli dne 21.
ledna. Z 260 členů spolku sešel se značný počet v za
sedací síni městské radnice, aby vyslechl zprávy jed
notlivých činovniíc. Zvláště vytknouti třeba ze zprávy
jednatelské nákladnou opravu kaple Mariánské pod vě
ži, která vykonána byla zcela na náklad spolku. Skoro
2000 K věnoval spolek tomuto krásnému účeli. Však ta
ké kaple ta jest skvostem kostela. Na opravu starých
a pořízení nových potřeb bohoslužebných vydáno bylo
575 K. Při volných návrzích vyhověno žádosti bratr
stva Nejsv. Srdce Ježíšova, a poskytnut na pořízení
nového oltáře B. Srdce Páně příspěvek 400 K. Při vol
bě nového výboru zvoleny opět: pí. Heyerová za pre
sldentku, pí. Bayerová za pokladní, pí. Nebožátková,
Čadilová, Bucková a sl. Chudobová za členky výboru,
dp. professor Pr. Kohout za jednatele. Přehlédneme-li
celoroční výkaz činnosti sv. Ludmily, musime říci, že
lze se jenom obdivovati obětavosti našich velevážených
dam a že ničeho více není si přáti, než aby za svorné
a ochotné součinnosti další spolek sv. Ludmily rostl,
mohutněla zkvétal.— Nebezpečí požáru hrozilo
dne 22. ledna dolení části náměstí. Časně ráno vypukl
totiž v kanceláří p. JUDra. J. Zimmra oheň, jenž však
ještě zavčas byl zpozorován a uhašen. Oheň vznikl za
doetnáním trámu od plechové roury kamen. Zvláštní
odměny za včasné udolání ohně zasloužil by si p. Vese
tý, -slubaměstského důchodu.— Nové hry v před
placení ogmamuje právě jednota divadelních ochot
níků v Čáslavi. Temtokráte připravuje delší |sezonu.
Přihlášky do 28. jedna přijímá p. "E. Číhal, obchodník,
za známých podmínek.

Preska z Čestims. Smutně začal tento rok pro na
šince -Josela S " v Hodkové čís. 6.,
pošta Zbrostavice. O půl n "Nový rok vznikl u,

něho požár, ne:plše založením, který ztrávil v krátkédobě -všečka- jeho stavení, stroje hospollářské, oděv,
část peřin, zásoby píce, obili. Škoda dobře se může pá

čití na 10—12000K a pojištěn je toliko na 240 K. Ne
Šštěstl to dotkne se ho tim bolestnějí, an má jestě po
měrně veliký dluh a 4 dítky drobné. Kdo můžeš. pi

1 $pěj mu mitodarem buď jemu přímo nebo farnímu úřadu

v Čestíně zaslaným. — K.'Vimr,bisk. 'vik. sekretář 4farář. —

Česká Skalice. V minulých dnech konala se v na

šem městěpovznášející oslava geniální krajanky Bož.
Něnicové, na paměť S0letého výročí jejího úmrtí. Na
akademii dne 20. ledna (které byla přítomna dcera spi
sovatelčina slečna Dora Němcová) vzorně byla před
nesena hudební čísla. Mocným a nezapomeňutelným
dojinem působila úchvatná přednáška, v níž v jemných

rysech mistrně nastínil nejlepší znatel Bož. Něrncové
"prof. dr. V. Tille jeli život a psychologické podiinky
jelí činnosti. Odkryl také a objasnil mnoho z jejiho žití,
co bylo doposud téměř neznámo. — Následujícího dne za
přítomnosti místní intelligence, četných hostí a valného
shromáždění promluvil pan řídicí K. Pleskač vřelý a
případný proslov o zesnulé spisovatelce B. Němcové u
ověnčeného jejího pomníku, 'vzpomenuv jeli babičky,
která na ni měla mocný vliv, vštěpujíc v její srdce lásku
k Bohu a vlasti. Na konec na vyzvání pana starosty

Grešla provolána byla památce B. Němcové třikát „Slá
va«. --skal.

Žiáovská starost o Náchod. Každému jest dovoleno
hájiti vlastní víru a dle ní jednati. Jenom katolík jsst
nucen ji odhazovati stranou, jakmile se ocitne v některé
organisaci »neklerikální«. I volnomyšlenkářským ži
dům dovolují pokrokáři navštěvovati vlastní bohosluž
by s tlustou knihou modlitební v ruce. Nic jim nevadí,
že týž žid, který na schůzích vystupuje proticírkevnicky,
poslouchá rád rabína. Letos mladočech Emmer, 4terý
dobře v jednom návrhu (V sezení měst. zastupitelstv.)
rozpoznal pokrokářský osten proti katolickému oby
vatelstvu a proto řekl: »To je jediná činnost, kterou páni
realisté znají: poplchovat proti naší víře, bouchat do
katolického náboženstvílé — Že tahle činnost v rěeali
stickém »pokroku« činí složku nejdůležitější, jest přece
patrno z realistických! protikatolických frásí, z výnra
vy Macharovy, častých řečí Masarykových, z podpo
rování volnomyšlenkářských fanatiků atd. Ale ookroká
ti ještě vytýkají, proč se proti té řeči žádný z mlado
čechů neozval. Měli snad nazvati den nocí? Nevěděli,
jak se do Náchoda dostavil se svou četou Kudrnáč, aby
se líbal s Macharem? Neprohlašují ve své báječné“od
vaze docela realisté za muže bezcharakterního vzdéla
ného člověka, který se odváží obcovatí katolickým ob- 
řadům? Vždyť bezmyšlenkovitě opakují, že žádný :vzdě-
laný člověk nesmí býti katolicky věřícím, protože prý
»věda. (ovšem ta haecklovská a židovská) už dávno...
atd. Co je to jiného než úporný boj proti katolickému
názoru světovému, když pokrokoví lháři docela se od
váží políčkovat historii tvrzením, že Kristus ani neexi
stoval! — Ale poradíme jinou reformu, o mnoho díleži
tější, která má přímý vztah právě k pokrokářůmh. Ti
přece se neodváží nikde tvrditi, že rabímské nábožen
ství jest pokrokovější než naše. Ale přece proti talinudi
stům zdejškn hlavní orgán realistický nepsal nic, ne
vymlouval jim nikdy přímo zastaralost jejich zásad. A
»čistitelé národa« vědí přece dobře, jaký »prospěch
pro náš národ přinesla zdejší konfessní německá skola
židovská. Když předkové zdejších židů chodili S rancenm
po německých silnicích, když se starali výhradně o své
měsce, zachraňovali Náchod a jeho český ráz nenáví
dění katolíci. Kdyby to bývala kolonie židovská, pak
by zde bylo Čechům dovoleno nejvýš cíditi německým
židům boty. Ať tedy pánové napřed důkladně +refor
mají< tam, kde mají příležitost nejbližší a nejvíce na
léhavou!

Chotěbořsko. U nás pokrokářšti učitelé, kteří tolik
pomáhali Drozdem k zvolení soc. demokrata proti na
šeinu kandidátovi, ošívají se nyní, jako by kolem nich
včely bzučely. Mimořádná valná hromada učitelské jed
noty v okrese sama konstatuje, že prohlášení správní
rady o bance »Praze« neuspokojuje. Teprve nyní pán
vé žádají důkladnou revisi, která byla nařízena mini
sterstvem přece již roku 1910. Či nevěděli pánové, jak
se lehce přešlo přes dobrozdání ministerstva? Teď jim
jest úzko z toho, že nespiněn úkol, který byl přímo po
lopatě předkládán. Důvěra v »pokrok« u širších vrstev
dostala nyní novou trhlinu. Když se mělo voliti proti
Adámkovi, pokrokářští utičelé běhali“od domu k doma
se snažnými žádostmi, aby nebyl našinec zvolen. Báli se
bezdůvodně, že ti »klerikálové« by učitelstva ožebr.t
čili. Zatim však právě v týž čas prázdnil učitelské
kapsy v zájmu prospěchu vlastního zcela někdo jiný.

Různé zprávy.
Apoštolský uumchis vídožský Mser. Alex. Bavona

zemřel ve Vídní 20. t. m. Msgr. Bavonna, titulární arci
biskup Farsalský, narodil se 1856, na kněze vysvěcen
v Římě r. 1880,byl professorem na několika ústavech.
mečež pracoval v diplomatické službě papežské v Ma
dridě, Brusselu a v Brasilii, kde zvlášť sc dobře o
svědčil. Odtud po odvolání býv. nuncia Oranito di Bel
moate poslán do Vídně, kde započal šinmost svou tc
prve 2. června 1911.Pobřeb konal se ve Vídni 23. ledna



Literární zprávý
z Družstevního knihkupectví

v Hradci Králové.
Nový žaltář dlenařízeníPia Xjako doplněk k bro
víři bude vydán v březnu v řešenském vydání
Pustetově, jež jest levnější a praktičtější, nežli
římské vydání původní

3 „PsalteriumTotum.“
Novýžáltář jest již v tisku a bude vydán

v několika úpravách a sice:004:
brožovaný. ..*. .
v černé plátěné vazbě s červen. ožízkou
v černé kožené vazbě se zlatou ořízkou
v černé kožené vazbě s červen ořízkou

v ohagrenové. kůži. Afranoouzskávazbase zlatouořízkou). . . . „.
V18:

brožovaný . K1%
v černé plátěné vazbě s červen. ořízkou „210
v černé kožené vazbě se zlatou ořízkou „ 340
v černé kožené vazbě s červen. ořízkou „ 290
v chagrenové kůži (francouzská vazba

se zlatou ořízkou) . . . „460
Kromě toho oznamuje větší vydání 8 pak

vydání rozdělené na 7 svazečků dle ferif.
Byobom mohli veledůstoj. duchovenstvu

ihned posloužiti, žádáme uctivě o laskavé při
hlášky, na kteréž žaltář, jak Žádáno, ihned po
vyjití zašleme.
Právě začíná vycházeti „Moravsko-alez

ská kronika“, která má "ročně6 svazků
a předplatné je jea K 3 —, pošton

Zařaděnaje do tohoto ročníku II.
řada ©Baarových farských historek
„Kobouti".

Nejezohleba: „Ve škole života“. Cyklus

74 promluv. k dospělojšímládeží stu„a .. .
Šetina: „Eoce 3200rdos ust,Plarnostní sbor k uvítání biskupas

vodem varhan (partitura a hlasy) . „
jednotlivé hlasy po 20 h

Proschwitzer: „Památka utrpení P. Je
žíše Krista v Nejsv. Svátosti Oltářní“,
7 postních kázání . . „ 060

Gottler: „Vierter Můnchener katecheti
scher Kura“,brož- . „ 482

„ 480
Gottler.Stieglietz: „Katechetivobe Blát

ter“.Předplatnénarok ..
Obrázky 00 upomínky k prozí sv. zpovědí

a přijímání v různém provedení a cenách
na skladě.

Objednávky rychle vyřídí

Druástovní knihkupoctví
w Hradci Králové, Adalbertinum.———m ——

za obrovského účastenství. Mrtvola uloženazatím v po
boční kapli svatoštěpánského dómu.

Valtřní hodnota českého liberaiiamu je velice ubo
hou. Dokázali jsme to nedávno na celé řadě případů. Če
ský liberalismus je obílený hrob, hrob z venčí krásným
lesklým mramorem obložený, ale uvnitř všemožným ne
řádem a hnusnou špínou naplněný. Dokazuje to znovu
boj. jenž propukl mezi »Národ. Listy« a »Českým Slo
vem“ a jehož pokladem je kšeft. »České Slovo« vytýká
+Nár. Listům« úplatnost, poněvadž mlčí k politicky so
ciálním afférám v pojišťovně »Assicurazioni Generali,
od níž si dávají za mlčení platit, uveřejňujíce pole
miky ředitele Horsta, organisovaného mladočecha. a
berouce 2 K za řádek. »Národní Listy« oplácejí stejnou
měrou. Uveřejňují doklady, z nichž je zřejmo, že knih
tiskárna národně sociální jest pojištěna u generálky,
že administrace »Č. S.. v lednu 1908 co nejuctivěji žá
dala pražské ředitelství »Ass. gen.«, aby ráčilo uveřej
ňovati v »Č. S.« »publikace ve formě lokálek- a že ko
nečně býv. administrátor »Č. S.« Jos. Růžicka se u
»Ass. gen.« ucházel (bezvýsledně) o půjčku na Zlatou
Husu. když ji koupil spolu s post. Klofáčem. Kdyby -Č.
S.. bylo inserci a lokálky dostalo, kdyby byla bývala
povolena výpůjčka na Zlatou Husu, pak mlčelo o 1.0
řádcích v »Ass. OGenerali« tak, jako mlčí »Nár. L.« a
bylo by řediteli Horstovi uveřejňovalo polemické člán
ky řádek za 2 K. Nyní však ze závisti dělá ctnostného.
»Národním Listům« úplatnost dokázalo, ale samo hlavu

do chomouta platnosti strkalo. Chtělo totéž konatl, co
konají »Národní Listy«, mělo k tomu úmysl a vůli a by
lo by i to provedlo.

Zednářská sebezáchrana. Nucený sňatek má býti za
veden ve Francil, kde již je vypracována předloha zá
kona, aby se zabránilo stálému zmenšování populace
a ubývání sňatků. Nakomandovat někomu, Že se musí 0
ženil, to přece nejde. A proto zvolena jiná cesta, kte
rá nepřímým způsobem stane se donucovacím prostřed
kem k ženitbě. Kdo do svého 29. roku zůstane svobod
ným, bude povolán k zvláštním vojenským cvičením
jak v reservě, tak | v národní obraně. Kdo se neožení
ani do 45 let, zůstane vřaděn do reservy až do nefpo
kročilejšího stáří. Ze státní, krajské a obecní služby bu
de propuštěn každý úředník, který dosáhl stáří 25 let
a neoženil se. Přednost k povýšení ve službě má mít!

K 120

„ 270
„ 240

K 390

150

každy úředník, ktérý má 3 děti a má-li jinák stelnon kva
lifikaci. K služnému každého úředníka se bude připláceti“

dítě nad tři. — K takovým koncům to dochází v zémi“j
prý nejkulturnější. Ale co pomohou všechry (ytc do

manželství byla právě těmí, ktefí nyní sahají k -nuce
nému sňatku«, nejdříve zničena. Katolický názor o man
želství a rodinu byl prohlašován za zpátečnický, ne
kulturní a nemoderní, výsledkem je vymírání Francie,
která bude pokračovat dále, poněvadž neponiohou ani
nucené sňatky. Ve státě »svobody« má býti tedy tre
stán a odstrkován občan proto, že se opovažuje uzavří
ti sňatek teprve tenkrát, když se mu to hodí. TFyranle
toho druhu ještě nebyla v nejbyrokratičtějším státě c
vropském. Republika sama napsala na vysvědčení vla
stních moderních snah známku nedostatečnou s velikým
titulem »Bankrot.«

cierů a uherská tělesná garda'o 12 mužů (důstojníků).
společná a uherská garda trabantů o 20 mužů išikovate
lů). Jedině počet tělesné pěší setniny a jizdecké šva
drony se nezmenší. Důvodem pro toto ztenčení jsou
rrý hlavně úsporné snahy nejv. hofmistrovského ú
řadu i zmenšené povinnosti representační. Do gard sho
ra uvedených budou prý příště zařaďováni jen důstojní
ci na odpočinku, takže dvorní erár bude jim přijláceti
toliko aktivní příplatek. Tělesná garda arcierů, čítající
počátkem let šedesátých 8 generálů a 85 důstojníků,
skládala se nyní jen ze 3 generálů a 45 důstojníků a bu
de příště ještě menší.

Klerikallsmna čí byrokratismus? | Co všecko musí
snésti katolíci za to, co učiní byrokraté, jichž práce se
řHidídle větrné korouhvičky nejrůznějších okolností. Prý
jest Rakousko státem zklerikalisovaným. Zatím právě

žitelství udělila státní příslušnost.7 protestant. kazate
lůmn,kteří by přece měli na pruských úhorech evang. or
kazatelům, kteří by přece měli na pruských úhorech or
by až nazbyt. Zřízeny nové čtyři protestantské stanice
vyučovací. Na 6 místech zahájeny první protestantské
bohoslužby. Otevření nových protestantských kostelů
a modliteben na 11 místech (i v Bosně!) Evangelický

bund založil 9 místních skupin, »Lutherverein« započal
činnost na 7 mlstech. V Sarajevě se pevně usadily:
spolek evangelických žen a křesť. mladíků. A mlsta k
zasetí protestantismu byla vyhlédnuta s velikou politi
ckou bystrosti zvláště tam, kde by se Galo pohodlně
germanisovati. A pak prý v Rakousku vládnou +kleri
kálové řimětl«. . '

Všellcos. Následník trůnu arcivévoda Prantišek Fer
dinand 28. t m. pojede do Berlína, aby byl kmotrem no
vorozenému synu korunního prince německého; kmo
trů bude 17. — V Sarajevě 21. ledna došlo k bouřlivé
demonstraci pro omezení svátků v Bosně a Hercegovi
ně (o 10) dle papežského motu proprio, Lid křičel, že si
nepřeje žádných změn starých zvyků. — Škodovy zá
vody obdržely prý od čínské vlády objednávku děl za
L milion kor. V Rakousku též uzavírá vláda čínská
půjčku v obnosu 6 mil. marek na 6 proc. —. Ve Sv. Le
onhardu u Meranu zemřel 77letý poštmistr ve výsluž
bě Jiří Haller, poslední vnuk chrabého obhájce Tyrol
Ondřeje Hofera. — Továrnici svíček v Rakousko-Uher
sku zvýšili ceny o 5—6 K, což zůstane v platnosti až
do konce roku 1912. — Také léčiva budou zdražena,
pončvadž stoupají ceny drog. — Od 1. února bude Ví
deň zásobována rumunským masem. — Šedesáti pošt.
úřadům v Čechách bylo rozdáno 90 lyží pro poštovní
posly, kterážto novinka má osnadniti dopravu poštov
ní na zasněžených cestách. — V obecním zastupitelstvu
ve Štyrském Hradci prováděli soc.. dem. obecní starší
obstrukci: rozbíjeli i pulty a hráli na gramofon. — Od
podzimu stouply ceny kulatého dříví o 3 K na kubickém
metru a ceny řezaného dříví o 6 K na kub. metru. —
U Jílového bude se prý zase dolovati zlato za použití

byly právě ze značné části — hlavně drahokamy a:
perly ohromné ceny — nalezeny v Lublíně u židovské
ho klenotníka Adlera. Vymlouval se, že prý předměty
tyto koupil v Haliči. Kde jaká krádež v katolických ko
stelech, zpravidla za ní je žid. — V Richmondu (stát
Indiana) žije ZBletá babička; vdávala se ve 13 letech a
její dcera rovněž ve 14. roce se provdala. Tato nejmlád
šť babička má ještě na živu prababičku, které jest 90
let: vnučka nejmladší babičky má tedy na živu pra
prababičku. — Celá řada obcí v jižním Tyrolsku ode
přela vybírat daně v přenesené působnosti. — V minu
lém týdnu zamrzl u Bělehradu Dunaj, což se už nesta
lo innoho let. — Při dodávkách pro vojsko Italské v
Tripollsu spáchány byly v Neapoli podvody přesahující

obnos půl mil. lir. — V Palestyně počne se co nejdříve
stavěti židovská polytechnika, na niž židovští boháči
věnovali dosud několik set tisíc. Židé však sotva co ní
budou choditi. — Při dražbě Hoeovy knihovny v New
Yorku prodán byl výtisk Outtenbergovy bible, tištěný
v letech 1450 až 1455 za 125.000 K. Bible kardinála Ma
zarina dosáhla dokonce podání 240.000 K. -— Železářský
vefkoprůmyslník v Chicagu R. Crave věnoval $ mil.
dollarů k zakupování matých domků na venkově nro
opuštěné ženy a jejich dítky.

Šlechetní dárcové. | Veledůstojný klérus jeví stále
větší pochopení pro všenárodní nábožensko-záchranné
dílo českých katolíků: Katolický učitelský ústav v Bu
benči. V poslední době věnováno několik významných
darů: Na sv. Mikuláše s rádostí doručil stařičký kněz

Pochopení,kterév rozmluvě:pro dílo jevii,-terpal zibo
haté zkušenosti svého fiřadu učitelského: © ačkolik dní
později došlo 50 K od rev. P. V. Ciplna, knězez: Kell
nersvilin ve Spojéných Státek amer. Loni poslal 400 K,
aby se stal členem zakládajícím. Ve svém významném
přípise opětně vítá s madšenímydílo toto jako. přlspění do
brotivé Prozřetelnosti Boží k. záchraně. národa z- nou
ze nejvyšší: jako dílo pro národ épochálnílo. významu.
jemuž by katol. vlastenci čeští měli věnovati více péče,
nežli se kdy věnovalo Ústřední Matici Školské. Ryzim
vlastenectvím m apoštolským nadšením díšlcí dopis a
merického vlástence-kněze, prostého všech“ zdejších 0
sobních poměrů, zůstane drahou památkou archivu na
šeho. K novému roku daroval nejmenovaný člen metro
polní kapřťoly400 K, toho roku již druhý dar. Mezitím
darovali vldp. Fr. Macháček, zám: kaplan v Malešově
a farnt úřad v Číbůzi po 50 K. Po novém roce došel „d
niejměnovaného kněze z diecése hradecké rekom. dopis
peněžní se spořitelní knížkou na 500 K, psanou na jmé
no spolku. Z přípisu: »Přiloženě zasílám na doplacení

upotřebíte, tuším, velmi dobře na zmírnění břemene,
které bedra Vaše tíží. Je to ke cti a chvále Boží a k zá
chraně našeho národa katol. Vím, že jste v úzkých, proto
xpěchám, abych si ani toto zmeškání nemusel vylitat
jednou — a peníze jsou poctivé, po rodičích — budnu,.
dá Pán Bůh, požehnané.« Před několika dny uejmeno
vaný šlechetný děkan z města. nedaleko Prahy zaslal“
katol. paedagogiem vydaný dlužní úpís přeskrinutý s
přípisem: »Dlužní úpis vracím, nehodlaje dlužnou částku
nazpět požadovati.« Úpis zní na 1000 K. Ačkoliv přisáno::
»V novinách však ničeho neuveřejňujte“, douláme, že
tímto způsobem nerušíme přání toho. Dej Bůh za rad>5ts
né a tiché oběti tyto hojně blahé radosti! Přáti by si:
však bylo, abychom pro větší povzbuzení a náležité
ocenění obětí českého duchovemstva pro dobro národa
směli | jmĚna uveřejňovati. Nyní po dostavbě nrvní

Placení na všechny
Strany, Adresa naše: Katolický ústav ku vzdělání učite
la, Praha-Bubeneč.

Řádmou valnou kromadu konati bude spolek Sera
finské lásky na záchranu opuštěné á zanedbané“ niáde
že českoslovanské v neděli dne 28. t. m. o 3. hod, -od
polední v Českých Budějovicích v biskupské residenci
v přízemi vlevo. Mimo zprávy o činnosti spolkové jsou
na programu důležité volné návrhy správního výboru.
— Serafinské dílo lásky trvá teprve 4 roky: nynl má
v ochraně již 56 dětí opuštěných a zanedbaných z Čech
i z Moravy, dává je nejen řádně vychovávati, nýbrž
pečuje o ně i potom, když vychodily školu a dány byly
na službu nebo na femeslo, což obojí obstarává Seral.
dílo lásky samo, zůstávajíc s chráněnci svými ve styku
až do jejich plnoletí nebo provdání. Členové plati 3 K
ročně a dostávají pak spolkový časopis zdarma. Adresa
zní: Serafinské dílo lásky v Českých Budějovicích. —
K valné hromadě i hosté jsou vítáni.
-Pátý Národal dům ve Vidal Rozsáhlost dvounitio
nového města Vídně nutí český živel, aby sc po okre
sich organisoval a soustřeďoval ku společné práci. Je
denadvacet okresů má Vldeň, ale pouze čtyři Nářodní
domy. Na vybudování pátého Národního domu pracnje
Spolek pro vystavění Národního domu v Leopuldově za
součinnosti všech národních spolků leopoldovských. V
Leopoldově ústí dvě dráhy, dovážejicí český lid 7 +la
sti do Vídně: Severní dráha a severozápadní drába, 2
nádraží Františkovy dráhy jest do Leopoldova měst
skou drahou přímé, jen několikaminutové spojení. -Pří
mé spojení tramwayové má Leopoldov s nádražím spo
lečnosti státní dráhy. Jest tedy Leopoldov do jisté míry
uzlem všech drah, kterými do Vídně proudí český ži
vot. Spolek pro vystavění Národního domu pořizuje po
třebný kapitál: t. Příspěvky členskými, 2. dary, 3. dlu

hopisy po 20, 50 a 100 K, jež zůročí 4 procenLy u každý.

započne dne 1. ledna 1912, s umořováním dne 31. pro
since 1912 a pak rok co rok vždy 31. prosince až do,
jejich konečného umoření. Dosavadní kapitál. který do
sáhl členskými příspěvky,dary a výtěšky ze zábav vý
še přes 20.000 korun, jest zaručovacím fondem majite
lům dluhopisů. Kapitál tento stále roste. záruka jest
tudiž stále vyšší. Kapitál spravován jest velkou »Ví
deňskou záložnou« a jest tudíž plně zabezpečen. Divho
Pisy upisují se u spolku »Národní dům ve Vídní II.,
Orosse Pfarrgasse 7., nebo u úřadovny Vídeňské zá
ložny Vídeň II., Kaiser-Josefstr. 5. S upsáním nutno slo
žiti 1 K na kolek a ostatní režii. Dluhopisy možno také
spláceti. Úrokování děje se ode dne splacení celého ob
nosu na upsaný dluhopis.

Iniormace. Na jmění bankéře Vojtěcha z Puky v
Columbus, Ohio, Spojené Státy americké, vyhlášen byl
konkurs. Mezi poškozenými bude ast mnoho rakouských
vystěhovalců, do domova se vrátivších. Případné pří
přihlášky konkursních věřitelů, jež by se měly přímo
zaslati c. a k. konsulátu v Clevelandě, Ohio, Spojené
Státy americké, musi býti věřiteli konkursními vlastno
ručně podepsány a konsniátním zastoupením Spojených.
Stát amerických legalisovány.

Každá dobrá spořivá kuchyně měla by míti v záso
bě Mageiho kostky (hotová hovězí polévka). | Každá
kostka dá — jen politím vařící vodou —. okamžitě čtvrt
litru výtečné hovězí polévky, které se může použítí
jako každé domácně připravené. Maggiho kostky po 5
hal. obsahují nejlepší masový výtažek a všecky potřeb
né přídavky. Json tedy úplně hotová hovězí polévka v
suchém tvare. Dbejte však při nákopu vždy jména
>Magei« a ochranné známky »křížové hvězdy«.



zahrad, vil, párků a přátele rostlin, vstúpuje'právě vy
šlým číslem 1. do jubilejního, dvacátého ročníku, Věrná
svěmu programu, přinášeti bude | na dále vybřané člán
ky a novinky ze všech směrů zahradnictví ozdobného

jenom každého zahradníka, aje i majitelů zahrad všech
dralů, víll i zahrádek domácích. Z bohatého. krásnými
vyobrazeními vyzdobeného obsahu prvého čísla uvádí.
mě tyto články a stati: Zařízení domácích nebo škol
niéh zahrad. — Papír k ochraně rostlin. — Visuté Tina
descántie pro. světnici. — Celer k bělení. — Barexmé
lekníny. — Ohrážování zahraď — Výsěv semen:ktětin

světnici. — O kompostu. —Jak založiti bělidlo. — Vý
zdoba oken a balkonů. — Výběr dobrých novějších po
pínavých růží. — Modrá srstka. — Kronika. -- Rubrika

ně nouze 4 K, do ciziny celoročně 5.K 20 h. Čísto na u
kázku zašle ochotně na požádání aďmimistrace »České
Flari-. ve knihkupectví A. Reinwarta v Praze. ve Vo
dičkově ulici č. 23.
-a -—-. 2 ano

Pojilišncůů banky +Prahye!

Členové pojišťovny »Praby« smýšlení katolického

= Vkladyna knížky=© 40 0
zúrokuje

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
ská, 2. vějehní poplatníci, 9. rosorvní fond

+

běh oořěěěěthětětětětě
„Prml český katolickýzárod re Yin © Přátelé pravdy!

vějmec,kteří dosud se mepříhřáeří.vybízejí se ve svém
vlastním zájmu, aby svoje adresy. číslo polřstky. obnos
poltštění, po případě půjčky oznámili podepsanému. jenž

' jest členem komise zástupců členstva banky lé. která se
ustavila, aby pojněry v fstavě se. vyjůsníly a uspuřá“
daly. jak zájem pojišťovny | prospěch členstva toho
vyžaduje.

Netřeba zdůrazňovati. že přihláška taková jest nut
ná a že nezbytno il učiniti co nejdříve.

Dopisy.buďtežadresovány: |

Čís. rada MUĎr. O. Rožánek, Praka-[I. ©,
Křemencová 8.

Rozšiřujte!
V „Časových Úrahách vyšlo pojednání:

Jest náboženství
věci soukromou?

NapsalJiří Sahula.

Stanovisko moderních Iberálů K"tétoo.
tázce jest zde podrobněposouzeno. Měřítkem

k a onfilení 4 SY.,pl historie,loi o hl“e sopčasmých sociálních a
kulturních „potnějů. Neudržitelnost stanoviska

Bnia toe ee jest přesvědčivědokázána —
sorou obranou proti zálndnýmnosfůny naši
protivníků. P . néným hosStran 96,

OG“ Cena 24 hal -Oe
PH hromadných objednávkáni jest vošká slova.

"Objednávky vyfizuje ibned

Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid
j (s celé epousty prolhaných brožur na potupu naši.

ral | ( u tř ProtoupozorňujemeVás všeckyna obrannébrožury katolické. které důkladnými, promyšlenými

x

| úvahami maří otravné účinky ném nepřátelského
Dílnaku vyšívání tisku.Jsou to 2

Zn zhotovení ko

i € atelníchrouch, Č ASOVÉ| | M | korouhví (balda- o
(7 i chýnů), nebes © . :

spolkových prapo- o a
1! rů;napožádání E“ UVAHY.
1 Ů obstarám též ko- . , v . .
| “ vovénádoby,kříže Na celý rok se předplácí. pouze 1 K.

: atd. Jednotlivá čísla (nejméně82 str.) po 8 h.
: Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

Vid oň, Přihromadnýchobjednávkáchposkytujeme
strasse o vedleLa- " až 50 procent slevy,
saritského chrámu 3Za nepatrný obnos- tadík muže si každý:

a Páně. koupitihojnost vrdětávacího čtení. -Nečekejnikdo,
= Na ukáskysasilá | nepřátelé protikatolickými l-:úky zbožnouosadu

zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolickése vše franco ě i
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-li s3 nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

u trvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
Továrna na cottagová americká aby si prohlédli seznamdosud vyšlých brožur, jak

jest uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky
-|| obratem vyřídí

administrace „Časových Úvab“
též evropského systému 7 v Hradci Králové.

RudolíPajkrá spol.|| Duch
Prism katolické

Obnovy.
psal

9

Praka, Vídeň, Badapeit.

Podálová harmonie
obou soustav v každé ve
Íikosti, pro kostel, školu

i kucvičení. ji

Cenníkysdarma« Eduard Jan Nep. Brynych.
franko. Sbírka úvodních článků »Obnový«, jež j

Ba splátky od 100K plodem nezapomenutelnéhobiskupa lostZa
P. ©. duchovenstva menitou specialitou v literatuře české. Velice

svláštaí výhody,
prosté; formou velice poutavou podáváhojnost
poučení. Jadrné tyto článkyvzbudily včeském

n národě velikou sensaci; nijak dosud nezastapozůstalosti zemřelého p. vikáře Karla | "*/Y, "Aopak jsou stále svěžím zřídlem poučení
Janského v Chroustovicích nalezá se zbytek pro každou dobu. O
knih, asi 200 výtisků,které drohd
kladem v bisk.tiskárněvydal: 7 svým né Stran 722., Cena 4 K.BrynychovyES0:3

| , Katoliský peněžní ústav

KAT ECHESE. „ÚvěrnídružstvoEliška“
prof ; lky, kateoheti tmethodiký i
majíocení praktiokývýznemjeho kabenný | V Hradcí Králové (Adalbertinum)
Mladší duchovenat wa asi :
an jen dlejména,Upozorčnjemem n SRB“ vřijímá vklady <

, Ješto se jeďoá o ryshlé žení pozůsta.| na knížky, běž. účet, je půj .

losti p. vikářeJanského,nabízímetyto katechose Ukládaní možnoDoštovl Spoolna bee

se značnou slevou 30%. Dre pa lok|Krámeskécena 1 výtiskuo 196str. (dříveK 1- ružstvo podléhá povinné revisi Jedn
sužuje se tudiž NE 130 feaakoreně K 160) záložen. Jetnoly

č u zajímavá,populárníto četba pro vzdělanéi

—

úáminist. „CesovýchŠedh“ vJepáci Exdlové.
|| Objednávky obratem vyřídí

Biskupskéknihtiskárna:vbradciKrál.© NOU- M



Mj oěnk „časovýchbr
zahájen :dvojčíšlem,

v němž umístěno velice
osvědčeného autora Dra.Pr. Reyla pod titulem:

Charakter.
Spisovatel promlouvá o pojmu a tvorbě

charakteru, sebevýchově, o významu náboženství
v tvorbě povahy a ovoci charakternosti. Výrody
své opírá významnými zásadami filosofa: Ari
stotela, dra. Foerstra, dra. Grubra, Paulsena,
Smilesa a jiných vynikajících autorit. Netoliko
slova Písma, nýbrž i výroky těch, kteří dlouho
proti positivnímu náboženatvíbojovali, jsou ko

tvorba zoceleného charakteru dosud nejlépe se
daří na základě Kristova učení.

Naše organisace naleznou zde hojnost vy
brané látky k obraně.

Stran 59. — Gemaj6 hal
Objednávky vyřizuje administrace

„Časových Úvah“ v Hradci Králové.
Dopište si o bromadné zásilky, neboť se

při nich poskytuje značná sleva!E 30Eo
Sjeézdovouzprávu

red kod kkosaném
o a řečmi všech řečaíků,

r M prá a protokolůpodanými,s če výchláráůvolké69—480str
nebíží vovýrobní Vaně K $— frasko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

(bratr P. J. Hoškadiy, laráře vo Yýpraehtisleh)
je P. T. veledůstojm. duchovenstva £

nvůj osvědčený a často vyznamenaný 1

: výrobní závod
všech kostelních paramentů, |

Aspolkových praporů a kovového náčiní |Š
Ň Cenaiky, vzorkyi roucha hotová as ukázku JÍ

pošádsní franko zašlou.

Hačle si psátíio vzorky
firmě

Tkaleevaké výrobní společenstvo
EB ;„Wzájemnost“ am
6w“ v Hronově čís. 1866. "8

Vývoz Jačného a modního zboží.
.Doporučujev osvědčenýchjakostechkzimnítesonů:

Modní látky vlněnéi prací, dámskéi panské
plátna, damašky,ubrusy,rečníky ZafÍMY na kolile,
—. —laty atd., překrámýchmodních všarů. — 
WP-Výbavy pro nevěsty "08
za lové, porné, ceny. Velkolepý výběr. únobe po

chralných ú.nění, — Objednávky v oďbě přes 2) K zasí

dáme vyplaceně. 1 balík 40 n pytků vkusně rozdružených————————— za ——

ěbáruté16nejlepší!| ření sociálpodutlfí

vklady proti 6%,úrokování.
: nik podidbů rovisi Zemakého„Atíbera král. CesléhoP aZemského8 =

; Neplýtrajíc mrolefini sliby, odkazuje vy

Krammei—n ork bd

nádherné premie od Manesa a Havránka.
. Coloroční předplatné na „ový obtmie“,

K"á půlletnéK 4— atd.: „ Žádejte Da ukázku 1. sešit II ročníku,
modbiraiolém,

Prvé číslo nového ročníku pošle na!

přímosám |Vydavatel

Ročníkl.U.ae.

davatelstvo k ukončenému právě ročníku I.

Ia: ——E rek
ročník IL. činí i s portem čtvrtletně

ja Keně(Novéhoobra“ ohtělipře

ukázka každé řádné knihkupectví nebo

R. Promberger,
IOC MACK

nakladatel a Imihkopec ě

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod.

v Nradol Hrálové, Sruotenekéném.č. M0Zařizování Velkosklad

elektrického lustrů,

telefonů vontijstarů,
hromosvodů. žehliček

Dynama. šení
Motory. a topení.:
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Rozechvě.í v Portugalsl u.
Zednářská vláda nahromadila celé stohy zlo

činů do nebe volajících. Kdokoli chtěl užíti aspoň
části občanské svobody jiným směrem, než jaký
vykazovali despotové, byl pronásledován jako nej
horší lupič. Str a sta kněží vězněno v nejhorších
žalářích, úředníci, kteří se odvážili pronésti sebe
menší kritiku násilnických činů, byli zbavováni
hodnosti, platu, dávání do vazby. Jen ze severního
Portugalska přivedeno přes 2000 občanů do žalá
řů lissabonských, aby byli přepraveni na »bezpeč
nou« Madeiru. Republikáni vpalovali jim jako otro
kům na hlavu a pod bradu značky, aby byli hned
poznání, kdyby se jim podařilo prchnouti —“ a
aby v případě propuštění z vězení sloužili do smrti
za terč posměchu zfanatisované chátře.

Volby do nového parlamentu dály se ve zna
mení nejsurovější knuty. Aby vláda zvítězila, při
pravila o volební právo celé davy řádných obča
nů, ale zato musilo voliti samo vojsko přesně dle
komanda důstojníkův, kterým byly dány rozkazy
s hora. Volba byla neslýdhaným | hromadným
podvodem národa, smutnou specialitou, jaká posud
v Evropě nebyla.

Ale obrovské stávky dělnictva šly jedna za
druhou. Z toho lze snadno pďžnati, jak dělníci byli
jidášsky klamání častými sliby volnomyšlenkářů,
kteří tolikrát slibovali radikální reformu sociální
zbědovanosti země.

Nyní došlo k novým velice pohnutým bouřím
proti samozvaným tyranům. Při nové velké vlně
stávky došlo v Lissabonu k strašným řežím, od
organisovaného protikřesťanského dělnictva. Tito

—=ftdšdlouho se dávali štváti proti katolíkům. Nyní
" svoje umění obracejí proti vlastním učitelům. Sa

ma úřední zpráva praví toto: >V bytech vůdců
syndikatu byly nalezeny a zabaveny pumy. Dům
Svazu syndikatů byl obklíčen dělostřelectvem 0
hrazeného tábora lisabonského a pěchotou. Syndi
katisté, v domě tom shromáždění, byli vyzváni,
aby se do čtvrt hodiny vzdali, jinak že bude ihned
použito násilí. Všichni syndikatisté vzdali se je
ště před uplynutím této lhůty, a 600 jich bylo do
praveno na válečnou loď. Nota tvrdí dále, že hnu
tí, do kterého měli býti stržení slušní dělníci lissa
bonští, bylo šířeno syndikatisty v intimní dohodě s
anarchisty a že bylo podporóváno se strany mo
narchistické.

Ovšem některé body ve zprávě vlády, která
Již tolik se nalhala, mutno přijímati s reservou. Ale
zajímavo Jest to, co musí vláda přiznati k vlast
nímu neprospěchu. Tedy tolik dělnictva a sami
anarchisté (tvořili přirevoluci prpti Manuelovi levé
křídlo) ozývají se prudce proti zbankrotělé vládě!
Pomalu půl Portugalska bude v žalářích, jiní musí
silou zdvojenou pracovatl na uživení vězňů. Jen
když vláda se zbaví těch, kteří její »povznešený
klid« ruší.

Jak se utvářila nynější hrozivá situace? Děl
nici zastavili práci ve všech továrnách lissabon
ských i v dalekém okolí. Doprava byla zastavena.
Došlo k pouličním velikým demonstracím, při nich
zjímány celé davy dělnictva. © Poněvadž v ulici
Oloria vybuchla puma, byla dělnická místnost syu
dikatu obklopena vojáky. Zatčenl všichni přítom
ni. V noci ze dne 30. ledna na 31. v místnostech

- odborových organisací zatčeno asi 1000 osob. V
Colmbře přivítání policisté krupobitím kamení. Od
díly republikánské gardy bylo nutno vyslati z Lis
sabonu do okolí. Na Lissabonský okres prohlášen

ten čas jsou v něm potlačeny ústavní záruky.
Ačkoli prohlášeno stanné právo, veliké zástu

py vzbouřenců procházejí městem. Veškeré ulice
4 náměstí jsou obsazeny vojskem. Když se sprá
va elektrické pouliční dráhy pokusila znovu zahá

J. F,
Svatební

C. a k. dvor. a komor.
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V Hradci Králové, dne. ). února 1912. u
jiti dopravu, začaly třaskati pum, tak že se mu
silo přestati.

Zkrátka z telegramů otištěných dnešního dne
jest patrno, že přes všecka vojenská opatření pa
nuje v městě panika, jaká byla při ohromujícím ze
mětřesení.

Jak často nynější vládcové smáli se dříve
moci bodáků! Jak často prohlašovali, že by národ
vyhnal Manuela hned, kdyby proti lidu nebyla
namířena děla! Zatím způsobilo revoluci samo voj
sko a nyní lid se staví proti bodákům. V obyvatel
stvu jest udržována poslušnost jen a jen bezcitný
mi bodáky. | Nikdy v Portugalsku vojsko nemělo
tolik práce, nestálo tak často v hotovosti proti sa
mému národu jako za nynější vlády »republikán
ské.« Zvýšený počet soldatesky má mluviti lro
madnými výstřely tam „kde lid žádá své právo.
Bude-li zdolána bouře nynější, pokoj ještě nena
stane. Duchy, které zednáři sami vyvolali, nepoda
ří se jim tak brzy zažehnati — zvláště ne bodáky.

Politický přehled.
Proti »uzavřenému« území německému vystu

pují I NěmcL Německý Volksrat v Třebenicích, ú
středna německých měst v Liberci a ústředna ně
meckých okresů v Ústí n. Lab. provedly národ
nostní rozhraničení země velmi jednoduše a hravě.
Zjistily německé obce v království a největší z
nich vyhlédly za středisko nového německého o
kresu. Že jednotlivé obce budou míti do střediska
nového okresu mnohdy až pětkrát tak daleko, než
do dosavadního okresního města, že nebudou míti
5 ním ani řádného spojení, a že je k dosavadním 0
kresům vážou mnohá zařízení hospodářská, tolo
nedbaly. Takovému nadělení brání se ovšem ven
kovské obyvatelstvo německé přes všecky sliby.
že okresům a obcím, které utrpí újmu národnost
ním ohraničením okresů, dostane se přiměřené ná
hrady. —

Dr. Kramář na politickém kursu v Brně 27.
ledna varoval před dobrodružnou, fantastickou po
litikou vojenskou, která nynější chvíli pokládá za
vhodnou k válce s Italií, ale zapomíná, že s ltalií
může to sice začít, ale, kdo ví, s kým a jak to
skončí. My ovšem války nejen nevyvoláme, ale ta
ké jí nezadržíme. Pro nás Čechy musí býti cílem
uvnitř sesflit, hospodářsky i politicky a být při
pravení na všecko. I když dějinnými událostmi se
mění hranice říší, nemůže se ztratit sebevědomý,
hospodářsky i kulturně silný, uvědomělý národ.

Hr. Achrenthal na odchodu. Konečně hr. Ae
hrenthal pomalu odchází ze svého místa. Nedávno
vynutil si odchod chefa generálního štábu Conrada
ši. Hótzendorfa, aby prý snahami jeho nebyla zne
pokojována Italie, teď však právě ve stínu zne
pokojení Rakouska Italil padá sám hr. Aehren
thal. Jako hlavní důvod chystaného odstoupení hr.
Aehrenthala se udával především neutěšený jcho
zdravotní stav, ač právě v poslední době se tvrdí,
že jest hrabě už tak zdráv, že lékaři přestali vydá
vat bulletiny. Hrabě Aehrenthal dostal dovolenou
a agendu zahraničního ministerstva zatím povede
první odborný přednosta š1. Miller.

Arcivévoda František Ferdinand v neděli do
poledne přibyl s průvodem ke křtu syna korun.
prince německého do Berlína a ještě téhož dne
po křtu v noci odejel z Berlína.

Bývalý ministr dr. Al. Ebenhoch 30. ledna ze
mřel ve Vídni. Narodil se roku 1855 v Bregenci.
Dr. Ebenhoch byl horlivým německým konserva
tivcem. Účastnil se založení německé strany lido
vé, která vedle zavedení konfesslonelní školy po
čala klásti důraz na stránku národní. Přičiněním
dra. Ebenhocha přibližovala se tato strana čím dál
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tín více ke křesť. sociálům, až konečně s nimi
splynula. Byl vysloveným přítelem Čechů a na
prospěch jich jazykových nařízení vydal i brožu
ru, načež vypracoval rámcový jazykový zákon na
základě rovnoprávnosti. Jen zemské sněmy směly
podrobnosti prováděti. Ovšem později s nesnášeli
vým drem. Gessmannem zašel tak daleko, že za
hájil i uzakonění německé státní řeči.

Branná předloha v Uhrách. Jak známo, jedná
se o novou předlohu brannou, o dvouletou vojen
skou službu, ale i s novými břemeny. V Uhrách
vede se boj o tuto předlohu již několik měsící; ob
strukce dovedla dosud zabránit, že vzdor úsilí a
trpělivosti vlády a její většiny předloha branná ani
o krok nepostoupila. Nyní se však zdá už konec
trpělivosti. Ministr financí Lukacs jíž minulý týden
vrhl oposici výhrůžku, že se vláda odvolá k ná
rodu a min. předseda hr. Khuen-Hedervary z audi
ence císařské přináší si prý všecky plnomoci, aby
situace se jinak utvářila.

Chorvátský sněm rozpuštěn. Nový bán Čuvaj
pospíšil si přesvědčiti Chorváty, že odchodem To
mašičovým nic se nezměnilo. Ačkoliv se chorvát
ský sněm měl sejíti 7. února, vyhlásil nový bán
Čuvaj 27. ledna císařský reskript, jimž nově zvo
lený sněm ještě před sejítím se je rozpuštěn, po
něvadž složení stran vylučuje prý možnost, že
sněm bude schopen vážné a klidné práce. A ještě
téhož dne zatčen vůdce chorvátské selské strany
Št. Radič — a další zatýkání se očekávají. Čuvaj
doufá, že nátlakem vydupe sněm, v němž by ma
ďaroní měli většinu.

Následek voleb v Německu. Císař Vilém uení
prý již ochoten dlíti uprostřed lidu, který, jak
výsledek voleb ukázal, většinou svou chce násilně
trůn svrhnouti a monarchii odstraniti. Chce prý
se usídliti tam, kde jej obklopují věrní mužové
králi i vlasti. I císařské posádky prý musí císař
ský Postupim opustiti. Také všecek císařský ma
jetek v Postupimi a okolí má prý býti uzavřen
pro obecenstvo. Nový boj protisocialistický v Ně
mecku.

V Portugalsku vypukla nanovo generální stáv
ka. Stávkující přerušují železniční dopravu, vrha
ji pumy — důkaz, jakým dobrodiním jest nynější
republika. Vláda proto vyhlásila nad Lissabonent
stav obležení a zrušila ústavu.

Válka Italsko-turecká. Spor mezi Italií a Fran
cil o zajaté Turky na >Manubě« urovnán. Také
loď »Travignano« byla již Italy propuštěna. Boje
v Tripolsku neustávají.

Povstání v Čině. Postup revolucionářských
vajsk proti Pekingu započal. V Číně množí se nu
mové atentáty na vlivnější osobnosti.

V Srbsku utváří se prý táž situace jako roku
1903 před královraždou. Talná organisace chystá
státní převrat, vojenskou diktaturu a odstranění ny
nější vlády.

Orgán organisovaných pokrokářských učíte
lů o »Praze«. | Jest po valné hromadě delegátů
»Prahy«. Tato schůze potvrdila. že oposiční žur
nalistika soudila o vládě Viktora Rašína a jeho po
mocníků zcela správně. Ale »Český Učitel« v č.
21. snaží se nemotornou tyčkou vytahovati pokro
kářské počtáře z bahna. V čele strany velikými
plsmeny uveřejněna vyhláška: »Delegáti (ze řad
učitelských) s povděkem uznávají, že veškeří či
novníci z učitelstva (!!) ve správní radě a poji
šťovně »Praze« vůbec zcela korrektně si vedli, ze
jména zdůrazňují, že při poradě podán byl nový
důkaz, kterak zvláště kol. Jos. Černý, starosta
ZÚS., jako vždy Jindy i ve své funkci v pojišťovně

Ceny mírné.



Vraze. u vědomí své vnitřní i organisační zodpo=
vědnosti v úplném souhlase s tím, co kdy hlásal
u povinnosti učitelstva ve směru morálním, v
plném sebezapření do krajnosti (!!) konal své po
slání a uhájil vrchovatou měrou Čest a vážnost
stavu učitelského, tak že jednomyslně (!) bylo u
známo, že jest opravdu dustojným representantein
největší organisace učitelské. Delegáti projevují
opravdové a radostné potěšení nad tím, že, ať
ninozí přicházeli do schůze s největší skepsí, přes
to mohou předcházející fakta v plném vědomí své

dne 27. ledna 1912. Delegáti pojišťovny »Prahy z
učitelstva.:

Tak tedy »Český Učitel« dal všemu korunu.
»Jednomyslné« prohlášení není podepsáno jmény.
lnu — opatrnost kázala, aby si nepamatovali jiní
pojištěnci přesné adresy. A pak chytrost velela, a
by se dostalo Černému a jiným učitelským činovní
kum osvědčení duvěry dříve, než na valné hroma
dě budou probrány otázky tolik palčivé.
však, která konstatujeme zároveň v jiném článku
(dle sdělení samých listu pokrokářských), nepře
kroutí »Český Učitel« ničím. A fakta ta mluví zře
telně jako násobilka, že netoliko Černý, ale i jiní
učitelští činovníci mají vinu velikou na tom, že
Rašín mohl hrabati k svému osobnímu zisku sta
tisíce. —

Když se odhalily zlořády v záložně Drozdově
který katolický list hájil vinníky? Ač tam Drozd
nekradl, ač nebral provisí do desetitisíců jdoucích.
ač zemřel jako žebrák, byl odsuzován katolickým
tiskem s plnou přísností. A nyní kdy odkryty tak
rafinované klikaté cestičky k úžasnému osobnímu
hrabání, kdy dokázáno zřetelně, jak mlčela řada
učitelů jiných proto, že dostávala také odměny,
delegáti dosvědčují, že učitelští funkcionáři vedli
si zcela korrektně vesměs. Tím si učitelští delegá
ti nalili do polévky nového pelyňku. Přichází se
na nové nepřístojnosti, jichž ranec bude tížiti bedra
i těch, kteří tak okázale dávají počtářům »Prahy«
nejlepší vysvědčení. Proč chování delegátů při
samé valné hromadě přece jenom neodpovídalo pro
hlášení, sestavenému dne 27. ledna? Delegáti u sa
mých učitelů nezískají žádné pochvaly a berou
část zodpovědnosti na sebe.

Nové objevy z hospodářství »Prahy«. Na Ra
šína podána nová žaloba, jejíž obsahem jest toto:
Rašín roku 1911 Jul. Hancymu vyplatil na velko
statek Ouhrov. půjčku 294.000 K, aniž čekal ma
schválení správní rady. Půjčka stala se na zákla
dě odhadu z roku 1909, který zněl na pouhých 333
tisíc korun! Na Rašína se žaluje. že naváděl ještě
před výplatou zápujčky přednostu hypotékárního
oddělení, aby starý odhad zfalšoval přepsáním čí
slie na obnos 450 až 300 tisíc korun, aby se tak
zdálo, že zápujčka dána na nemovitost jistou, Leč
přednosta odepřel provésti takovou machinaci.
Leč ještě něco horšího. Vyšetřovací komise. zvo
lená od správní rady »zjistila:«, že vyplacení pujč
ky stalo se vlastně na základě odhadu dodateč
ného, který byl proveden roku 1911 Dvořákem a
Rašínem a zněl na 500.000 K. Dodatečný odlad
však se považuje za předstíraný. Rašín byl dne 8.,
U. a 10. května v Praze a nadto ještě v červenci
naváděl k falšování cifer. — A odhad (který přece
vzhledem k tisícovým odměnám jest »velice vrac
nÝ<) stal se prý ve dnech 8. až 10. května.

Na valnou hromadu, konanou 14. května 1910,
na níž měla býti přijata nedemokratická změna
stanov, bylo rozesláno »spolehlivým« delegátům
z rašínovské kanceláře množství zvláštních po
zvánek se slibem »náhrady cestovních výloh.. V
předsíní se vyplácely peníze »reformátorům«. Jak
byla ziněna stanov spravedlivá, to patrno z toho,
že oposice podala protest proti usnesení valné hro
mady. Ale stanovy přece schváleny. Zeměpanský
komisař učinil v té příčině dotaz na správní ra
du, ale Černý vysvětloval věc tak obratně, že Ra
šín pak mohl vládnouti bez překážky. ,

„Valdštýnův dům- v Železnici, na nějž půjče
no >Prahou celých 56.000 K zcela lehkomyslně,
podlehne 16. února dražbě. Nyní se ukáže, jaká
jistota knihovní pohledávky zde existuje.

Pouhá adaptace domu banky »Prahy | stála
280.00 K" Za to hy byl postaven pěkný dům
nový. Dodnes čeká veřejnost na důkladné vysvět
lení jednotlivých položek.

U každého peněžního podniku výše režie jde
ruku v ruce s poměrným rozvojem obchodu. U
„Prahy však režie stoupla velice značně v roce,
kdy obchod poklesl. Patrno to ze zprávy za 37.
správní rok. A tu jest také podán křiklavý důkaz,
jak provise. superprovise atd. byly přednější než
prospěch celku.

Jako školáka musí poučovat prof. M. Vaněček
psychologa a representanta realistické vědy Dra
Krejčího. Kritik v 17. čísle »Přehledu« praví, že
na vyzvání samého Dra Krejčího sděluje veřejnosti
výtky, které činil z oboru geometrie pověstné
»Psychologii« Krejčího. Uvádíme aspoň něco.
Přímka nemá šířky a negjůže se tudíž zúžit, Ale.
Krejčí napsal: »Tak vzniká tendence přírnku zúžu
jící, zmenšující.« Kosé jsou úhly ostré i tupé, a ať
mění se jakkoliv, nemohou státi se kosejšími. Ale
Krejčí: »V obrazci . . která je jedním ramenem

„protnuta v úhlu kosejším . . « Na několika místech

| mluví o délce přímky místo o délce úsečky :neb
prostě o délce, jak se jmenuje část přímky dvěma

i body omezená, kdežto přímka značí útvar neko
nečný atd. Zkrátka odborník vytýká universitnínu
velikáši Krejčímu chyby, kterých by professor na
kymnasiu neodpustil ani kvintánovi.

, šlenkář Krejčí, místo aby prostudoval pilně základ

ných imyslitelu proti »tmě. Jak rozežene tenino
; ty v jiných oborech vědeckých tento hrdina, kte
; rý ve specielním oboru vlastním nakupil tolik

mrákot?

Zprávy
organisač. a spolkové.

Orelský I. plesv Hradci Králové pořádá se 18. ú
nora ve dvoraně Adalbertina. Zveme srdečně, aby ú
čast byla co největší, neboť znovuzřízená | dvorana
s rozšířenými místnostmi vedlejšími může pojmouti sebe
větší množství účastníků, kteří se nemusí tísniti. Hudba
z Třebechovic. Vstupné 2 K, druhá dáma 50 hal. Re
klamace pozvánek přijímají se v knihkupectví v Adal
bertinu.

B. rapresentační věneček Okresního sdružení milá
deže na Hradecku odbýván byl 28. ledna ve dvoraně
Adalbertina v Hradci Králové. Již dle dřívějších pří
prav, které se na okrese činily, dalo se očekávati, že se
úplně vydaří. Snaha pořadatelů předsednictva O. S.
byla korunována úplným zdarem. Již v hodinách od
poledních plnily se místnosti Adalbertina vzdálenějšími
účastníky, večer pak se dostavili ostatní. Věneček za
hájen byl hymnou mládeže, po níž následovala skvostná
ouvertura hudební, požitek opravdu umělecký, ukonče
ná řízným pochodem »Orla«. Potom snivé valčíky stři
daly se s bouřnými kvapíky a skočnými třasáky. Ne
scházely ovšem oblíbené besedy a čtverylky. Sku
piny slezskopředměstská, pouchovská a rusecká překva

| pily nás pěkně nastudovanou národní čtverylkou. Řado
vě tance s nevšední ochotou řídil p. Desenský ze Slez
ského Předměstí. Velice přátelská zábava udržela se
do pozdních hodin. Z vynikajících hostí sluší jmenovati
vsdp. ThDra. Fr. Reyla, ředitele semináře, vsdp. Vl. Hor
nofa. professora, vsdp. J. Suchánka, polního kuráta,
"ThDra. O. Svobodu, zástupce ústředního výboru mláde
že totiž starostu dp. K. Keppla, místostarostku sl. L.
Kosařovou a tajemníka dp. St. Beneše, členku ústředního
výboru sl. Andu Novákovou ze Semil. dp. J. Sahulu, dp.
J. Brabce, kaplana z Hradce Králové, dp. J. Širůčka,
kaplana z Opatovic, dp. V. Lásku, faráře ze Žlunic, re
daktora p. Fr. Šupku s paní, p. Fr. Šabatu, starostu z
Vrbice s dceruškami, p. J. Prokopa, rolníka z Jásené,
p. Poláka z Hradce Králové, deputaci Jednoty katol.
tovarvšů v Hradci Král.. »Orla« v Hradci Král. Kromě
nich zůčastnili se věnečku mnozí vynikající rolníci z 0
kresu hradeckého. Ze skupin byly nejčetněji zastoupeny
Pouchov a Slezské Předměstí, kromě toho byly četně
zasloupeny Smiřice. Omluvili se: vsdp. M. Musil, iněst
ský děkan, vldp. ThDr. Doskočil, professor, vidp. J. F.
Konečný, farář na Pouchově, dp. Petrásek, kaplan v
Černilově, p. V. Nejedlý, vrchní officiál v Hradci Král.
s chotí, p. V. Engelman, pošt. správce v Hradci Králové
II.. « chotí a jiní. Vkusnou květinovou dekoraci dodala
firma J. Kupeček v Hradci Králové. Tančilo se při hud
bě černilovské. Jinoši dostavili se ve svátečních úbo
rech ponejvíce látky tmavé, dívky v šatech ponejvíce
barvy bílé, jinak jednoduché, prosté, hezké. Celý věne
ček měl ráz přátelské schůzky, na kterou všichni budou
rádi dlouho vzpomínati.

Kostelec m. Orl. Dne 25. února 1912 přednášeti bu
de u nás vsdp. dr. Fr. Reyl. — Pi Katolické Jednotě
obnoven byl letošním rokem dramatický odbor. Potěši
telný tento zjev jest výsledkem zdařilé divadelní čin
nosti v uplynulém roce. Divadlo jednoty v našem městě
těsí se oblibě. Vždyť pří každém představení sál -na
Rabštejně- byl do posledního místa naplněn. Zásluhu o
to mají všichni účinkující pánové i dámy. Všichni vždy
precisně provedli své úlohy. Zvlášť výbornými inter
pretv úloh při posledních hrách »Paní revírníková a
její Tony: a »Paní revírníková a její vnoučata: byli Dá
nové: Záleský, Martinec st.. Tošovský, Isák, Martinec
ml..

vá, Sedláčková, Modličová, Čechová a Záleská. -- Bo
nerova díla se u nás velmi llbila. Jsou vhodná pro jeviště
našich katolických spolků. Dovolujeme si bratrské spol
ky upozorniti na tyto hry: Pod perutě Orla, Paní revír
níková a její Tony, Květina bez vůně, Cikánčina poin
sta, K Bohu, vlasti a rodné půdě, Michal comp. Matěj,
Svatý Cyrill a Methoděj na Velehradě, Úděl sirtka, Te
ta mistra Štycha, Pan[ revírníková a její vnoučata. Hal
levova kometa, Stavební družstvo, Paní světelské hu
tě, Moderní žena, Hanák a Valach, Blázen reformátor,
Mezi detektivy, Matka lidu. Mimo to upozorňujeme
zvláště na znamanitou operetku téhož spisovatele: »Ši
cí salon« (pro dámský sbor o jednom jednání, nápěvy
dle české národuí besedy). Operetka. tato dávána u nás
o Mikulášské zábavě a vzbudila velikou sensaci. Hry
ze objednati u spisovatele A. Bognera ve Val, Meziřičí.
-- Odbočil jsem, prota zpět, akych dopověděj o dyama
tickém odboru. Režiséremjest pan Karel Záleský. Jistě
nebylo povolanějších rukou, v něž důležitá úloha režisé
ra svěřena, než jsou pana Záleského. Vždyť víme všich
ai. jak vědy znamenitě na jevišti do každé úlohy dove
de se vpraviti. Jest naděje, že pan Záleský, maje k ru

, ce vyškolené herce ochotníky a nyní značný divadelní

uivadelnímu -ruchu v jednotě naší zajítí, ale dále ku
, rozkvětu jej povede. Jen stále ku předu! Připravuje se
, na druhou neděli postní dne 3. břežna 1912 A. Bognera:

„Květina bez vůně«. Činohra o 4 jednáních. — Konle=.
. rence sv. Jiří spolku sv. Vincence Paulánského za rok..

1911 podporovala 61 chudých rodin a jednotlivců, jimž
rozdáno 703 podpor v ceně 1002 K. Jménem chudých
všem dobrodincům srdečné -Zaplať Bůh!- —k

i Hospodářská svépomoc v Kostelol n. Orl. V neděli

, dne 28 ledna konala se u nás ustavující schůze odboč
ky »Hospodářského sdružení křesť. zemědělců«. Spolek

, založen a již na počátku slušný počet členův přihlášen.
Nyní máme svůj spolek a nepotřebujeme, aby někdo
myslil, že nám prokazuje milost za naše peníze. Zna
menitá bilance Zemského svazu hospodářských druž
stev a společenstev, v němž je již téměř na 500 našich
spolků sdruženo, oprávňuje k nejlepším nadějím do bu
doucnosti. Zemský svaz obstarává svým spolkům nákup
různých potřeb jako strusky, vápna, krmiva, uhlí atd.
Kupuje přímo, pokud možno, u svých členů producentů.
Členové konsumenti vždy dobře pochodí a dostanou
zboží zaručené jekosti. V zájmu svém tedy všichni, kdož *
jste dobré vůle, přistupte k nám, abychom tak spojení
mi silami stali se hospodářsky samostatnými. Pak pomů
Žeme si rolníci sami mezi sebou a nebudeme odvislými

od těch, kteří využívají nesnází rotnikových,“ z něho
těží a potom se mu vysmějl. K další nyní slibně zapo
čaté práci volám ze srdce »Zdař Bůh!«

Ronov nad Doubravou. Naše Odbočka hospodář

ského sdružení konala dne 28. ledna valnou hromadu,
při níž provedeny volby nových činovníků. Jednatel p.
Karel Kratochvíl, učitel, pronesl nadšenou řeč, z níž vy
jimáme: »Jest naší svatou povinností, bychom se sdru
žovali na základě národohospodářském a také na zákla
dě náboženském.« Pozorujeme-lí stávající poměry, shle
dáváme, že naším kapitálem dosud vládne ruka cizí tře
tí, ruka národa, který nepracuje, ale bohatě žne, ruka
židova. Rolník musí též býti se svým výrobkem z jisté
části obchodníkem, to jest musi uměti dobře prodati, ale
také svoje potřeby hospodářské dobře koupiti. K tomu
účelu slouží dobře náš svaz se sídlem v Praze ve Spá
lené ulici. My musíme se sdružovati na základě nábo
ženském. Všecky ostatní. strany a jich spolky jednak
tento moment pomíjejí, jednak pokládají za soukromý.
Jest naši povinností první, bychom tuto základní slož
ku života učinili sobě základem všeho jednání. Jen tak
dojdeme k cíli konečně správnému. Na slova tato na
vazuje p. učitel Em. Culek, že úplně souhlasí s před
řecníkem a že, se přimlouvá hlavně za svornost ve
vlastním táboře. Vybízí k horlivému sebevzdělání, ne
boť jen národ vzdělaný na podkladě náboženském jest
národem silným, národem zdatnými. Český národ známý
již dnes daleko za hranicemi, ať má v nás mocnou. 0
porou ve všech svých lasích. Oběma řečníkům za od
měnu vzdán nadšený souhlas a potlesk. Tak mluví uči

"telé ducha katolického! Při volbě konané zvolen před
sedou p. Václav Skokan, rolník a starosta města Ro
nova n. D., místopředsedou p. Frant. Skokan, rolník,
icdnatelem opětně p. učitel Karel Kratochvíl a pokladní
kem p. J. Vávra, rolník. Přihlásilo se opět několik čle
nů, tak že odbočka naše čítá nyní 127 členů. Po nadše
ném doslovu schůze skončena. Zdař Bůh!

Zemská rada katolíků v král. Českém konala dne
25. m. m. plenární schůzi za předsednictví J. E. hrabéte
Vojtěcha Schónborna. Vzala na vědomí zprávu sekre
tářovu o agendě Zemské katol. rady za rok 1911 a
projednala program schůze zemského sboru na den 6.
února t. r. svolané. Vedle důležité otázky nepolitických,
kulturně náboženských organisací bude zejména před
mětem sborového jednání obrana naše k r. 1915. Jest
proto nejvýš nutno, aby pp. delegáti v nejhojnějším
počtu schůze sboru se účástnili a na rokování podíl bra
li. Vzhledem k tomu, že obě otázky na programu schůze
položené týkají se nejaktualnějších zájmů katolického
náboženství, mohou i pp. důst. duchovní, kteří nejsou
delegáty, schůze sboru jako hosté se účastniti. Jest vsak
potřebí, aby dříve se přihlásili o pozvánky (legitimaci)
u sekretariátu (Praha-il., Myslíkova ul. č. 5.). — Po
schůzi zahájena bude výstavka reprodukci obrazů cír
kevních světových mistrů a mimo to bade odborníkem

prakticky demonstrováno použití skioptikonu s ukázka
mi různých způsobů světel.

Pánům účastníkům schůze zemského sboru české
sekce zemské nepolitické orgamisace katolíků v král.
Českém, která koná se v úterý dne 6. února t. r. ve
dvoraně »Merkuru« v Praze-l.. Mikulášská třída. Ob
širný program schůze vyžadoval, aby počátek schůze
položen byl již na 10. hod. dopol, a bude tedy nutno
jednání v poledních hodinách na krátkou dobu přeruši
ti. Pp. účastníci mohou účastniti se společně oběda v
dolejších sálech »Merkuru«. (Oběd za 1.20 K). Avšak

| slíkova ul.
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Aejemný lářáyna páse obleky.Doporučgji vřele vel
Vzory k nablédnutífranko.

První český zasílatelský závod

| Ed. Doskočila v Chocni.
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Chamtivost Rašínovy družiny.
Na scenerii došlo k novým aktům, jež nejsou

o nic lepší, než obrazy již známé. »Učitelské No
viny«, »Čas«, >Čech< a »Právo Lidu< svítí dále
českému obecenstvu do finančníhopropadliště, u
něhož již pokrokové učitelstvove slepé důvěřivo
sti stálo. ,

Při valné hromadě delegátů banky >rahy«
dne 28. m. m. dokázalo se, jak Široce rozvětvenou
masinerii musejí zastaviti mužové ti, kteří volají
po nápravě upřímně. Není vinen jenom Rašín se
svojí vybranou tělesnou stráží, korrupcezachvátí
la kruhy Širší, které se snažily horlivě umouněné
ho Rašína drhnouti.

-Národní Politika« v té příčiněnapsala: »Fak
tem jest, že o celé řadě věcí, které nesrovnávaly
se s dobrým jménem ústavu, správní rada věděla.
že však neučinila proti nim ničeho a že započala
s reformami teprve nyní, kdy bouřila se veřejnost
a kdy nebylo možno záležitost již zakrývati.«

A delegáti? Věděli, jakým chytrým manévrem
byli sestaveni, ale přece z velké části prohlašovali
se za jedině právoplatné zástupce členstva. Jen
s nechutí připouštěli, aby se vměšovali do debaty
i členové nedelegáti. Nalezla se celá řada delegátů,
kteří jevili houževnatou snahu po záchraně Vikto
ra Rašína.

Delegát Sobíšek se přimlouval, aby mrzutě
rozhodnutí o ředitelích bylo odloženo do řádné val
né hromady. Když se přečetl přípis V. Rašína, v
němž tento žádal, aby byl dříve slyšen anebo a
spoň aby mu bylo schváleno jeho odvolání k val
né hromadě řádné, ozývalo se: »Správné!« Dele
gáti Šimek a Horák byli pro odklad. Došlo k hlaso
vání o návrhu delegáta Hůrky, který žádal, aby se
přes přípis Rašínův přešlo k dennímu pořádku.
Pro návrh se vyslovilo 35 delegátů, proti 2. Ale —
nehlasovalo 37 čelegátů přítomných. Proč? Ostý
chali se hájiti Rušína veřejně, ale přece jenom
dali svým pythickým počínáním na jevo, že si jeho
pádu nepřejí. Svým počínáním vlastně chránili Ra
šínův kožich a postavili se proti správní radě, kte
rá přece proti Rašínovi nespáchala ani stín ne
spravedlivosti.

Jak měli Rašínovci šípy chytře namířené, vy
svítá z jejich stanoviska k našinci dru. Rožánkovi,
který se horlivě zastal práv pojištěncůkatolických.

»>Čas« uveřejňuje 31. ledna tento dopis: >Aní
vání nemohu říci, jakou jsem měl ošklivost ze scé
ny, která byla aranžována tak, aby se stavitelé
Beneš a Rožánek dostali do sebe, aby důležitý o

ním výstupem a konečně aby oposičník pan Ro
žánek byl odstřelen. Na první pohled bylo mně i

- jiným patrno, že tato pleticha byla smluvena. Ne
mohl jsem poznat, kdo byl původcem, zda dr. Štych
či učitel Černý, ale poznal jsem, že podle všech
okolnosti někteří učitelé delegáti byli v předběž
né poradě do ní zasvěcení a na ni připravení. Bylo
vidět, jak zrovna nedočkavě čekali, jak to začne.
Také výkřiky proti panu Rožánkovi byly — při
praveny .... Tato scéna byla rašínovská. Byla
odkoukána z organisačních učitelských schůzí, a
mně byla důkazem. že pan Josef Černý mnoho
již od Rašína pochytil.«

Vůbec starosta spolku pokrokářského učitel
stva jest v postavení stále mrzutějším, protože
nikoho rozumného nepřesvědčí, že neměl na ne
přístojnostech velikého podílu. Do hlavních machi
nací mohl viděti jasně. Na tom nezmění pranic ani
plamenná obhajoba »kulturního historika« L. Horá
ka v >Českém Učiteli« . Černý jako starosta osmi

líštěnce banky »Prahy+ zvláštními dopisy k valné
hromadě, svým vlívem je přemluvilk odllasování
stanov, které potlačovaly lidovost a rovnost člen
stva. stavíce Rašína na vysoký trůn. Touto změ
nou bylo Rašínovi umožněno bráti pohodlněji tuč
né provise. superprovise, odměny za sodhady<.

Kdyby byl veliký husita Černý v zájmu uči
telského stavu rázně zakročil, nikdy se V. Rašín

. neodvážil tak daleko. Černý slyšel na valné hro
madě věcné výtky, byly před ním pronášeny kri
tiky nových stanov — ale choval se tak, jako by se
bylo nechumelilo. Sám člen, tehdejší výbor »Pra
hy« stavitel V. Beneš navrhoval, aby nové stanovy
byly odkázány komisi zvolené valnou hromadou,
stanovy pak nechť jsou schváleny teprve řádně
svolanou mimořádnou valnou hromadou. Tohle vše
cko Černý věděl, rozuměl velmi dobře, za Jakým
reformním účelem návrhy ty se podávají. Ale Čer
ný držel ruku nad Rašínem. Vždyť syn Černého
protekcí rašínovskou se dostal na teplé místo do
ústavu, kde otec Černý je sám členem správní ra
dy a ředitelstva.

Kdyby byl Černý jako přední autorita v uči

la nedemokratická změna stanov odstavena.
Černý ovšem hned po změně stanov za svou

ssnášeltvost a trpělivoste přijal odměnu. Zvolen
totiž členem ředitelstva >»Prahy«,což vynášelo při

10 proc. čistého zisku za rok 1910 kolem 5000 K. V
prosinci roku 1911 navrhoval se Štychem, Krůtz
nerem a Dvořákem, aby se zvýšilo V. Rašínovi
služné. To se stalo ještě po soudním řízení ve
sporu Drnek-Rašín.

Na počátku ledna 1912 uznával, že není důvo
du pro znepokojení pojištěnců. 10. ledna podepsal
dopis >Prahy«, ve kterém ředitelstvo ujišťuje, že
státní revise shledala v roce 1910 stav »Prahy«
příznivým. Prý vytkla pouze formální závady, kte
ré byly upraveny. Ve skutečnosti však ty »formál
nosti« vzrušily svou podobou a rozsáhlostí každé
ho pojištěnce. Když přes všecku oporu V. Rašín
se již topil ve vlnách obecného rozhořčení, řekl
Černý Rašínovi a Čapkovi: »Usnadnili byste situ
aci, kdybyste podali žádost za pensionování. To

potom) Černý mluvil o pouhých formálních záva
dách!

A tak vidíme, jak dychtivá žádost po zlatém
kovu s trůnu Rašínova Široce se rozlila do duše
rašinovců jiných.
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Vřele doporučujeme umělecký závod U

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v IKutné Hoře
pro odborné pozlacování nových i star
ších oltářů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromie soch a břížových
eesst. Sklad náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámců.
Práce v každém obledu dokonalá a

levná.
Závod založen roku 1868.
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Kulturní jiskry.
Dr. Musil v Mnichově. Slovutný náš badatel

v Arabii Skalnaté dr. Fr. Musil byl pozván od sta
říičkého prince regenta v Bavorsku do Mnichova.
Tam se dostalo našemu vynikajícímu knězi podob
ných poct jako na dvoře krále dánského. Před
nášky Musilovy zúčastnily se učené kruhy mni

* chovské, královský dvůr (u něhož byl Musil ho
stem), ministři atd. Předseda ministerstva ode
vzdal Musilovi jménem prince vladaře řád sv. Mi
chaela.

Přednáška přijata s velikými ovacemi. Bavor
ská princezna Theresa oslovila učence nejryzejší
češtinou, mluvila s ním česky déle a vyjádřila se:
»Miluju Slovany a jsem hrda na to, že alespoň
jednu slovanskou řeč umím.«

15. ledna v pondělí přijel dr. Musil do Prahy
k dru. Horskému. Učenec v krajích Arabie, kam
noha Evropanova před ním po tisíciletí nevkročila,
sebral množství rostlin, které jsou dosud u nás ne
známé. Znalci ve Vídni odhadli cenu sbírky na 35
tisíc korun. Sbírku věnoval Musil české »Akade
mii věd«, jejíž jest dopisujícím členem. Poněvadž
si s leckterou bylniou nevěděli v Praze rady, při
byl tam Musil na pozvání prof. Velenovského, k
němuž přišel se svým přítelem drem. Horským.

| Na jaře vypraví se Musik do Mesopotamie, která
čeká již dlouho na vědecké vyšetření.

Zvláštní kontrasty! Na jedné straně se křičí:
»Pokrok, pokrok! Pryč se vším, co na církev u
pomíná!« A volnomyšlenkáři vodili v triumfu dra.
Krejčího, jejž považovali za svého velikého kory
fea. Nyní však sami rozumnější pokrokáři musilí
pověděti peprná slova o podstatě papírové vědy
Krejčího. — Na druhé straně sami cizokrajní pro
testanté a racionalisté oslavují katolfka, kterf dle
běžné logiky pokrokových nedouků náleží mezi
řady tmářů. Pro volné myslitele jest historie bi
blická tak »překonaným stanoviskem«, že vůbec a
ni nechtějí vážně mluviti s mužem, který se bible
zastává. A — cizí racionalisté naopak velebí hor
livého zastance bible dra. Musila jako nejslavnější
ho učence. Z toho lze poznati, jak ta »touha po
vědě« jest u českých nedouků opravdová. Zeptej
te se některého, zda viděl aspoň hřbet některé
knihy Musilovy, když tak často svou vědychtivost
na odiv staví!

Předběžně připomínáme, že v našem listě bu
dou v příštích dnech otiskovány vědecké příspěv
ky jiného vážného badatele v Orlentě — Th. a
Ph.Dra. A. Slabého, který v Palestině a v jiných
krajích východních téměř tři léta se oddával pil
nému zkoumání. Vědecké úvahy dra. Slabého, kte
ré vyšly zvláště v odborném tisku italském a ně

-—

meckém, vzbudily neobyčejný zájem v daleké ci
zlně. Chtějí-li učenci jiného smýšlení na semitské

pudě Orientu propracovati se k samostatné práci,
velice rádi počátečnou školu prodělávají u odbor
ných znalcu katolických, jimž jsou za cenné po
kyny velice vděční. Jména jako dr. Musil, dr.
Hejči, dr. Slabý, dr. Hazuka svědčí, že i v našem
národě katoličtí kněží jsou orientalisty nejlepšími.

Otec českého dějepisu. Gel. Dobner (1719—-1790)
jest realistim znám dle všeho asi tak, jako čínský
hvězdář. »Čas- v potu tváří musí v dlouhých člán
cích dokazovati, jak výtečným kritikem historie

ského a jiných »antiklerikáli« do omrzení, jako by

ný úsudek o českých dějinách. Zatím ani práce
Dobrovského neukázala Palackému tak markantně
správnou cestu domácího dějezpytu jako obrovská
a všude účelná snaha Dobnerova. »Čas« prozra
zuje svou duševní mezeru dne 206.ledna v +Listár
ně«, kde se komusi odpovídá: -Dobner. Bude asi
ve Světozoru z let 1880—1890 a v »Albu českých
spisovatelů, vydaném u Vilímka«. Tedy asi!
Buď životopis nebo aspoň podobizna, jakoby jinde
(na př. ve »Vlasti) nebylo o Dobneroví velice po
drobně pojednáno. Zkrátka — co Dobner? Ten
přece pro realisty jest hotovou nickou již proto,
že byl upřímným katolickým knězem. Jeho jméno
slouží dle všeho nejvýš k výplní mezery v řetězu
jmen českých kronikářu! Zato znamenitý odbor
ník dr. Novotný v předmluvě k svým Českým dě
jinám vzdává památce Dobnerově hold přímo nad
šený. Nikdo tak hluboce nedovede procititi obrovi
tý význam Dobnerův, jako kdo historii naši začne
studovati od základů, kdo zná cenu původních pra
menu. kdo ví, jakou práci vyžaduje jejich třídění
ve prospěch badatelů příštích. Ale »Času« by pa
trně stačilo k poznání a ocenění (Giel. Dobnera
nahlédnutí do malého naučného slovníku.

Trpasličí velikáni. Masarykovci stále výše
zvedají standardu s nápisem: © >Nutno zkoumati
všecko! Ať promluvily přední autority jakkoli, ty
moderní muži, máš povinnost nevěřiti ničemu, po
kud sám očitě se nepřesvědčíš. Zatím však ozvaly
se právě z tábora masarykovců podrážděné pro
testy, když se někteří »smělci« odvážili zkoumati
jádro masarykovských zásad o rukopisu Králové
dvorském. Voláno se stupňovaným důrazem, že se
již o otázce rukopisné mluviti nesmí. Proti volné
m badání postavil se despotický zákaz. A když
seznáno, jak masarykovec dr. Krejčí políčkoval
vědu úžasnými vědeckými kotrmelci v pověstné
»Psychologii«, uspořádali masarykovci Široce roz
větvenou válečnou výpravu proti lidem, kteří ne
toliko volně, ale i správně přemýšleli a kritisovali.
Aby uhájili reputaci svého chráněnce, utíkali se k
prostředkům tak copařským, že i byrokraté nad
tím žasli. >Realistér hleděli Krejčího vyprostiti Z
blanáže. působením na cit, jako by na reální zbra
ně úplně zapomněli. Ale marná námaha! Ke kriti
kovi dru. Chalupnému přidali se Jiní.

Právě v »Přehledu“ klidným, hluboce pra
myšleným rozborem »Psychologie« popravuje rc
alisticko-volnomyšlenkářského Hefaista dra. Krei
čího sám proslulý dr. Mareš. Píše (v č. 10., 17..
18.) mimo jiné toto:

»Realističtí kritikové oceňovali ovšem nejprve
práci jinostranných; ale bylo možno očekávati.
že obrátí své zraky též na práce vlastních stran
níkř. Skutečně; první kritika »Základů Psycholo
gie- vyšla od stoupenců realismu, drů. Babáka a
Lhotáka. kteří shledali v tom spise plno fysiologi
ckých a anatomických závad. Tu však stalo se
cosi zvláštního: tato kritika dostala se do časopi
sů strany, do »České Myslir a »Naší Doby“. jen
přes veliký odpor a zkomolená; kritikové od au
tora pohaněni a označení jako moji zřízenci, ježto
jsem s ním tehdy byl ve sporu o Kanta. Tak
byla tu kritika nerealisticky potlačena. Ale v prá
vě minulé době, po vydání IV. dílu »Z. Ps.«, ozvala
se kritika znova, nyní se strany bývalých realistit.
Dr. Chalupný ukázal v >Nár. Listech“ na malém
příkladě ledabylost zpracování látky a odsoudil
celou práci. Dr. Babák připojil se k tomu v »Pře
hledu« (IX., 585, 634 a j.), poukázav na svou potla
čenou kritiku. A tu se stalo cosi neslýchaného;

vědecké otázka vržena do politické vřavy volebnf...
Dr. Rádl sám nezastává se dila prof. Krejčího,

nýbrž brání jeho osobu; s dílem samým ve nino
hém sám nesouhlasí.. «

Dále neúprosnou logikou, důvody přesně vč
deckými rozkopává mravenčí hromádku meteria
listicko-volnomyšlenkářských nápadů o lidské du
ši. Stůjtež zde aspoň některá slova: >V »7. Ps.
odmítá se tedy vfbec jakýkoliv filosofický, zvláště
noetický základ pro psychologii a spoléhá se na
potthou zkušenost... . Již před vydáním »Z. Ps.«
ve spise »Idealism a realism v přírodní věděr 0
značil jsem tento úkol za nemožný (s. 208); pro
hlásil jsem tu za nesmyslné smělé tvrzení, že vě
da prokázala fakt současnosti a vztahu mezi vl
brací (chvění) v mozku a zjevem vědomí, poně
vadž pozorovatel víbrací v cizím mozku nenalez



ne tam pocitu příslušných k těmto vibracím, jež
to jsou pouze u vědomí pozorovaného; a tento,
maje pocity u vědomí, nikdy nenalezne vibrací ve
svém mozku, o němž vůbec nic neví z vlastní zku
šenosti. Úkol stanoviti současnost vibrace v moz
ku apocitu jest nesmyslný, a tvrzení, že věda pro
kázala současnost tu jako fakt, jest člrá mystlil
kace (oklamání.) . . . Prof. Krejčí v kritice mého
spisu »Id. a reál.« (»Č. M.« II., 294; 1901) nesouhla
sil s mým ponětím psycho-fysického paralelismu,
který jest mu ten fakt, »že psychické dáno jest
jen a jedině současně s fysiologickými pochody,
kdežto fysiologické jest dáno i bez psychickéhoc«.
Odvětil jsem na to (>Č. M.« II., 381), že nelze u
znati za fakt zkušenosti, že by psychické bylo dá
no jen současně s fysiologickými pochody, poně
vadž takový fakt není vůbec možno zkušeností do
kázati: možno však uznati větu tu za programový
požadavek, logický postulát psychologie, hledají
cí souvislost psychického skrze fysické. Na to
prof. Krejčí (»Č. M.« III., 22), prohlásiv otázku psy
chofysického paralelismu za životní otázku psy
chologie, uznal, že úkol stanoviti současnost nebo
totožnost nervové vibrace v mozku a pocitu le
zcela nesmyslný a tvrzení, že věda prokázala to
jako fakt. že jest čirá mystifikace; ale nepřipustil,
že by tyto výtky týkaly se způsobu, jak on pohlíží
na poměr duševního a jeho fysiologického korelá
tu... . Professor Krejčí nechce budovati >Z.Ps.«
na nějaké theorii, nýbrž jen na faktech podávaných
zkušeností; a za takový základní fakt prohlašuje
psychofysický paralelism. Ale jaký fakt, když jest
fvsická řada tohoto paralelismu docela nezuámá
a pouze požadovaná? Není vyhnutí: prof. Krejčí
musí požadovati pro fysiologii, aby určila nervo
vé koreláty psychických jevů a proměnila tak ten
to provisorní fakt v definitivní.<

Takovým a podobným způsobem drtí osvěd
čení učenec volnomyšlenkářské fráse muže, který
pro fanatický odpor ke katolické nauce zapomněl
logicky a správně mysliti.

Prý od židů nic nemá! Masaryk má podivu
hodnou kuráž do kritiky katolických věroučných
článků a jmění naší církve. Zato však vůči židům
(ať již jsou to přísní talmudisté či germanisující zi
onisté nebo liberálové) zachovává stanovisko to
Jik přátelské, že ho všichni stejným hlasem velebí.
A přece uvážlivý žid snesl by sám na př. kritiku
vídeňských židovských bank. Jaká však jest v
té příčině Masarykova zbabělost, ukázalo se v
jeko veliké řeči parlamentní, v níž poukazoval, ja
ký úkol náleží: 1. bohaté hierarchii, 2. bohaté cír
kvi (tedy katolíci jmenování zrovna dvakrát) a
3. bohaté plutokracii. Patrno, jak se bál jen slovem
přímo zavadit o skutečné milionáře židovské. —
Ale přes to prý Masaryk nikdy nic od židů neměl.
Nazval katolíky »černou bandou< a na druhé stra
ně hájil Hilsnera z pohnutek čistě humánních. Je
ho vlastní tisk však v návalu nadšeného modlář
ství prozradil opak. K. J. Obrátil v úvodu k Masa
rykově Čítance na str. 6. napsal: >. . - Druhý ze
studenti Flesch, byl synem židovského továrníka
z Brna. Byl to hodný mladík a miloval svého učite
Je (Masaryka) velmi. Dokázal to tím, že když ro
ku 1884 odejel do Berlina a tam se zastřelil, odká
zal Masarykovi veškeré svoje jmění 124.000 K.<

28. ledna znovu Machar (v »Čase«) vykládá,
jak se stal Masaryk (který před příchodem z Vid
ně rozuměl českému pravopisu asi jako školák ze
IV. třídy) řádným professorem na universitě praž
ské. Zatlačil mocně do Masarykova vozu žid. Ma
char podává toto jeho nacionale: »Siegfried Lipi
ner byl rodem polský žid, národnostním cítčním
Polák, kulturou Němec.« Dle Machara >»Pražský
arcibiskup Schónborn namluvil císaři, že Masaryk
je petrolejník, nihilista« atd. Ministr Gautsch zasa
zoval se vší silou, aby jmenování to (Masarykovo)
konečně prosadil — marně! — Onen hodnosta
(Siegfried Lipiner) mi tedy řekl: »Sestavíme me
morandum, kterého Gautsch potřebuje procísaře.
—.Od čtyřech (!) hodin odpoledne do půl noci ob
jasňovali jsme Masarykův názor na revolucí vů
bec, na stát, mládež, náboženství, sebevraždu, do
kládali vše citáty z Masarykových spisů — dri
hého dne putoval elaborát náš ke Gautschovi a
potom dále. A když se arcibiskup dověděl, že je
zle. zajel honem do Vídně a k audienci — ale mo
narch přetrhl jeho výklady větou: Jsem líp zpra
ven než vy — a Masaryk byl jmenován konečně
řádným professorem.«

Ovšem toto sdělení Macharovo nutno přijati
s příslušnou reservou, vzpomeneme-li si, kolikrát
už tendenčně lhal. Jisto však jest, že židovský
shodnosta« měl u >klerikálního« Gautsche daleko
větší vliv než pražský arcibiskup. Polský žid roz
hodl u Gautsche, kdo se má státi řádným professo
rem na universitě založené od českého Karla IV. a
české hierarchie. — A to proti Pražskému arcibi
skupovi. A pak prý klerikálové vládli a vládnou!
Jak žid zpravil Gautsche a co v onom memoran
du chytře zamičel, to vysvitlo pak zcela zřetelně.
A který >»klerikálevymohl Masarykovi tisícový
přídavek, o tom také vědí spíše židé než katolíci.
Patrno tedy, že to >zklerikalisování« Rakouska
jest asi takové, jako »zlidovění« Portugalska.

TRozšiřujte „obnovu

Kostelní prána
pozlacovačské a řezbářské,

zoovazřízení a opravy oltářů, socb atd.
odborně, lerně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradei Králové.
Cetná uznání od old. úřadů duchov k disposici.

Literatura.
Nákladem V. kotrby v Praze. Eucharistická kázání.

Řeči o Nejsvětější Svátosti Oltářní, ku 40 hodinové po
božnosti, k prvnímu sv. přijímání atd. dle J. Patisse T.
J. upravil A. Ondroušek. Cena 80 hal. — Zábavy večer
ní zahájily svůj 33. ročník poutavou povídkou »Kommu
nistická familie« od F. Čecha. Kniha velmi zajímavá.
Za 80 hal. Na »Zábavy večerní« o 5—7 objemných svaz
cích předplácí se ročně 4 K. Kdo vedle »Ludmily« ode
bírá »Zábavy večerní«, ten platí toliko 3 K. — Dr. Jan
Kryštůfek: Dějiny nové doby. Politická soustava Ba
chova a pád její. Seš. 2. za 60 hal. Dílo velmi cenné.
— Český jinoch. Časopis pro dospělejší mládež. Řídí V.
Můller. Roč. 17., čís. 4. Vychází ročně desetkrát za
předplatné 1 K.

Z nakladatelství G. Francla v Praze. J. Š. Baar:
»Z duchovní správy.< Sbírka' povídek. Cena 1.90 K. —
Kniha ta uvítána bude zajisté všude. — Snoubenci na
katol. farním úřadě. Podává dr. F. B. Černovský. Za
1.30 K. Příručka velmi potřebná pro duchovní správy.

Nákladem Benediktinské knihtiskároy v Brně. řilíd
ka. Vědecká revue. Řídí dr. P. Vychodil. Roč. 29., čls.
1. Obsah: Dr. K. Hubík: Město sv. Meny, A. Vrzal: Ná
bož. mravní otázky v krsném písemnictví ruském.
Al. Koudelka: Z finského písemnictví, V. Kubíček: Z dě
jin města Loštic, V. Tejnora: První zánik cisterc. klá
štera ve Žďáře, dr. F. Hudec: Ody Šalamounovy, dr. J.
Samsour: Prodej věcí movitých a zvláště klenotů ze
zrušených klášterů za Josefa II. na Moravě atd. Roční
předplatné 10 K. —- Květy Marlanské. Roč. 29., čís. 1.
Pořádá P. K. Lux. Roč „.předpl K 1.60. — Škola Bož.

bil. Roč. předpl. 3.20 K.
Z nakladatelství J. Otty v Praze. Zikmunda Wintra

Sebrané spisy. Z rodiny a domácnosti staročeské. Řada
prvá, seš. 9. a 10. po 30 hal. Velmi zajímavé. — Spisy
L. N. Tolstého. Lidové vydání: Vojna a mír. Seš. 3.--5.
po 30 hal. Spis velmi cenný.

Náladem J. R. Vílímka v Praze. Ve třetím, právě
vyšlém sešitě nového zajímavého díla »S Hedinem ce
lým světem«, jež v překladu prof. dra Cutha a H. Ko
sterky vychází v týdenních sešitech po 20 h, je počátek
zajímavé kapitoly, v níž Hedin, jemuž se dostalo vzác
né příležitosti poznati důkladně Persii i její obyvatel
stvo, popisuje zemi, lid, jeho zvyky, zvláštní nábožen
stvl a od našeho odlišný způsob života — Hedin při
chází do Persle z Turecka o němž vf tak mnoho zají
mavého, vypráví o Černém moři, o starých městech té
to krajiny od pradávna obydlené a zvlášť zajímavá a
poučná kapitola je věnována rozsáhlým petrolejovým
zřídlům v Baku, těžení petroleje, jeho vzníku, nebez

pečí atd. — V. Hugo: Bídníci. Román. Seš. 16. a 17. po
2) hal. Vychází ve Vilímkově knihovně mládeže dospíva
jc. -—R. Dombre: Slečny Dasaidky. Seš. 16. a 17. po
12 hal. Vychází ve sbírce Divčím srdcím. — L. A. Čar
ská: Pohádky modré vfly. Seš. 16. a 17. po 12 hal. Vy
chází ve sbírce: Z knihy do srdéčka. — N. Garin: Te
movo dětství. Seš. 3. a 4. po 12 hal. Vychází ve Viltm
kově knihovně Malého Čtenáře. ©

Časopis katol. duchovenstva. Řídí dři F. Kryštůtek,
J. Tumpach, A. Podlaha. Roč. 53., seš. 1. Obsah: P.
J. Pejška: Privilegium fori v nové úpravě. Dr. Fr. Reyl:
Poměr individua ke společnosti. Dr. J. Vajs: Čo vlme
o literární činnosti slovan. apoštolů sv. Cyrilla a Me
thoda. Dr. J. Hejči: Jak vykládá moderní »vyšší kritika«
biblická původ knihy Josue. Dr. J. Novotný: »Za svobo
du svědomí.« Dr. A. Soldát: Vylouč--“ a propuštění z
řádů a nábož. ústavů. Dr. J. Tumpacn. Redukce zasvě

cených svátků. Dr. F. Kryštůfek: Rozluka církve a stá
tu v Genevě atd. Nákladem kníž. arc, knihtiskárny v
Praze. Vychází 10krát za rok za 9 K.

Památka utrpení Pána Ježíše Krista v nejsv. Svá
tosti Oltářní. Sedm postních kázání od F, Proschwitze
ra. Z něm. upravil J. Oroh, farář v Lužanech. Cena 60
hal. Nákladem R. Prombergru v Olomouci.

Ježíš horlitel pro duše. Řada postních řečí. Příloha
„Kazatelny«, roč. 10. Cena 70 hal. Nákladem E. Šprongla
v Pelhřimově.:

Cestou kříže ku pokladu lásky na hoře Golgotě.
Cyklus postních | kázání, Sepsal St. Pilík, kaplan v
Kladně. Nákladem vlastním. Cena 80 hal.

Apoštolát sv. Cyrlila a Methoda. Vychází měslčně
v Kroměříži. Řídí dr. A. Stojan a A. Jašek. Roč. předpl.
1.50 K.

Museum. | Časopis bohoslovců | českoslovanských.
Nákladem »Růže Sušilovy« v Brně. Roč. 46., čís. 1.

Studentská hlídka. List katol. studentstva česko
slovan. Řídí PhC. J. Novák. Roč. 4., čis. 4. Vychází mě
síčně za roční předplatné pro nestudenty 3 K, pro stu
dující 2 K. Administrace v Praze-lI., Voršilská 1.

Polní zellnářství. Praktický návod ku výnosnému
pěstování zeleniny na polích. Podrobné poučení, jak se
nejvhodněji pro trh a domácnost pěstuje zelí, jarmuz,
okurky, fazole či ledvinky, hrách, bob. cibule, rajská
jablíčka, mrkev, petržel, celer, vodnice či tuřín, chřest,
reveň i jiná zelenina ve velkém i v malém. Napsal M.
Fulln, zahradník a redaktor »České Flory.« S četnými
vyobrazeními. Nákladem českého knihkupectví A..Rein

"warta v Praze, ve Vodičkově ul. č. 23. Za 60 hal.
Slovenská čítanka. Vydává Moravsko-slezská | Be

seda v Praze. Nákladem Em. Šolce v Telč. Seší 12—
21. po 30 hal. Čítanka tato slcuží k poznání Slováků a
Slovenska.

Žebrochtivcl. Román z východních Čech. Napsal K.
Jonáš. Nákladem »Svépomoci« v Praze. Cena 2.40 K.

Lectures trancalses. Revue instructive | mensuelle.
Řídí dr. Ad. Mikousek. Vychází 1. dne každého měsíce.
Stojí ročně 4 K. Předplané přijímá vydavatel Kabátník
a spal. v Jičíně.

ď Záložna v Hradci Králové. R

R Vkladyna knížky49,
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mívtní a z kraje.
Vyznamenání. Svatý Otec Pius K. ráčil jmenovati

p. Jenela Etricha,továrníka,nájikéle Pánství a patrofát
ního gána vJaroměřia p. FramtiškaKřagcho,továřrika,
majitele pamatví a patromáiního pána ve Forstn v oce

. měsjejich vysokýchzácdůši o pašédnáttí cíímý Páně
kesrtury čádu sv. Řoboře Vel. s iwídok; choti p. to
váratka Kimgohondělil zintý záslužšý kříž -Pro Eccle
via et Pontilice.« :

Městská rada vHiraáci Králové učinila ve schůzí
své, konané dno 29: ledna 1912,tito usnesekí: Za dar
K 50.—, věnovaný ve prospěch zdejšího ústavu chu
dých p. Lvem Tanssigem, obchodníkem, k uctění pa
mátky zesnulé jeho dcerušky, vzdají se díky. — S polic.
úřadem se sdělí, že p. Jar. Urbamovi, maj. Grandhotelu,
prodloužena byla licence, opravňující ku pořádání kine
matografických představení v zimní zahradě, na rok
1912. — Panu měst. lékaři se uloží, by předložil stati
stické tabulky o pohybu obyvatelstva ve zdejším mě
stě a zdravotní zprávu za rok 1911 c. k. okresnímu hejt
manství. — Paní Fr. Riemrové vydá se kauce, složená
jí při nájmu pevnostních luk. — Na žádost Čes. zem.
komisse pro ochranu dětí v král. Českém se sděll, že
zřízení veřejné školy pomocné pro výchovu dětí ve
vývoji zpozděných nebo méně nadaných je předmě
tem úrad okresní komise. -—Udělena byla povolení k 0
bývání nájem. domů čp. 503 v prodlouž. Čelakovského
ulici pí. Rosalii Vastlové a čp. 474 v Posp. třídě p. Fr.
Barešovi. — Vyúčtovací návrh, týkající se navežení ter
rainu za budovou Rudolfina, vypracovaný měst. technic
kou kanceláří, předloží se firmě Kress a Bernard s do
tazem, zda s ním souhlasí. — Udělena byla jedna mimo
řádná chudin. podpora a dvě řádné měsíční podpory.

Z rozpočtu obce Královébradecké na rok 1912 jsou
pozoruhodny zvláště následující číslice: Z veškerých 30

„kazuje přebytek hospodářství lesní obmosem 78.683.92K,
polní: 15.536.50 K, rybniční £.081.— K, albecní dílektoděty
7.798.— K. stoky 6.138 — K. úhráem 14266502 K. —
Na potřebě 474.086.39K bere podil v procediich: škdl

chadinství 6.2. osvětlování 5; zdřyvotkictvý49, veřej

ky 39, zahradnictví 3.3 rozličné výdaje 2.9 městská
vodárna 1.3, patronátní záležitosti 0.7, vojbaské zářeši
tosti(K5,jatity 046,divadlo03. — Rozpočetdíkčíhotý
cea a s ním spojený rozpočet pokračovací školy živ

-nostenské pra dívky v linie Nrálové vykusaju vydá
ní 45.806 K, příjem 35.318 K, takže obec kryje schodek
10.486K ve formě subvence a doplatku a to vedls vytů
pění, osvětlování, čistění místnosti, což se rovašž po
skytaje bezplatně. — Rozpočet kuratorla obchodní aká
demie a spojených s ní obchodní školy dívčí a pokračo
vací školy kupecké vykazuje vydání K 112.343.40, na
příjmech K 106.708. Zde tedy činí schodek pouze K
6.635.40,který obec kryje podobným způsobem jako vět
ší schodek lycea. — Rozpočet mistní školní rady pro
školy pbecné a měšťanské vykazuje vydání 46.227.46K,
příjem 4.736.40 K, takže se jeví schodek 41.491.06 K. —
Rozpočet fondu opatrovny a fondu chorobince činí vy
dání 11.873.96 K, příjem 11.442.98, tak že činí schodek
44.98 K, který se kryje z příjmů obecních. — Do roz
počtu jmění zádušního náležejí: rozpočet kathedrály

sv. | Ducha, kostela | sv. Pavla v „ Pouchově,
sv. | Antonína v o Novém Hradci Králové,
sv. Jana na Kopečku, Panny Marie v Locheni
cích, kaple sv. Klimenta v Hradci Král., a zbožných
nadací. Rozpočty zde vykazují na příjmech 24.257.63K,
na vydáních 22.941.19 K, takže se jeví přebytek 1.136.44
K. (A pak že »klerikalismus« poplatníky vydírá") —
Nadace a fondy dobročinné (počtem 44) činí 171.992.50
K. měsé a fondy školské 5A47X1I,fohdy stavební K
190.999.04

Přednáška. Ve spolku paní a dívek v Adaibertinu
bude přednášatí pí. plakovníkové Jirotková v neděli dne
4: února 1912.0 své cestě- Nědnechem k Severnímu moři.
Prvá část přednášky obsahuje partie: Drážďany, hy
glenická výstava a Berlin. Začátek o půl 3. hod. odpol.

Z průmyslového masea v Hradci Králové. | Čítárnu
musejsl navštívílé v měsícilednu ve 13. přístupných
dvouhodinách 859 osob. V čítárně vyžádáno na 416 žá
danek 294 odborných spisů a 287 předlohových děl. Do
mů vypůjčeno celkem 318 svazků a 614 předloh. Do poč
tu. vykládaných- časopisů. přibyl: Věstník Technického
másta, Phetápgraphische Randschau, Stavební Svět, Klo

boušaické Listy. Z čelnějších děl do knihovny nověvřa
děkých uvádíme: Glbrteh: Architeksturen I a 205; Mí
sterberg: Chinesische Kunstgeschichte dll II. Bd. 2986,
Mather: Dějiny malířství díl III. Bd 3096, Kůnstlerische
Grabdenkmáler Ser. VI. IT]c 67, Singer: Unika und Sel
tenheiten in kgl. Kupferstichkabinet in Dresden Bd 3340,
Schmiedt: Die Barfškreng Br 3364 Berlefesh: Vallen
das Dle Garfenstadtbewegung in England. Bd 3368, týž:
Bodenpolitik und gemetndlichée Wohnungsfirsorge | der
Stadt Ulm I a 200. Ž četných dárců, kteří v tomto měsíci
knihovnu obohatili, sluší uvésti pp. tov. J. Jindru, který
věnoval znovu řadu spisů, brožur | ukončených ročníků
různých odborných časopisů. pí. M. Smolíková, zde,
věnovala amer. Ženské Listy, p. J. Tolman Králohradec
kou ročenku a 3 fotografie obrazů Navrátilových, p.

Zd. Zimmer,stud. tech., katalog výstavy Hagenbundu,
p. arch. Tichý 2 čestné adresy a velký obraz -Pohled
na Prahu«, p. Jar. Oehm, cvič. učitel zde, 3 národoho

Podporajme katolické hmatí
váním našich českých katoliekých firem.

Objednejte hromadně a žádejte ve
všech obchodech

(yrůla-Metoděsté

w- zápalky
vyráběnéčeskoufirmou J. Svozil,
L.oštice. Nejmenšíobjednávkaje 25
balíků za K 24, (tadiž 1 balík 100 kra
bišok zá 90 M vyplaceně na každou sta
nici. Za půl roku skala Matice z pro
doje zápetek E '*, Objednávky čiňte
výhradně u Sekretariátu M. C. M, v Olo
mowat, red. „Nešhrcs“.

0

na voskové zboží

V. Zbořil a syn
v Bystřiet pod Hostýnem

vyrábí vě: prospědší Matice C. M.

voskevé svice
kostelní

bezkonkurenční jakosti 4 mírných cen
Platební podmínky dlo . Žádejte

- v sekretariátě cenník! Kdyby české farní
úřady nakupovaly světio prostředniotvím
sekretariátu, nebylo by potřebí stálých
sbírek pro Matici C. M. Svíčky jdou vypla
ceně na každou stanici. Objednávky čiňte
výbradně u sekretariátu Matice C. M.v Olo
mouci, redakoe „Našince“.

Paramentťy,
mešní roucha atd.
prodává ve prospěch Matice Cyrillo-Metod.

Frant Stádník
v Olomouei,

stálý přísežný scudní znalec přo obor pa
ramentní. Každou objednávkou u: něho pod
porojete Matici Cyrillo-Metodějskou v Olo
mouci. Objednati možno přímo u firmy
s odvoláním na Matici Cyrillo-Metodějskou.

Při nákupu jakékokoli zboží jimého
obrafte se vždy na nás a rádi nabídkami,
po případě poukazem na českou kateliken
firma poradíme, neboť zařizuje. sekretariát

, ústředna českých firem katolických.

kr RadaCi tků
T Olamonci, rodakoo „NašizoyUD

Spodářské spisy Dra Krejčího, Národohóspodářský ústav
České Akáďěrié Zprávu o čimfosti, mnísešm v Klato
véch 2 reprodukce pohledů a Kliťovy dle sfarých ry
tin, $. láž. Flier v Prázé sbírků techn. úkolů pro vy
náležce, b. B. Melichar reprodůkci Šímoňova lépťů bar.
ze Staré Práhý kniftiském, městská rada, zde, prémie
Maresá „Utělecké Besedy a Krasouřňňé Jédnolý, p.
ráda Oběritann plákát, Křásu ášého domóva a řadu
finsch časopisů a spísů věďeckých. Všem dářtům upřím
ný dík. Méně šťástiý jsou sbírky mušélni, dárců málo.
Zakoupefiy bylý: 6 talířů, skleňdtý příbor, porceláňový
šáleček s talffkem a slině zlaceňý brož s Řaméňky a
perličkami, vesměs přědriěty z prvé polovice minulého
století. Dále několik ceňných plzéňských výšívek. -—
Přednáškové kursy zahájeny budou v pondělí dne S.
února přednáškami o vadách a nemocech dřeva a jeho
ochraně proti nim, dále následovati budou přednášky o

přednáška p. insp. L. Weignera -O dívčích průmysly
vých školách u nás i v cizině, přednášky p. inž. Janky
o stavbách dopravních. kurs pro slévače kovů, kurs
vlásenkáfský, kurs keramický, kurs pro dokončující
práce ve dřevě, kurs koželužský. Za přispívající členy
musea přihlásili se pp. Jan Houžvička, učitel ve Vše
starech a Josef Souček, mistr krejčovský v Břize.

Přednáškový kurs. Městské průmyslové museum v
Hradci Králové pořádá ve dnech 5., 8. a 12. února bez
platný kurs dpřednáškový o vadách a nemocech dře
vá a ochraně proti nim. Přednáší p. inž. Fr. Vostárek,
professor státní školy pro stavební živnosti v Jaroně
ři. Program kursu: I. Anatomická stavba dřeva. Vady
dřeva: sesychání, botnání, trhání a vady vzrůstu. Ne
moci dřeva: hniloba, poranění, skvrny, přestálost, houba,
dřevokaz a j. II. Ochrana dřeva: Vysoušení přirozené a
umělé. Vyloužení a paření. Prostředky mechanické. III.
Konservování dřeva: Různé způsoby impregnace. Kurs
je určen pro truhláře, obchodníky dřívím a pro veskeré
příslušníky Živnosti dřevo zpracující vůbec. Přednášky
odbývati se budou v čítárně musejní. Vstup volný. Za
hájení kursu v pondělí dne 5. února t. r. o 7 hod. ve
černí. '

Divadlo. V nádherné opeře »Daliboru« osvědčili so
listé dobré pochoponí a pilnou přípravu. Zvláště dobře
si vedli pí. Skálová (Milada), Dvořáková (Jitka), p.
Demkov (Dalibor). Pan Hrádek (kníže) má slabší itas,
takže jel orchestr teckdy přehlušoval.Sbory všat (hlav
ně mužský ve 2. jednání) a pak pi začátku prvého byly
rozladény. Též orchestr při počátku byl poněkud nejí
stý „Hluk na jevišti při proměnách měl by přestati, aby
hudbu bylo dobře slyšeti. Ostatně režie byla pečlivá. —
Daleko lépe však byl proveden (rovněž obtížný) »Eu
gen Oněgin.. Produkce prospěla cti souboru znamenitě.
Velmi dobře vedla si pí. Dvořáková jako Taťana. Ško
da, že ji indisponoval leckdy kašel. Velmi dobrý byl
Komarov (Oněgin). | ostatní provedení harmonicky <lo
plňovalo celek. Orchestru k pěknému úspěchu gratu
ujeme.

Repertolr městského dřvadla. Dnes ve čívrtek hraje
se Heleny Malířové původní činohra -Bratrství« (v před
placení). V pátek odpoledne jest operetta -Žebravý stu
dent., večer Offenbachova operetta »Krásná Hlelena.
Poněvadž po ukončení odpoledního představení jest krát
ká doba pro dekorační přípravy k tomuto večernímu
představení, bylo nutno začátek posunouti na 8 hodinu.
V sobotu odpoledne třetí“ představení pro studující, k
němuž zvolena Smetanova opera -Dvě vdovy:. Večer
Jest pohostinská hra člena Národního divadla v Praze p.
R. Schlaghammra v titulní úloze Molnarovy hry -ábel-.
V neděli odpoledne se opakuje -Krásná Helena , večer
je operetta -Krista z Myslivny-, V pondělí čestný ve
čer kapelníka p. Jos. Winklera — Dvořákova opera
-Rusalka-. Přihlášky možno činiti ihned v předprodeji.
V úterý »Krásná Helena« (v předplacení), ve středu
Schůtzlerova činohra »Milkování. Ve čtvrtek Smetano
va opera -Čertova stěna-.

Přirodovědecký klub konal valnou hromadu v ne
děli dne 28. m. m. za účasti asi 30 členů a hostí. Na pro
gramu byla vedle záležitosti spolkových též přednáška
dra J. Zavřela »O theoril plození a dědičnosti«, která
podala přehled nejnovějších názorů o této otázce.
K předešlé zprávě podotýkáme, že podnik přírodově
deckého klubu je aspoň z části poněkud ohrožen. Na
místech za nemocnicí navrhují se novostavby nemoc
niční, ktére by zabraly i zbytek malého kavalíru a
vršky, na nichž klub hodlá zříditi oddělení krkonošské,
předhoří, alpineum a předvésti floru suchomilnou, tedy
nejzajímavější části botanické zahrady, které měly bý
ti jaksi zlatým hřebem a kde je již nejvíce práce vyko
náno. Doufáme však „že v slavném obecním zastupitel
stvu nalezne se tolik porozumění pro akci klubovní, aby
místo ono bylo klubu přece zachováno. Naskytá se do
aktek jiných neméně vhodných míst pro stavbu ne
mocnice na periferii města .

Před porotou c. k. krajského soudu v Hradci krá.
souzení: R. Samek (nar. 1869) pro zločin zpronevěry
atd. odsouzen na 14 dní. J. Kudrnatsch, obžalovaný pro
zločin žbářství, sproštěn. Ant. Sekyra (nar. 1882) pro
zločin těžkého ublížení na těle, vlastně pro přestupek
odsouzen na 2 měsíce, Aug. Tólg, obžalovaný pro zločin
dle $ 127. a 128. tr. z., sproštěn. Ad. Suk (nar. 1857)
pro zločin žhářství odsouzen na 3 roky. J. Kalkant. ob
žalovaný pro zločin zpronevěření, sproštěn. A. Hětschel,
(nar. 1864) pro zločin žhářství odsouzen na 3 roky. Ant.
Plný (nar. 1859) pro zločn žhářství odsouzen na 6 ro

ků. V. Mikšovský (nar. 1892), F. Novák Tnar. 1884), H.
Bureš (nar. 1893), J, Ječný (nar. 1883), obžalovaní nro

.



zločin loupeže, sproštěni. K. Štěch (nar. 1893) pro zločin
násilného smilstva odsouzen na 6 let.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové přijímá za
původních podmínek přihlášky na novou emissi 4proc.
rakouské korunové renty a proc. rakouských poklad
ničních poukázek. Upisovací kurs pro korunovou rentu
stanoven na 90.25 proc., pro pokladniční poukázky na
98.50 proc. Veškeré tiskopisy budou na požádání vydány.

»Praha« v Praze. —Zakladatel Rašínovy dynastie
hleděl vždy otočiti se lidmi, kteří nestáli proti ak
ci, pomoci financím jeho a postaviti členy rodiny Ra
šínovy na vlivná místa v Nechanicích a pak v Praze.
Styky byly navázány s p. Rašínem z Rysnburku, které
mu vyhledány v Nechanicích dokumenty ku šlechtické
mu postavení. Žádná příčina, žádná příležitost nebyla
tak nepatrná, aby nespojíli své nitky s hlavním městem
Prahou. Tu nepatrná gratulace, jindy lichotný přípis,
tam zase diplom, zkrátka navázáno spojení. Těm, kteří
stáli při dynastii, pomoženo ve samosprávě z počátku ku
nepatrnému, a když se osvědčili, ku vlivnému úřadu sa
mosprávnému ve městě nebo v okrese. Hleděli, aby se
jim chovanec dobře vydařil — a tu se všeobecně ří
kalo: Ten se po našem purkmistrovi tatíkovi »potatil.«
— Pevné otěže nad samosprávou, toť účel a touha
dynastie. A ve městě, kde tolik lidí s nimi spřízněno,
samo sebou vše se dařilo. Zastupitelstvo většinou spříz
něno — a tak se zakladatel dynastie otočil železnou
zdí, nerozbornou. A za služby hodii sem a tam kosti.
Temu práci při obci na účet poplatníků, tam nějaké mí
sto —-a když Nechanice nestačily, šlo se útokem na
Prahu do Žižkova, k rodáku starostovi p. Žďárskýmu a
tak se spřízněných pánů učitelů několik nastěhovalo do
Prahy a předměstí, aby jsouce od přírody příbuzenstvím
sorganisováni, organisovali také »Prahu« v Praze. Z
Nechanic často se odilždělo do Prahy na slavnosti, na
vazovaly se styky — tamější příbuzenstvo vypozoro
valo situaci a dávalo aviso, kdy je železo měkké a mů
že se *kovat.« A když se utvrdily finance a bylo potře
bí úřednictva, hrnulo se mnoho pánů odtud do Prahy.
Praha je Praha — a ta »Praha« v Praze je nejpraho
vatější, tak že ani nestačila, když tloukli na ni také hla
vy nepříbuzné a lidé směru nebezpečného. | ti musili a
chtěli přes »prahy« pražské »Prahy.« Běda tomu, kdoby
se byl ozval proti jednomu Rašínu v Nechanicích! Byl
by vzbouřil celou četu sluhů Rašínovy dynastie — a
moh! se kliditi z města. Nedobytný středověký hrad
nebyl nikde. a nikdy tak pevným, jako kruh a příbuzen
stvo dynastie.

Volná Myšlenka v Pardubicích. Volná Myšlenka
pojala už dávno úmysl podati při nejbližší příležitosti
na sněm král. Českého petice o vydání zákona na fa
kultativní spalování mrtvol. Přijetí podobného zákona
v pruském sněmu ji v této snaze jen podnítilo. Za tou
příčinou volnomyšlenkářský štáb v Pardubicích vyru
koval již s rozesíláním archů, na nichž podpisem má
se projeviti souhlas s volnomyšlenkářským návrhem.
Rozumí se, že volnomyšlenkářům nejde tu o nějaké
předstírané praktické důsledky takového zákona, ale v
první řadě jedná se o uspořádání nové štvanice proti
katolické církvi, která spalóvání mrtvol jako pohanský
obyčej zavrhuje a veškerou účast při pohřbívání ohněm
odpírá. Na kolujících arších paradují zvláště jména fe
ditelů měšťanských a obecných škol v Pardubicích, pak
mnohých učitelů a učitelek, kteří tak podali ruku volno
myšlenkářám v boji proti katolickému náboženství a
zachránili domněle svoji pokrokovost. Jména některých
osob nás opravdu na těch volnomyšlenkářských bojov
ných arších zarazila. Jejich osobní úpis volnomyšlenká
řům svědčí jen o jisté zaslepenosti a nelnformovanosti.
po případě strachu před pokrokářským novinářským
karabáčem.

Děkanský kostel v Pardubicích. V pondělí ráno 29.
ledna t. r. přijel do Pardubic p. J. Sochor, architekt cen
trální komise pro zachování starých památek ve Vid
ni, aby shlédl zdejší děkanský kostel a schválil navrže
nou nastávající úpravu, jakož i rozšíření chrámu. Pa
na komisaře očekával před kostelem celý stavební vý
bor kostelní s panem předsedou Vančurou v čele. Po
příjezdu odebrali se všichni ku společné podrobné pro
hlídce do kostela. V celku schváleno všechno, jak bylo
liž dříve navrženo, až na nějaké nepatrné odchylky.
které však v celkové úpravě nemají důležitějšího vÝ
znamu. Zejména jednalo se o vedlejší kapli t. zv. čer
mou kapli, má-li se při obnově chrámové spolu zachovati
jako historická památka anebo jako nevzhledná přístav
ba odstraniti. Ten i onen náhled má své zastance. Nej
důležitější a potěšitelné jest ovšem, že se s úpravou a
rozšířením kostela konečně začne v době nejbližší.

Dvojí loket. Jeden hořický list přinesl, že tamější
okresní zastupitelstvo zamítlo žádost děkanského úřa
du o náhradu za rozbitá okna při sbluku lidu před 4 le
ty. Věc se má poněkud jinak: nejedná se o žádnou žá
dost duchovní správy, nýbrž o výměr pol. úřadu, jenž
obci náhradu tu přisoudil, ježto bylo prokázáno a poll
cil samou příznáno, že proti pouliční výtržnosti, za
příčinou přednášky o Volné Myšlence vyvolané, opa
tření se nestalo, čili že policie, cítíc se slabou, ani čin
ně nezasáhla, když okna aděkanství byla vybíjena. O
bec proti výnosu první stolice se odvolala a místodrži
telství nařídilo, by vyžádáno bylo dobrozdání — une
okresního výboru — ale celého zastupitelství. A toto
dobrozdání bylo v sezení z 29. prosince 1911 podáno
ovšem ve smyslu, jaký se dal očekávati. Nyní rozhod
me o odvolání obce — nikoli o žádosti děkanského ú
řadu — c. k. místodržitelství. Je zajímavo, že při po
aledních bouřích stávkových vytlučeno bylo výkladní
okno obchodníka Š. a že škoda byla Ihned obcí nahraže

na. Ještě zajimavějším je, že tehdejší měšťanosta sám
děkana žádal, aby dal skla vysadíti, že se to zaplatí.
A když byl upomenut, odkázal sklenáfe na nové zastu
pitelstvo, jež mělo v několika dnech nastoupiti, toto
však placení naprosto odmítlo.

Nový Bydžov, Odštěpný spolek Ženského pomocné
ho spolku Červeného kříže pro království České pro
politický okres Nový Bydžov, konal dne 28. ledna v 2a
sedací síni městské radnice svou jedenáctou, hojně na
vštívenou valnou hromadu za předsednictví paní Anny
šl. Richter z Burgbriůckenu. Spolek čítá 408 členů, a sice
2 čestné, 43 zakládající, 63 řádné, 200 přispívajících, 8
korporací, 81 obcí přispívajících a 11 přispívatelů *fon
du míru. Čisté jmění spolkové po odečtení 50 proc. podí
lu kmenového spolku v Praze a správních výloh obnáší
koncem roku 1911 12.198.81 K. Jednatelem spolku jest
pí. Adéla Mouchová, choť c. k. berního správce, poklad
ní pí. Anna Doležalová, choť'c. k. podplukovníka v. v.
v Novém Bydžově.

Dusíkovo divadio v Čáslavl. V neděli 4, února 1912.
1. hra v předplacení. Repertoirní hra Národního divadla
v Praze: »Vdavky slečny Beulemansovy« (Le Mariage
de Mille Beulemans). Veselohra o 3 dějstvích. Francouz
sky napsali Frantz Fonson a Fernand Wicheler. Přeložil
Luděk Frič. Začátek o půl 8. hod. večer. Konec po 10.
hod. Ceny míst: Lože 10 K, přízemí: křeslo 1.60 K, I. m.
1.30 K, II. m. 1 K, sedadlo na balkoně I. ř. 2.40, II. a III.
řada 2 K, sedadlo na galerii: I. řada střed 80 h, ostatní
60 hal. Místa k stání: v přízemí 80 h, studentský a vojen
ský lístek 40 h, na balkoně 1 K, nagalerii 30 h. Před
prodej lístků v knihkupectví p. Jindřicha Levého. —
Příští hra dne 18. února 1912.

Německý Brod. Známé pořekadlo: Řím promluvil,
spor ukončen. V Německém Brodě promluví jen »Hilasy
z Posázaví« — a je také rozhodnuto. Vyslovily pouze
podivení, že »Družstvo Sokolovny« |propůjčilo Katol.
Jednotě k zábavám malý sál a účinek byl takový, jako
když nebožtík Napoleon zavelel své poslušné armádě.
Rychle vůle »Hlasů« provedena. Okamžitě svolán vý
bor družstva a v něm většinou hlasů rozhodnuto, že
Katol. Jednotě se sál k zábavám již propůjčovat ne
smí a nebude, což v redakci »Hlasů« přijato bylo s veli
kým uspokojením. Vyhození katolíci ze Sokolovny 0
všem vyvodí z jednání »svobodomyslného« družstva
pro sebe důsledky a nedají se již klamat, až se jim za
se bude před volbami namlouvat, že se nedá s jejich
strany na náboženství dopustit a že je potřebí hlasů ka

malé děti, aby byli v čas nutné potřeby zlskání. Byli
jsme vykázání ze Sokolovny, odehnáni jako nějací ci
káni, jako bychom byli vídeňskými židy, ale nikoliv čá
stí českého národa. | Té o»cti« nikdy nezapomeneme.
Jsme-li už za takové v očích pokrokových považová
ní, tož budeme dle toho jednati, půjdeme svou cestou,
užívajíce volnosti a' svobody, již jsme až dosud ze zby

Jeřice. Dne 28. ledna t. r. loučil se s námi dp. farář
Jan Vít, odcházeje po 2lletém u nás působení do Bo
hárny. Osada naše ztrácí v něm horlivého kněze, výteč
ného kazatele, příznivce chrámu Páně, v němž působení
jeho bylo vzorné. — V životě veřejném byl by rád svojí
činnost rozvinul. Ale i u nás platí zásada — ne síce
u všech, že kněz se má omeziti jen na kostel. Přes to
svojí bohatou zkušeností a rozhledem k mnohému do

brému dal podnět, mnoho je těch, jimž »na faře« dosta
lo se vždy ochotně dobré rady a pomoci, ale odměnou
byl mu zhusta nevděk. Ten těžký úkol katolického kně
ze byl mu u nás často trpce ztěžován. Odchází, ale za
pomenut nebude. — Přejeme dp. faráři, by se mu na
jeho novém působlšti dařilo lépe, aby tam došel kýže
ného klidu a spokojenosti, by tam došel ocenění své 0
soby, aby aspoň v tom pomalu jíž nastávajícím večeru
jehožívota dostalo se mu toho, Co u nás postrádal. Za
všechno dobré u nás odplať mu Bůh!

Školák zachránili tomoucího. V pátek dne 26. ledna šli
se ve Skutči klouzat mall chlapci na zamrzlý rybník
za městem. Hošík vdovy Libertové šel s Vojtíškem Ne
tolickým do prostřed rybníku, náhle pod ním tenký led
praskl. Nebožák sebou házel v hrozných úzkostech. Voj
tišek chytil ho za limec leže na prsou. Nemoha mu sám
pomoci, křičel na spolužáka Oboleckého, který také byl
tak přestrašen, že jeho pomoc byla slabou. Obolecký
tedy aspoň volal na desitiletého Fanouše Teplého (syn
ka zdejšího plinfkáře), který byl značný kus daleko.
František aní nevěděl, co se v prostřed vlastně děje.
Teplý na pokřik přiběhl, nedal se zmásti ustrašenými
obličeji a 'chlapce energicky vylovil. »Je tenký, ale
silný«, posuzovali spolužáci záchrance, který se těšil ve
liké pochvale občanstva.

Dvůr Králové nad Labem. Pokus národnostního roz
hraničení, jaký v našem kraji osnuje despotismus ně
mecký, naráží na žulový odpor všech politických stram
národa českého. Obecní zastupitelstvo Dvora Králové
v řádné sté schůzi dne 16. m. m. usneslo se na důraz
ném protestu, z něhož vyjímáme: Rozdělení na okresy,
utvrzené nezměnnými teritorialními poměry, dlouhodo
bým historickým vývojem a nesčetnými hospodářskými
vztahy vžilo se již všude do té míry, že toliko v pří
padech vyjímečných a pouze z naléhavých důvodů rázu
hospodářského dopornčiti možno, aby jednotlivé obce
tihnoucí celým svým sklonem k Jinému středisku, byly
přičleněny k okresu jinému. Takový případ skutečně
nastal v okrese našem roku 1875, kdy od soudního o
kresu Královédvorského několik velkých obcí a osad
všemizájmy svýmina Českou Skalici odkázaných ko
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kresu Českoskalickému byly přiděleny a- uznalo tehdy
město najše závažnost hospodářikých důvodů tohoto
požadavku, ač jinak nerado české obce z okresu ztrá
celo. Ze stejně závažných hospodářských“ohledů jest
také odůvodněna tužba pěti obcí okresu Hořického, kte
ré svou polohou a všemi svými potřebami upoutány
jsou na bližší jim město naše a které proto žádaly. za '
připojení k okresu Královédvorskému. Mohly proto ty
to obce již dávno a měly by i nyní ku zdejšímu okresu
přičleněny býti. Zájmy Hořického okresu soudního ne
byly by tím poškozeny. a Královédvorskému okresu
by se dostalo spravedlivé náhrady za obce roku 1875
na okres Českoskalický odstoupené. Zcela jiného rázu
jsou však všechny ostatní návrhy zamýšleného rozdě
lení se týkající, dle kterých má se uměle zkonstruovatí
nový, většinou německý soudní okres se sídlem v Chou
stníkově Hradišti a to tím způsobem, že mu má býti
přiděleno 27 obcí z nynějšího okresu královédvorského
a 8 obcí a 1 osada z okresu jaroměřského, kdežto 5 dal
ších obcí zdejšího okresu má býti přičleněno k okresu
hostinskému. Současně má se v Hostinném zříditi nové
okresní hejtmanství pro vlastní soudní okres a pro umě
le vytvořený nový okres- hradišťský. Tuto část elabo
rátu pokládáme dle hlubokého přesvědčení svého nejen
za úplně bezúčelnou a bezdůvodnou, nýbrž také za
svrchovaně škodnou a nebezpečnou pro všechny obce
nynějšího zdejšího okresu. Tímto rozdělením a roztrže
ním vyhovělo by se sice krajním politickým požadav
kům německých našich krajanů, jin byly by však pro
všecku budoucnost a nenapravitelně poškozeny nejdů
ležitější hospodářské zájmy nejen města, ale také všech
venkovských obcí, zejména německých, které odděle
ny býti mají, aniž by tím konec konců německé obce zí
skaly i v ohledu národně politickém.« — Důvody prote
stu jsou tak obrněné, že jen Němec nespravedlivý může
je bráti na lehkou váhu. Připravena veliká manifestač
ní schůze všech českých stran ve Dvoře Králové, která
jistě bude mocnou podporou spravedlivého protestu.

Hostinstvo sdružené ve společenstvu ve Smiřicích
nad Labem na valné hromadě dne 25. ledna 1912 ko
nané po vývodech odborného referenta tajemníka a
konsulenta komorního svazu p. M. Razíma protestuje
proti zavedení státní dávky cestou inkamerační a žádá:
Vyzýváme poslance sdružené v českému klubu, aby u
pustili od myšlenky hlasovati pro státní dávku a zí
skali i drubé poslance jiných národů pro ochranu vý
roby, prodeje i obcí. Bude-li dávka uzákoněna »malo
ritou lidového parlamentu«, pak bude zničen průmysl
pivovarní — hostinství — a obce vybíráním obec. piv
ních krejcarů. V poslední chvíll před sejítím se finanč
ního výboru voláme: Nezničte tisice a tisíce rodin chu
ďasů k vůli prázdným pokladnám molocha.

Seznam cen ma týdenním trhu v Hradci Králové
dne 27. ledna 1912. 1 hl: pšenice K 18.90 až 2.-—-, žita
K 16.50 až 17.—, ječmene K 15.— až 16.—, ovsa K 9.90
až 10.60, hrachu K 28. —až 32.—, čočky K 4.—- až
50.—, jahel K 30.— až 32.—, krup K 28.— až 50.—, bram
bor K 8.40 až 8.80, jetelov. semínka červ. K 160.— až
163.—, 100 kg žitných otrub K 16.50, pšeničných otrub K
16.—, 1 kg másla čerstvého K 2.80 až 3.40, sádla vepřo
vého K 2.16 až 2.24, tvarohu K —.40 až —.52, 1 vejce
K —.10 až —.12, 1 kopa kapusty K 7.— až 8.—,.1 cent
cibule K 24.—- až 27.—, 1 kopa drobné zeleniny K 1.—
až 1.60, 1 kopa mrkve K 1.80 až 2.—, 1 hl jablek K 9.—
až 16.—.

Na týdenní tra v Hradci Králové dne 27. ledna 1912
bylo přivezeno hl: pšenice 96, žita 91, ječmene 51, ovsa
182, hrachu 3, jahel 8, krup 4, jetelového semlnka 181,
kapusty kop 19, cibule hl 7, drobné zeleniny kop 25,
mrkve pytlů 10, brambor hl 106 apůl, jablek 8, podsvín
čat kusů 210.

Česká banka v Praze. Stav peněžních vkladů kon
cem měsíce ledna činí K 17,454.943.15, tudíž o K

455.570.21vvice než v měsící předešlém.

Kněžské kolárky
a náprsenky,
flanel. košile, spodky, ponošky, ka

pesníky a ložní prádla zašle na výběr
P. T. interesentům známá svou
solidností firma =

Václav L. Holý,
Hradec Králové, Klicperová ulice č. 233.

Vlastní výroba střižního zboží. -$e

Různé zprávy.
Bergrův dům koupea »Českou bankou«.Česká ban

ka potvrzuje zprávu o koupi domu Bergrova s věží na
rohu Václavského náměstí a Vodičkovy ulice od eráru,
vněmž dnes umístěny json státní úřady. Po převzetí od

eráru, bude starobylá, jednopatrová budova sbonrána a
najejim místě zbadovánpalác pro účelybanky sob
chodními místnostmi. Rozsáhlý tento objekt zabírá plo
chu 809 čtver. sáhů čili 2910 metrů čtver. a sestává re
čtyř stavebních a jedné pozemkové parcely.



bede konaůsvou'VI. Hdbou-malevuhřomeáev Biaé,-v |
sále budovy Ratffeisesek,Dóminikánské náměstí č'6, v |
„přízemí, ve čtvrtek dne 8. února 1912 dopoledne o 10
kodanách (a nesejde-li se dostatečný počet členů die
© 9., tedy o-půl 11. hodině). 1, Mše svatá v kostele00.
Kapucinů o 9. -hodině (Předseda Adolf Linkenheld.) 2.
Zahájení schůze předsedou. 3. Jednatelská „zpráva za
rok 1911 (Jednatelé Lad. Zavadil a Fr. Krchňák.) (NB.
Jednatelská zpráva bude vydána tiskem a je přiložena
k fednovému číslu »Věstníka«.) 4. Pokladniční zpráva za
rok 1911 (pokladník Antonín Nevrkla). 5. Zpráva reviso
rá účtů za rok 1911. 6. Návrhy. A. výboru k valné kro
madě (dle téhož paragrafu). B. skupin a členů k valné
romadě (dle téhož paragrafu). (Tyto návrhy ad B.
fest podati nejméně 8 dní před valnou hromadou před
Sedoví.) 7. Volby doplňovací: a) 4 členů výboru, z ně
bož dle $ 10. stanov vystupují Zavadil, Krchňák, Nevrkla
a Venhuda. b) 2 revisorů účtů. 8. Ukončení schůze.

O »zklerikalisovaném« systému školském pravil po
stanec Kadlčák: »Když učitel klerikálního smýšlení uve
„řejní v novinách poděkování, že mn "rodiče dali na Ce
stu příspěvek, dostane od inspektora důtku, co je to
hle! A stalo se to učiteli Praxlovi. Pokrokoví učitelé
píší, co chtějí, a mohl bych uvésti jednoho spisovatele,
„a alkdo je nestíhá, nekárá a důtky jim neuděluje. Jsou
inspektoři, kteří nařizují učitelům, že musí vstoupiti do
-organisace liberální a pronásledují učitele, kteří se od
važují míti předsvědčení klerikální. (Poslanec Prokeš
odporuje.) Já vám soukromě posloužím, pane kolego!
Jsou, prosím, inspektoři, kteří učitelky, když se jim zdají
tuze klerikální, vyhazují ze škol, přes to, že místní-škol
al ráda v obci jim byt dala. Takový případ je zjištěn.
Komu na tom záleží, soukromě mu to povím. Zde to ne
řeknu, abyste neřekli: Jste na vlas takovi, jako my,ale
chci jen tím říci, že má-li kdo příčinu ke stížnostem, jsme
to my; na. našich učitelech, kteří mají názory křesťan
ské a hájí ve školství křesťanskou výchovu, brousí si
každý jazyk. Co se jim děje, budu vám moci ještě vy
Mti příležitostně, poněvadž jsem to sám prodělal. To
jsou mačedníci pravdy.«

Šetrnost Švehlova k vlastním dvořanům. Jaké živly
ve straně agrární se přičinily, aby mezi naší stranou a
agrární zela tak veliká propast? Odpověď na to dal
sám agrární poslanec Suhrada, který na sjezdu strany
agrární promluvil o taktnosti Švchlově vůči jiným dů
stojníkům agrární armády tato slova: »O těchto mu
ších, kteří tvoří represntaci strany, vyjadřuje se před

. seda Švehla tak hrubě a urážlivě, že nelze těchto vý
roků ve slušné společnosti ani reprodnkovati a tím mé
ně zde u přítomnosti dam. (Výkřiky: Jmenovat! Doká
zat! Dámy ať jdou ven! Dvě přítomné dámy odcházejí ze
sálu.) Názvy jako lumpové, volové, pitomci, šejdíři, die
táři, lidé neschopní, lidé nebezpeční, mstiví štrébři a drá
enici a tak dále jsou ještě ty nejslušnější, jež lze re
produkovati. (Volání: Chceme důkazy! Jmenovat! To
nejde jen tak paašálně urážet!) Podávám vše generálně,
jsem však nucen na vaše vyzvání určité výroky pana
předsedy Švehly reprodukovati, ač K této smutné kapi
tole jen velmi nerad sahám. Tak o panu předsedoví
kimbu na říšské radě, o panu Udržalovi, vyslovil se,
sže je vůl a pitomec, který nedovede řídit ani spolek
poredních bab.« (Křík: Dokázat! Stálý nepokoj a volání:
Pokračujte dál. Jiní volají: Přestat! Shoďte ho dolů!)
O předsedovi českého odboru rady zemědělské panu
Prokůpkovi řekl předseda Švehla, že je pitomec, omeze
ný chlap, vůl. o kterém se musilo jédnou napsati v no
vinách, že je chytrý, a on tomu věří. O předsedovi »Ú
střední jednoty hospodářských společenstev« a agrární
banky, prvním předsedovi výkonného výboru české
strany agrární, posl. Dvořákovi, kromě jiných těžkých
urážek řekl, že je ničemný a neschopný šlověk. Přísedí
cí zemského výboru, říšský poslanec a místopředseda
poslanecké sněmovny pan Žďárský je prý největší die
tář a mstivý člověk; dr. Vlškovský štrébr, lump a mi
zerná povaha, který se jen ku straně přilípl, Hybš je
prý trouba, neschopný, Vraný je šejdiř, který ze všeho
Zdíme, Svoboda je prý vůl, pitomec a ničemný chlap,
Krolber lamp a gauner, kterého má prý raději na očích
než venku. Chaloupka a Kotland známí prý dietáři (ve
líké pohnutí v celém shromáždění). Prohlašuji, že . re
produkovav tyto výroky pana předsedy Švehly. jsem
tak učinil v plném vědomí důsledků, jež mně mohou
stihnoutí a nevyhnu se zodpovědnosti za ně, ať kdeko
fiv a kdykoliv, Posnzujeme-ll tyto výroky, které nejsou
ojedinělé, ale systematické, přicházíme k úsudku, že
předseda Švehla snižuje, tupí, uráží a pokořuje vše ko
fem sebe, své nejbližší kolegy, ač se jimi sám obklopil
a činí tak dojista jen z chorobného velikášství, když chce,
by vše kol,něho bylo malé, a zdeptané a feho osoba
tim více vynikla. A pánové, nyní se ptám, je možná klid
sá a důvěrypiná spolučinnost všech kolegů jeho za
těchto poměrů?< — Ponecháváme důkaz věrohodnosti
fednotlivých obvinění posl. Suhradovi. Dnes jest aspoň
tolik jisto, že Švehla vyjadřoval se velice příkře proti
vlastním pomocníkům, kdežto náš tisk byl velice ka
ceřován od Švehlových orgánů, jestliže si. dovolil pro
nésti o poblavárech agrárních spravedlivou kritfku. De
spotovénemají býti včele stran v době, kdyse tolik
bere nadarmo jméno lidovosti a rovnosti.

Červení vlastenci. Socialisté sbírají na svůj ohláše
«ý milion dvacetihaléřů pro volební fond. V prvnímnad

. Sení sebrali šestáčků za pět tisíc korun (1). Aby se ni
kláčky zbytečně nerozptylovaly, vydali povel, žeZádný
eoudruh nesmí ani haléřem podporovat »vlastenecké«
podniky měšťáků,nýbržklopit jen na rudý mřllon.Vo
atravském »Duchu Času< poslanec Prokeš takto varuje

soudruhy: »Na nepravé cestě. Dle zpráv měšťáckých
Jistů odvádějí v některých obcích jednotliví soudruzi a
spolky částečné, ba někde i plné výtěžky ze zábav če
ským nacionálním institucím, jejichž representanti s ve
škerou vehemencí a krajním využitím nejnižších pudů
a prostředků postupují ve volbách proti českoslovanské
sociální demokracii ve prospěch renegátů. Cítíme se tu
díž povinní upozorniti ony soudruhy na nesprávnou ce
stu, již nastoupili. Což neslyšeli oni soudruzi sjezdovou
výzvu na sebrání milionu dvacetihaléřů na volební fond
strany? Vždyť je přece našim příslušníkům dostatečně
známo, že české měšťáctvó provádí s nacionalismem
výnosný obchod a snaží se jim zahalovati třídní rozdíly
v národě. Ať tedy vezmou všichni soudruzi na vědo

znamená: Soudruzi, opovažte se dátl kdy krejcar na

Záslnhy katolicíva o školství může popíratl: jen

se horlivě starala, aby se dostalo přiměřeného vzdělá

»pokroku« musí v soustavném lhaní setrvati, nechtějí-li,
aby se proti nim obrátily příkře ty davy, které samy
svou prolhaností zfanatisovali. — V brněnském zem
ském sněmu došlo k demagogickým útokům proti kato
lickém poslancům, jakoby tito byli nepřáteli školy. Na
kopance odpověděl zdařile posl. Kadlčák, nedávaje se
mýliti uličnickými výkřiky demagogů, kteří mu do řeči
skákali tuctovými frásemi. Z řečí Kadlčákovy uvádíme
aspoň toto: »Bylo zřízeno místecké gymnasium místec
kou Maticí. Předsedou byl klerikál Procházka, poklad
níkem P. Kopecký a jednatelem Kadičák. — Dále bylo
zřízeno gymnasium v Zábřehu. Sedí tu kolega Karger.
ten přisvěděí, že farář P. Ermis v otázce gymnasia zá
břežského vykonal tolik, že bychom vám, pánové z
tábora pokrokového, děkovali, kdybyste byli pro če
skou školu tolik vykonali, co on pro zábřežské gymna
sium učinil. Ve Vyškově zřídili jsme také gymnasium
a jest to cís. rada Janda, který potvrdí má slova. Kdy
by nebylo arcibiskupa olomouckého, jístě by gymnasium
ve Vyškově nebylo tak rychle vybudováno. — Mohu
Imenovati celou řadu jiných gymnasií, jako opavské, kde
známý kněz.P. Oruda a Hanákům známý P. Pavlík byli
zakladateli a kde P. Pavlík dlouhá léta zadarmo vyučo
val. — V Kroměříži byla založena rolnická škola druž
stvem, jehž předním členem byl P. Vašák z Rataj. Jsou
tu pánové z Kroměříže, kteří vám řeknou, co znamenal
Vašák pro školu a celý vývoj zemědělství na Kroměříž
sku. -— V hradišťském klášteře byla zřízena v té době
druhá hospodářská škola. Byl to páter Vrba, který tuto
školu pomohl zakládat se známým Demelem. — Račte se
přesvědčiti v památní knize hospodářské školy v Míst

Ze jest to moje dílo. Nějen však, že jsem ji založil, nýbrž
dlouhá léta jsem na ní učil. — V Olomouci jest Pěttin
weum. Kdo je založil? Založil ho prelát Pótting, olomou
cký kanovník. Máte zde v Brně obchodní akademii. Ze
ptejte se professorů na obchodní akademii, kdo byl hlav
ním původcem a vůdcem v dobách vzniku této školy.
Byl to šl. dr. Koudela. Jako předseda kuratoria vyko
nal neobyčejně mnoho a kdyby nebylo Jeho bývalo,
listě bychom obchodní akademii tak rychle nebyli zí
skali. — Dále máme v Brně Vesmu, v jejímž čele ještě
podnes stojí šlechtična z Koudelů, choť našeho dra.
Koudely. — Mohu dále jmenovatl P. Jelínka, faráře
brumovského, který dostal od zemské školní rady zvlá
štní uznání za to, že založil školy svým nákladem. Vez
měte dějiny naší Matice a jmenujte mi jedinou školu v
minulém období, která by nebyla zbudována za spolu
působení klerikálů, zvláště kněží. — Uvedu vám pouze
jednoho, totiž poslance P. Stojana. Řekněte, že dr. Sto
lan fest nepřítelem školy! Na tucty škol zřídil a koho
to zajímá, optejte se ho a on vám řekne, které to jsou.
Připomínám jeho boj s vídeňským ministerstvem, když
zřídil gymnaslum v Příboře, kde nejen slovy, ale celým
životem háji! zájem školy. A kdo to odnesl? Byl-li kdo
potrestán za svoje přesvědčení politické a národní. byl
to jistě dr. Stojan. — Dále máte faráře Webra, Kdo zná
dějiny našeho školství, řekne vám, že byl vždy předním
bojovníkem za osvětu a školství. Žádná téměř střední
škola starší doby není myslitelna bez faráře Webra. —
Mohl bych některé Matiční školy jmenovati, jako na př.
školu v Crhově. Jiný příklad podává nám Matice olo
moucká — byl Jsem tam vychován a znám tamní pomě
ry — a Matice brněnská. Řekněte, jestli brněnská Mati
ce jest myslitelná bez klerikált? — Ostatně i v nově
době právě klerikálové, pokud ide o školství, mohou vy
kázati neobyčejnou prácí. Vizte naše hospodyřňské ško
ly klášterní v Klimkovicích, Kokorách a Jinde! Máme

nec pro zmrzačené dítky. Založil ho kaplan Stavěl, který
chodí jako žebrák, jen aby ústav udržel. V Liptále, kam
pan kolega Pilát nemá daleko, jest sirotčinec, a pan po
slanec může řící, kdo jej založil. Byl to tamní katolický
farář. Tak mohl bych uvésti řadu kněží | laiků katolíků,
kteří zřídili a dosud zřízují na sta škoL«

Agrárnici a sociální demokraté. »Právo Lidu« píše:
»Při posledních užších volbách do říšské rady byli
stoupenci českoslovanské sociální demokracie postavení
v celé řadě okresů před otázku, majl-li přispěti svými
hlasy agrárním kandidátům proti klerikálovi. Byll po
stavení před otázku, je-li česlký agrárník politicky, ho
spodářsky a kulturně menší "zlo než český klerfkál,
mají-li k volbě vůbec jit nebo ponechat rozhodnutí je
dině voličm měšťáckým. Stoupenci naši strany šli a
všude volili agrárníky. Dobylí tak straně agrární po

fovinn zmandátů,které dnes na říšskéraděmá. Odté

doby se přičiniličeští agrárníci s dostatek, aby prokáza
U „že v olázkách kulturních není mezí nimi a klerikály
zcela žádného rozdílu, v otázkách politických a hospo
dářských že jsou výbojnější proti lidu, než čeští klerl
kálové, Proti straně naší jako celku i proti jednotlivým
stoupencům vystupují s krutou surovostí, ničí jejich
majetek, jejich existence a svými soustavnými denunci
acemi je honí do kriminálu. My nebudeme českou stra
nu agrární v Čechách zapřísahat, aby byla pamětliva
lidskosti a aby používala čestných zbraní. Ale až se za
se shledáme s agrárníky před rozhodnou bitvou, po
staráme se, aby ani jeden volič sociálně demokratický
v Čechách nepoložil hlas svůj v užší volbě pro takové
katany. To může dnes vzítí na vědomí také zemský
sjezd české strany agrární. — Ono tak nebude tak zlé.
Ale zapamatujme si, až soc. demokraté se zachovají zce
la obráceně. Pak jim to připomeneme.

Literární zprávy
z Družstevního knihkupectví

v Hradol Králové.

Nový žaltářv Pustetově vydání
vyjde již během února.

| „Psalterium totem“ bude vydáno v násle
dujloloh úpravách a sice:

489 | 18"
brožované. . . « « .K1%K1%2
v černé plátěné vazbě s červenou

ořízkou. . « - « « « « „180 , 210
v černé koženévazběs červenou

ořizkou . <. < + + + + + „280,20
v černé kožené vazbě se zlatou

ořízkou . - < © + « + + + +270, 840
v chagrenové kůži se zlatouořizkou. 2 340,400

Vydání římské.
Formát 16* (k brevíři čís. A5.): .

L v plátně se zlatou ořískou . K 350
[L v kůži so zlatou ořízkou. . . - „5—
lí. brožované . - . -< + + + *« „ 3—

4B* (k brevíři čís. 22.):
LK3—,IK 4x, ILK20.

18 (k brevíři čís. 16.):
LK 4—, I K5050, II K 350.

Vydání řezenské je mnohem praktičtější a
levnější.

Nové „Psalterium“ vyjde také v 7 dílech
ve formátě 18"

: Ideální brevíř s novým psalteriem pohro
madě vyjde v sedmi kožených úpravách v březnu.

Račte si vyžádati prospekt.
P. T. páni duchovní diecése královéhra

decké obracejte se v literárních potřebách na
své knihkupectví, čímž přispějete ma ku zdaru.

Objednávky ihned po vyjití vyřídí

Družstevní knihkupectví,
nakladatelství,

závod hudební a papírnictví

wHradol Králové, Adalbertinum.

Našim spolkům k masopustu! Není společné radostia
veselosti v národě, aby se spolu neradovala Instituce,
Již národ s láskou jmenuje svou »Maticí«. Období roč
ních zábav je bohatým požehnáním pro ni. Kde jaký
spolek a zábavní společnost sype jl ze svého, mnob
dy tak čekaného slavnostního výtěžku s láskou, ne-li
vše, tedy aspoň obětinu do klína. Uznává důležitost
ochrany národnosti školou. Bohudík národ od doby své
ho probuzení na počátku minulého století postoupil ve
lice ve svém národním uvědomění a vývoji. Bohužel, v
ohledu náboženském však poklesl od doby té velmí
hluboko. A proto naléhá v dobách těchto právě na ná
božensky uvědomělou část národa našeho povinnost:
»Sorganisovaní katolíci! Věnujte nyní na prvém místě
zvýšenou pozornost školství a nelitujte nijakých obětí
tam, kde se pracuje pro záchranu náboženského ducha
ve škole lidovél«e Obraťte nadšenou obětavost pro bla
ho národa k dobru náboženskozáchranného kulturního
díla českých katolíků: k prvnímu katolickému ústavu
ku vzdělání učitelů v Praze-Bubenčí. Doufáme, že
katolická omladina, spolky a organisace naše se jedno
svorně letos rozhodnou, buď uspořádati ve prospěch dí
la toho masopustní zábavu aneb aspoň při ní vykonati
sbírku, aby »Masopustní dar« pro katolický ústav ku
vzdělání učitelů v Bubenči byl významným důkazem,
že ve spolcích sorganisovaní katolici čeští v dobách pro
ně významných užívali prostředků, sti a okolností svých
s prozíravou rozvahou pro vlastní sebezachování a po
vznesení a pro záchranu svému národu toho nejdražší
ho, co Bůh právě stráži jejich svěřil, a od jejich oběta
vosti odvislým učinil.

Bidovská universita. Židovský »Rozvoj« napsal: Ne
dávno se proslýchalo o založení university v Jerusalé
mě. Nyní se šíří zprávy, že židovská universita bude



založena v některém městě evropském, nejspíše v Ber
Mně nebo v Liége (Belgie). V provolání komitéty lié
-sgakého se praví, že-židovští studující z Ruska vydávají

ročně v cizině na 1.2 mil. rubjů, z čehož jen školué ob
náší 250.000. Zajímavo je však, v jakém jazyce by.se
konaly přednášky a jaké výhody by získali absolyen
ti — bydo-li ovšem zřízena.

Najkrutějl mrazy na světě panují ve Verchnojansku
na řece Jagě v severovýchodní Sibiři. Mrazy dostogpi
ly tam letos až 67 stupňů C. Zima je však suchá a bez
větrá a snese se. Obyvatelstvo opouští obydlí. jen za
nejkrásnější pobody, zaobaleno v kožešiny. Oči chrání
brellemi, obličej namažou tukem, jenž zmrzne a chrání
tak kůži před největším mrazem. Psi mají na nohou
kožené punčochy. Cestování je v Sibíři pohodlnější než
v létě. Po zmrzlých pláních a močálech jede se s vět
rem o závod. Zvětří-li za mrazu povětří, dlužno býti o
vatrným; stalo se nejednou, že si chtěl Sibifan utřít nos
—- a nos mu zůstal v šátku. Beznosý Sibifan není vzá
ceností. Průměrná roční teplota Verchojansku je - 17.2
stupně, průměrná teplota lednová je —49.4 stupňů, čer
vencová plus 15 stupňů Celsia. Největší dosud známé
mrazy byly tam v lednu 1885, kdy ukazoval teploměr
—-68 stupňů Celsia.

Nejsilnější loďstvo světa. Dle státní ročenky U
nie má Anglie 70 pancéřových válečných lodí s 1.189.000
tunami a 44 křížníků o 620.050 tunách. Severoamerická
Unie má 37 pancéřových lodí o 610.790. tunách a
12 křižníků o 157.445 tunách. Na třetím místě je

Německo se % pancéřovými obrněnci s
580.870 a 14 křižníky s 206.708 tunami. Potud statistika
Unie. Ve skutečnosti však je válečné loďstvo Německa
silnější než loďstvo Unie.

Lidnatost států. Lidnatostí jednotlivých států roz
umíme počet obyvatelů, průměrně připadajících na 1
čtverečný kilometr. Co do lidnatosti je pořadí států toto:
Belgie 227.25, Hollandsko 154.70, Anglie 132.66, Italie
123.28, Německo 112.14, Švýcarsko 80.46, Francie 73.13,
Rakousko-Uhersko 72.61, Dánsko .66.41, Portugalsko
56.98, Čína 37.61, Španělsko 36.90, Egypt 12.14, Švédsko
11.47, Spolené Státy severoamerické“ 8.25, Norsko 6.91,
Rusko 3.85,

- "Wšelleos. Do belgické sněmovny vnikl poručík Lé
pin, chtěje ztrestati vůdce sociatistů Vandervekle za to,
že ho obvinil, že páchal násilnosti v Kongu. Vanderveld
však poručíkovi dal přes hlavu a zmizet z dosahu jeho.
<- V Prostějově zemřela manželka vůdce soc. dem.

" arany Cecilie Šehová. Byla majitelkou několika domů.
—.Letošních císařských manévrů, jichž středem bude u
herská Kluže, sůčastní se 7. a 12. sbor armádní. —
Sdružení mariavitek rozhodlo, že vůdce mariavitů (ná
boženská sekta v ruském Polsku) Kovalovskí inusí se
dát ukřižovat a vstát z mrtvých, aby dokázal svůj bož
ský původ. Proto mariavitky obstoupily jeho byt, ale
policie zakročila a četné mariavitky zatkla. -- Výroční
ho shromáždění katol. lidového spolku pro Horní Ra

" kousy 25. ledna cůčastnilo se na 34000osob. — talský
básník D'Anunzio předčítal v Římě svoje zabavené
básně směru protirakouského. Předčítání těchto básní
přijalo obecenstvo bouří pochvaly. -—Rakouští herci se
domáhají u ministerstva železnic, aby jim byla povole
na sleva jízdného na drahách. — V černovickém blázin
ci vypukla neznámá epidemie; podobá se chřipce, ne
mocní trpí však silným průjmem. — V Německu z váleč
ných lodí odstraní se poštovní holubi, neboť po zavedení
bezdrátové telegrafie stali se poštovní holubi zbyteč
nými. -- V Hrušobrodech u Varšavy vniklo 6 banditů
za nepřítomnosti faráře do fary, spoutali personál a
taru vykradli. — Ve Spojených státech severoameric
kých nesmí býti úředník státní členem kongresu (sně
mu), a v Rakousku státní úředník může býti nejen čle
nem parlamentu, nýbrži členem revolučních stran. —
Známý učenec prof. dr. Musil vypraví se na jaře do
Mesopotamie. Chce prozkoumati zemi Ur, odkudž vyšel
Abraham. — Vyloučení kovodělníci v Čechách podali
u živnostenského soudu 5000 žalob na uznání osmiden
ni lhůty výpovědní. — Poslanec Klofáč prodal prý zná
mý pražský hotel -Zlatou Husu« svému věřiteli staví
tli Blechovi. — Novým papežským nunciem ve Vídni
imenován eskretář kongregace mimořádných záležitostí
Msgre Scapinelli (asi padesátník), jenž současně jme
nován titulárním arciblskupem laodicejským. Nový nun
cius byl počátkem let devadesátých sekretářem vídeň
ské nunciatury. — Agrární akademici v Praze vrátili
býv. ministrovi Práškovi členský příspěvek 50 K, jež
Prášek věnoval ihned »Ernestinu«, spolku pro výchovu
blbých dětí. — V Rijece započato právě se stavbou
čtvrtého rakouského dreadnougthu.

Udělení hostinské koncesse. Správní soudní dvůr
vyslovil o udělení koncčessehostinské a výčepnické tuto
právní zásadu: Zemský úřad, jakožto druhá instance ve
věcech živnostenských, může, podá-li se k němu rekurs,
samostatně rozhodovati o udělení koncesse, aniž se dr
žel důvodů první instance. Dle toho může odepřiti kon
cessi, když nepovažuje potřebu nové živnosti pro o
byvatelstvo za prokázanou, a to i tenkráte, když první
instance neuvedla tohoto bodu ve svém rozhodnutí.

(Zasláno.)

Katollckým pojištěncům banky »Prahy«.
Mimořádná valná hromada delegátů pojisťovny

+Praha«. konaná .v neděli, 28.-ladna, ukázala, že větší
část delegátů, volená dle vůle bývalého vrch. řidřtele
Viktora Rašina, málem byla by se rozhodla ve smyslu

46 Sue

Pro zneužití mocí úřední.proppstila bez pemge.Jenoní as
obava před veřejností a samostatným tiskem a strach

hy«, že ve své většině nepostavila se proti správní ra
dě. Ze 74 -přítomnýchdelegátů. vyslovilo se pro správní
radu pouze 35 a 2 zřejmě proti ní. Ostatních 37 delegátů,
tedy majorita, nehlazovalo a tudiž dalo mlčky na jevo,
že se správní radou ústavu nesouhlasí a propuštěnému
původci krise straní.

Nezůstalo jen při tam. Při volbě zástupců členstva
do komise pro změgu stanov čten přípis, v němž jmé
nem 60) dosud pěihlásivších ze kateřických pojištěsců
žádal cís. rada MUDr. O. Rožánek, aby jako zástupce
byl zvolen do komise té. Žádnst tato bylapřímo okázale
zamitnuta.

Jednání delegátů z éry Radinovy a neuspořádané
poměry banky »Prahy« nutí k tomu, aby katoličtí po
jištěnci na obranu svých zájmů řádně se zorganisovali'
Proto všichni katoličtí pojištěnci vůbec, kteří dosud se
nepřihlásili, hlaste se u cís. r. MUDra. O. Rožánka v
Praze-l]., Křemencová ulice č. 8., který ochotně hájení

založení spolku zařídí. V nejbližších dnech bude svolá
na porada katolických pojištěnců z Prahy a okolí. Ven
kovským pojištěncům se pokyny vhodně oznámí.

Katoličtí pojištěnci banky »Prahy« pečujte o svoje
zájmy, hlaste se, pobádejte svoje přátele a známé a
sražte se v jeden šik na chranu svých úspor, na 7a
bezpečení svého pojištění. O vašich zájmech nesmi se
rozhoddovati bez vás a bez vaších důvěrníků!

V Praze, dne 29. ledna 1912.

Cís. rada MUDr. O. Rožánek.

ee Pllně čtěte důlešitý splu. -04

O jmění církevním
a jeho správě.

Dlo prutenů.a « ustoniéným zřetelém k noněj
dým a nejpovějším cířkomím i olátním normám

a předpisům vadělal

Dr Fh. AntonínBrychta,
kanorajk-strážee katedrální- kapikoly v Hmáci Králové;

Stran V a 649; velká 8*; Cena 11 K.

Velice- cesmou tato Jmiha rodukeo „Obnovy“ 00
nejořelní odporučuje.

Expedici obstarává

Biskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové.

Brownine
6-35, 7-65.

Velodog,

revolvery,

bambitky,

flobertky,

lovecké pušky ijjie hran úplněspo
šené v cenách úplně továrních má na skladě

Vojtěch Rážž v Hradní Králové,
Prodej c. k. prachu, zbraní a střeliva.

J„ Hlávka,
a uaNřetrit.obrazů,

(| Praha—Král,Vřnohrady,
| Pocimejesova nh 66.,2

M i doporučuje veladůst. dasbo
- vensteu

oltářní obrazy, kříž. cesty
stě. ne- pláóně, plesu v uměleckém: provodané.

vosmě: nojtvruější

Nákresy i vzorky franko. Nejlepší doporučení:

Veškeré plechové

vlastní výroby, nejnovější osvědčené"0 co
nejpečlivěji pracorané, přesně ladící, doporoučí

r. Pleskot
wJosefově

(dříve EK.J. Saibert)
Tamtéž ize dostati: bubay velké i malé, pravé
tnrec. Činele, basy, čela, mandoliny,kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradmíky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřěby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky 1 ústnívo velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, * jen lepší,

přesně laděné druhy. Pro slavné obce a spolky,ubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přesné ladění se ručí. Sprárky se rychle vyřizují.

za niž ručí:

1. obosVysokomýtská,2. všichnipoplatníci,3. roservnífond
a 4. veškeráaktiva spořitelny.



Patentní náprsenky
bez háčků

Zakázkyobratem “jilj

Absolvent e. k. odborné školy

BOHUMIL BEK
“ w Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovoluje si uctivě nabídnonti

T své uměleckypracované oltáře,

kazatelny, kří
žové cesty, —

S 0 Ghy jeskyněs P.M.Lurdskou, —

l
sošky na pro
cesi, Jesličky, zem křÍŽeoS
Holíte se sám?

Holičskémýdlo. < <. < <.. „10b
Štětee <.. +... 20, 30, 50, 70h
Miska niklavaná s majoiikou.. . . ... -50h
Saton krém na holení. . ...... 70 hKámenpoholení.... ... .. bob
Kolínskávoda- -2 < < 2.2.2 60 h

Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou
zasílá

JOS. JELÍNEK, parfumerie
v Hradoi Králové.

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

Aměrs de kondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,
nabízí

be
č3
old

A. J. Andres v Ustí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého franc
cognacu, srčmské slivovice jakoži pův. jam
Tuma a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších. P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášťvýhodnéceny.

Šeob, úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obinezeným

wHradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

= za 49 až 595=
úrok a to dle výpovědi.

S89- Složní Jístky na požádání zdarma. "UN

Uhl Sole vněj.«
Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
sw- a věna dítkám -wa

poskytaje Jubilejní, vzájemně dobročinný
Živnostenský spolek

jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil v 36
případech úmrtí celk-m 40.575 E, získav 805
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže i ženy od 24 do 45
lot. Příspěvek správní každoroční obnaší 2 K,
zápisné jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K,
do 40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každý člen se
zavazuje, že splatí při úmrtí spolučlena 2 K,
jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého života
označil.

Při spolku trvá od r 1911 odbor, jenž
poskytuje též

mp-věno "U
nedospělým v den jejich sňatku, případně v den
dospělosti jejich, anes tákéó při úmrtí těch,
kteří je do odboru věaného přihlásili.

Každý p:jištěneo u věoného odboru obdrží
tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
bylo přihlášeno.

Jinochy lze přiblásiti až do stáří 18 let 'a
dívky do 15 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
bb. rok věku svého. Záplsné 6 E je pro všecky
stejné, rovněž přispěvek po 1 K ve výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adressa zní:

opolek „Charitas“ v Hradci Králové,

Dr. Frant. Reyl, Váci. Jemšovský,
předseda. jednatel.

OUJÁNA

SRB“ se vyřizují.

Továrna na cottagová americká =

HARMONIA
též evropského systému

RudoliPajkrRspol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Praha, Vídeň, Budapest.

Pedálová harmonia
obou soustav v každé ve
likosti, pro kostel, školu

j ku cvičeni.

Cenniky zdarma a f
ranko. M dz

" A Bp
Ha splátky od 10 K. $=- 2“

P. T. duchovenstvu : m
zvláštní výhody.

oDuchovním správcům
zoovu se doporučují časové, praktické a vděčné

VÝKLADY

p jednotlivých povinnostech

stavovských

žen. mužů, jinochů a panen.
Výklady odporučoje bisk. Ordinariát v Brmě a
byly přijaty v diecési brněnské i kritikou velmi
pochvalně. Dílo má 124 str, tištěno ve Strážnici
tiskárnou katolického učitelstva. Gena (50 K
franko. Za výboroou pomůcku ručí a za ob
jednávky prosí autor a nakladatel Šlm. Zapletal,
farař vo Žďárol u Tlšnova, Morava, p. loco

4

Jan Kryšpín, go ZÁ
(J.SylvaterůvS

8yrvec, nástupce)j AČ |
—nůletkývéroé— oa |

promalbu V P |
okon.kostelních : ž, 0:

PRAHA-I,l T j
k,148akoMA Karion A ré | húzpar he ale TKDO

JEAtlv PRVY
račuje se Ýku dodání okm chrá

mových od nejjednoduj
šího aš k bohatému fi [8
guralnímu provedení a E

Sice i se deleznými |
rámy, sítéms, vsaseními.

Veškeré rospočty, aklzzy | odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivut objednávce.

ORY"Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáoená 1-i

Založeno roku 1368

Hradec Králové,

činí. Vše v obrovském výběru.
Nejlevnější cenyt



Nový ročník „Časových Úvah“
zahájen dvojčíslem,

v němž umístěno velice bystré pojednání zpéra
osvědčeného autora Dra. Pr. Begla pod titulem:

Charakter.
Spisovatel promlouvá o pojmu a tvorbě

charakteru, sebevýchově, o významu náboženství
v tvorbě povahy a ovoci charakternosti. Vývody
své opírá významnými zásadami filoscfa Ari
stotela, dra. Foerstra, dra. Grubra, Paulsena,
Smilesa a jiných vynikajících antorit. Netoliko
slova Písma, nýbrž i výroky těch, kteří dlouho
proti positivnímu náboženství bojovali, jsou ko
nečným (přímým i nepřímým) svědectvím, jak
tvorba zooeleného charakteru dosud nejlépe se
daří na základě Kristova učení.

Naše organisace naleznou zde hojnost vy
brané látky k obraně.

Stran 59. —Cena10 hal.
Objednávky vyřizuje administrace

„Časových Úvah“v Hradoi Králové
Dopište si o hromadné zásilky, neboť se

při nich poskytuje značná slova!E V0C
Sjezdovou zprávu

o katolickém sjezdu
v Hradci Králové 1909 konaném

četnými illustracemi, s řečmi všech řečníků,
většinou dle etenografických protokolů podanými,
— v rossaho 35 tiskových archů velké 8©—480 str

nabízí ve výrobní oemě K 3-— franko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

% JOU
Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
' (protokolovaná firma) :

Ev Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
JÍ (rate P. J. Moškudiy, faráře vo Yýpraehticle)

uje P. T. veledůstojn. duchovenstva |;
svůj osvědčený a často vyznamenaný

i výrobní závod
všech kostelních paramentů,

spolkových praporů a kovového náčiní |
MiCenníky, vzorky i roucha hotová ne ukázku

se ma požádání franko zašlou.

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB ,„Wzájemnost““ M
ew' v Hronově Čís. 1980. “U8
— Vývoz lněného a modního zboží. —

Doporačnje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky viněnéiprach dámskéi pansképlátna, damalky, ubrusy, ručníky ZOfÍMY na košile,
— — daty atd., překrásných modních worů. — —9“ Výbavy pro nevěsty "08
sa levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
ohvalných u.nání. — Objednávky v ceně přes 2J K zaai

láme vyplaceně. 1 balík 40 a zbytků vkusně rozdrašených——— za , —————
Obdrňíte to nejlepší! | Nřesť£-seciálpodnik!
gap- Vpodnikutomtolze táš bezpečněuložiti NDvklady proti G, úrokování.
Podnik podléhá rovisi Zemského výboru král. Ceského===., AZemskéhoSvazu.| ===

ba

Boušta — Brodský —

KM
nádherné premie od Manesa a Havránka.

K 2—, půlletně K 4— atd

Novým odběratelům, kteří by se o

přímo sám vydavatel

JK AJE IM
FFozváníku předplacení na ř

„NOVÝ OBZOR“ Ročník1. (1912).Měsíčníkproliterataruaumění:|

— Jdrgoasea-—

ročník IL činí i 8 portem čtvrtletně

vnitřní ceně „Nového obzoru“ chtěli pře

s

R. Promberger,;
nakladatel a knihkupecx KX XX KX

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

w Hradol Králové, Svatojanskézám. č. 76.

Zařizování Velkosklad

elektrického lustrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

a přístrojů
Dynama. k vaření

Motory. a topení.
Instalační

Žárovky Ré | materiál za
Osram, k tovární ceny.

Tungeram, :
Tantal Solid.obsluha.

2 pokoje parketorané, kuchyň

Rozpočty zdarma. — Ceny levné.

a koupelnou a kabinet pro
služku za Kor. 50 — měsíčně.BYTY==

šenstvím pod jedním uzavřením za Kor. 25-— měsíčně,

s příslušenstvím za Kor. 25b-— měsíčně.
Krámy . Všehnedk zadáníu firmy

K. V. Skuberský,
©.a k. dvorní továrna mábytkuHradooKrálové.

Veledůstejnému
duchovonsicu a

slavným patronálním
úřadům+ovoluje5!4opo
rměští veškeré kosteluí nádoby s
náčinía to: mo reuce, kalichy
cibáře,nádobky,| nky paciAkály,
svícny, lampy, telnice, kropenky
atd. své olasní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Btaré před

uěty opravuje„pRirodní intenci av ohni alatí a ří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na 0
kásku franko bos závsaností koupé
Věs ss posílá posvěsení. Prdes ruční

Sled klenosů, jako : ře.aůSSRoKPE
e ra

' bo vádynaakladě. P
Slero slete, sdřibroa drahobomybupuje za nejvylšícen)

JAN STANĚK,
pasiř a cieelour

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

Obrázky svatých
v různých cenácb,levné
pro školní dítky,

obrázky smuteční

a upomínky k sv.
přijímání a zpovědi

lze dostati

v Družstevním knihkupectví
v Hradei Králové (Adalbortinam).

Girovýúčet u Ustř.banky Účet . spoř.
čes.spořitelen. 8 st.

Českoslovanská záložna VPraze,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným,

Spálená ul. ©. ©. U.

Zárokuje vklady 41,9, —4*,*/dlovýpo
vedi ode das vložení do dne vybrání.

Zapůjčujesvojestřádanky úplaébezplatné
a vklady na mě očiněné úroší 6/, baz vý

povědi.
Základní vklad obnáší 3 K, který se ibned úročí.
K bezplatnénn zasílání peněz vydá záložna na

požádání aložní listy pošt. epořiteley. Daň

dáchodkoveu platí zálošna za pp. vkladateleze svého.

Stav vkladů 31.prosince191iK690000 —.

Poskytuje sápůjčky na směnkysračiteli
(aeb pojistky), na hypotéky s morem libo
volným, zálohy na cenné papíry, eskestuje
faktury, obstarává nákup sboží pro své členy,
koupi a prodej censých papírů za botové i
na eplátky, vyměňoje kupony a cisí mince atd.

Podíly členské úročí ae výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uechovává v bespočném tresoru bezplatně.

Záložna podléhá povinné revisi Jednoty záložen.

Úřední hodiny dop. od !/,9—13, odpol. od 1/,8—5.

Doporučujeme

PARAMENTA kaditelniceatd.
sv. Jos. ústav
mentní a devotional



literatury české
i jinojazyčné všech oborů.

Družstevní *:
knihkupectví,=
nakladatelství,
závod hudební

a papírnictví =
w Hradci Král.

zboží papírnického, tiskopisů pro

— —

Vhodné dary. "U

Rozšiřujtel
V „Časových Úrahách vyšlo pojednání:

Jest náboženství
věcisoukromou?

Napsal.Jiří Sahaia. Ť.

“ Stanovisko moderních liberálů k této ©

jsou zde slova Písma sv., důvody historie, lo
giokého přemýšlenía seufajých sociálních.a
kulturních- poměrů. Neúdržitělnoat stanoviska.
protikatolickéhojest přesvědčivědokázána —

Spis ten jest přrásě v rn "době velice časovou obranou proti zálndným hestům našich'
protivníků... =- V „Stran96.

Při hromadných objednávkách jest velká sleva.

Objednávky vyřízuje ihned

admizist. „Casových Úrah“ v Hradci Králové.

, Eatolický pondžní ústav

„Úrěrní družstvo Eliška“
v Hradcí Králové (Adalbertinum)

— RB- vřijímávklady "8
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.

výloh.
Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty

záložen.

Volná
se stanoviska nábošenského,
filosofického a sociálního. —

aw Stran 55.— Cena16hal. "i
Při hromadném odběru zuačné slevy.

Objednávky vyřídí
administrace „Časových Úvah“

v Hradci Králové.

Stoapenchm našich oráanisací.
Odporočojeme vřele křesťanský český závod

vyšívačaka„šlak.Řáštite:©-Chrasti
. u Chřudiině.

Vajkých: i skpronevěsty,S Podnodsv „aj 4
stará „Záštita“. Vaď. duchovenstva na se zde
eříležitost koupiti prádib' koefetnf, strečené dle
předp.cu se cosy mířné: Učilté objedálivku na
skoněku a budete jíst) opníkvýsní|

SRD> Odperačujiere srém okoli! <)

| plo ol tosto oplo:

WarelIV.jako křesťan á vlastenec.
Píše Jiří Sahula, Cena 4 K.

Objednávky vyřídí

Giskupská knihtiskárna v Hradel'Král.

Přátelé pravdy!
1, Protivníci katolické ofrkve šíří mezi náš lid

cělé epousty prolifaných brožur na petepu naši.
to upozorňujeme Vás všecky na obranné bro

šary katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří. otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„S
EX ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 82 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

Při hromadných objednávkách poskytujeme50 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudíž může si každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
oabrojeni. Pracuje-li ee nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

ale státi na stráži, Laskavé čtenáře prosíme,

aby ci prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
jest uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky
obratem vyřídí

K nastávajícím
biskupským. visrtacím

doporučujeme skladbu

věnovanou J. Exoel. nejdůst. p. biskopovi:

Ecce sacerdos
magnus.

Pro smíšené hlasy. s průvodem varhan
hužašátt: dy neš: :

né) kojatétt; vel- orchosířlibitam).MM. lodiŠe(+s,
Objednávip výfizeje

Dhudtktnadále tozmaáývonící V.

Nově postavená
a moderně zařízená

kotlárna, strojírna
a autogenní svařování

0. SCHWIPPEL

A K. PÁLKA3 |

v Hradci KrálovéII, |
blíže- nádraží,

započala právě svoji Činnost a doporučuje
se ku dodání parních kotlů veškerých
soustav a velikostí, parních přehřívačů,
potrubí vodních i parních, parního topení,
reservoarů a různých aparátů pro každ
průmysl, jakož i ku provedení veškerýc

oprav.

Ve strojnickém oddělení provádíme opravy
veškerých strojů a jch součástí.

Zlámané části strojů svařajeme autogenně.

Kotloré trouby navařůjeme, trhliny v kotlech
zavařujeme.

Veškeré armatury v la jakosti.

V pozůstalosti zemfelého n. vikáře Karla

knih, aši 200 výtisků, které druhdy svým ná
kladem v bisk. tiskárně vydal::

Brynychovy
KATECHESE.

Posluchači + p. biskupa Brynycha, bývalého
professora pastorálky, katechetiky a methodiky,
znají oceniti praktický význam jeho katechesí.
Mladší duchovenstvo „sotva asi tyto katechese
zná jen dle jména. Upozorňujeme na ně.

Ježto se jedná o rychlé zpeněžení pozůsta
losti p. vikáře Janského, nabízíme tyto katechose.

se značnou slevou 30%.
Krámská cena 1 výtisku o 196 str. (dříve K 1-80)
snižuje se tudíž na K 130 frankovaně.

Objednávky obratem vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

"
Nové svižné
humoresky.

Právě vvšel 11. dil

„oznarných
z péra populárního spisovatele Jiřího

Sahuly. Ilustroval K, L. Thuma.

Prvé dva díly vzbudily tak ve
liký zájem, že jen malá zásoba

"zbyla na skladě.
Odporučujeme vřele katolickým
spolkům a-do katol. knihoven.

době, kdy tak úžasně se šíří
literatura zhoubná, každý přítel
nezávadného, průžného a pou- |
tavého humoru uvítá knihu tu

velice vděčně.

Stran 382. Cena 2 K 20 franko.

Objednávky vyřídí obbatem

v Hradci Král. Ada



w
Usnasý sa Rkotaku ondkovýs nejlevnější nékupní pramen vRakouskuveš

kosa, paramant
rádia, praporů. příkrovů, koberců a

Čovoréno mášmáčimí ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávecích referéncí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a vé sboší
k výběrn franko.

Bez velkoměstské redie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímů levnější
Ceny aš o 20%, než všude jinde.
Jmbil. 100leú. trvání a40Lot. vlastníčinmosti.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

KESDXGB XCBI X BEDXGOBX

ŠJan Horák, i
i soukenník
x v Rychnověnadkon

zasílá na požádání vždy

dle roční salsomy kellekci*
nejnovějších druhů pravých

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

zemských. iČetná UsRÁáMÍzvláště z kruhů vele
MK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

Ě sluze méhe ryze křesťanskéhozávodu za i
dobu více než třice*iletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Volejemnéelátky na taláry. A
1 Též na oplátkybez zvýšenícen! ý
KOD XCSDX 563 XG6DX GSBX

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro L kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnéma ducho
vemstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kasnatelen, křišových cest
. 1 veškerých chrámových předmětů,jakoži

k opravě pomníků, šolezných
náhrobních křížů,

alacení písma a růsných předmětů venku se. sale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám colá

nová- chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a ros zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímuj Í dostavímse na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.
Maoho pochvalných uznání po ruce a bromzové

státní medailie z výstavy v Pardabicich.
OMY*>Závod založen r. 1808. "Sm

Duch
katolické

Obnovy:
Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.
Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice

: zajímavá, populární to četba pro vzdělané i
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto článkyvzbudily v českém
národě velikou sensaci; nijak dosud nezasta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.

Stran722. Cena4 K.

"| dana Kotrče
prostředkovací

a realitní kancelář

v Hrade Králové
proti kostelu Panny Marie

prostředkuje
při 2, provisi

prodej a koupi
veškeřých druhů

7 realit,<
při nahodilých parcelacích

skládá přiměřené obnosy

= co záruku
správnosti provedení.

n

na svůj účet za hotové a

prodává
vlastní objekty

za. výhodných platebních

podmínek.

BrmídeukýLalolkkýzáročo Fila

František kuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkovýchprapo
rů; na požádání
obstarám táž ko
vovénádoby, kříže

„ t do
VN. o., Eaiser

WřasseÓ.,veďle La
zaritekého chrámu

Páně
Na ušžázkusasllá

<e vše franco.

s 3 Z EEE
>-Ž = 338 4sá Z i4. C AS%o s Ro P.. BSSB288

> 5 z jidaziřjdíh
již E liitoskašjy-= g “E : « S =KHEMET

6 O-3gspzs*kni žářŘšší

.Přečetnávyznamenáníadoporučení,

Založenor.1660.
Vysznamenán státaí medailii.

Solodůstojnámu duchovonstvudoporučuje s

Černí Anojarí odbornéúno patřkéKarla Zavadila
v Hradci Králové

k uhotovení veškerých ke"stolních nádob zo otříbra,
br iných kovů, od
jednodul n/M kord,od ma

kího provedení, v každém
vsorhu 8 ryze církevnímulobu.

Vie přezné,čistě a důkladně
zhotovujese v mé vlastní dílně
jen ročně, čímš umožněno
mí dodati vejedůstojnému du
shovenstvu práci trvalou a

uměleckouza ceny oa JebeVeškeré vzorky

PoakupakonHiles rovide

Všezasílámjenposvěcené.
v , $

M máčšt hotové bůí slukdau broskoA « © 0 maělou
Chuděímkostelemmošnosplácetbespřirážek.

ORP“Staodporučeníačestnýchuznáníporuce.“
Prosím valodůstojné dnchovezstro ©laskavou příseě

Adávánozávodudont n > vaS O z ode
Spiritismus

Tento důkladný apis
J. Novotnéhovyšel vole

gantní úpravě©o 29 .Cena2K60h
2: Objednávejte u

Biskupské knihtiskárny v HradeiKrálové:



Podvodné zprávy portugalských zednářů sta
ly se již velice pověstnými. Sám liberální tisk za
hraniční žasne nad tím, jak dovedla soustavně o
klamávati veřejnost ta vláda, která bezohledně
uměla potlačovati spravedlivý tisk oposiční. Proti
konservativním Žžurnalistům páchány krvavé ná
silnosti, mnoho jich bylo pozavíráno, že se odvá
žili napsati pravdu.

Jaká jest situace v Portugalsku nyní? Vlády
tamější se na to neptej, protože ta dovede tak
bezectně lháti, že dle okolností potírá v několika
dnech lež, kterou sama vypustila, lží ještě horší.
V »Nár. Listech« dne 7. t. m. ve vydání ranním
čteme tuto zprávu z Vídně: »Zítřejší »N. W. Jour
nal< uveřejní tento telegram ministerského před
sedy portugalského o situaci Portugalska: »Odpo
vídaje na váš telegram, ubezpečuji vás, že nikdo
v Portugalsku nesmýšlí vážně o pokusech obno
viti monarchii, neboť nejen národ, také vojsko, ná
mořnictvo a obchod — zkrátka veškeré vůdčí a
vedené třídy smýšlejí republikánsky. ©Republika
musila obstáti v moderní civilisaci všech národů
společná nebezpečí. Nikdy jsme neuvažovali ani
okamžik, abychom třeba i nepatrný kousek půdy
svých osad prodali nebo někomu postoupili. Jsme
se všemi státy v nejlepších stycích a pracujeme
odhodlaně na zjednání pořádku a míru, který sna
ží se monarchisté marně porušit; pracujeme pro
slavnou budoucnost své vlasti. Rychle a bez krve
prolití (?) jsme právě překonali krisi anarchistic
kých a reakcionářských nepokojů, jaké udály se
v několika jiných zemích a které v těchto zemích
vyžádaly si četných obětí. Také pro budoucnost
budeme vážně pracovati na prospěch republiky. -
Auzusto Vasconcellos, ministerský předseda.«

Ale již ve večerním vydání téhož listu uve
řejněna tato telegrafická zpráva z Paříže: >Z Li
sabonu se sem oznamuje, že portugalská vláda od
halila daleko rozvětvené hnutí za účelem obnovy
monarchie. Nelze dosud zjistiti, zdali bývalý král
Manuel nebo pretendent Miguel měli býti dosazeni
na trůn. Hlavní stan dělnických sdružení v Lisa
boně, která byla pro tento státní převrat získána,

měl filiálky v každém městě portugalském. Úřady
zabavily tisíce a tisíce pušek s velkými zásobami

FEUIULETON
V ZEMI RAMSA IL — BIBLICKÉM GESSEN.*)

Píše prof. Dr. Jos. Slabý.
(Veškerá práva vyhražena.)

Po téměř celoročním pobytu v nitru Palestiny,
' přerušeném několika vědeckými výpravami do kra
"jiny zajordánské, obdržel jsem delší dovolenou ke
studijní cestě do Egypta — na vlastní útraty.
. © Bylo to v lednu, kdy jsem k polednímu z Je
rusaléma — Bét el- Makdis (dům svatyně), neb jak
nyní lidově město to nazýváno je el- Kuds (sva
tyně) — do Jaffy přijel. 

Moře bylo divoce rozbouřené. Z té příčiny
: nebylo lze v celém jaffském »přístavě« žádné lo

di spatřiti. Nezbylo mi tudíž než klidně čekati. A
"abych upřímně se vyznal, učinil jsem tak z té du

še rád. Vždyť každý, kdo celou řadu měsíců u
vnitř Palestiny pobude, milerád k břehům moře
zavítá. Ve hlavním městě Judska a jeho horách
všude budovy z kamene a skály v oslňujícím svitu
slunce se lesknoucí, všude prach, písek, málo 2c
leně. U moře však i to orientální slunce mírněj
ším se stává, libě harmonujíc se zelení nekonečné
mořské pláně a s azurem oblohy. K tomu pak ča
rokrásné okolí Jaffy, zahalené v bujný háv oranžo
vých zahrad, na nichž právě v lednu miliony a
miliony krásných zralých plodů v záři slunce se
skvěly. — Proto rád jsem se tu pozdržel a to též
z té příčiny, že jsem chtěl navštíviti své jaffské
známé.

Opatřiv si po obědě lístek do Port Saidu, 0
debral jsem se s Iloydovým agentem Arabem Man
turou do města. Mezi jinými navštívil jsem kraja

+) Vzpomínky tyto budou vydány ve zvláštní knize

nábojů, dále 3500 dynamitových pum. | Zároveň
však vypukly také v republikánském táboře spory.
Vládnoucí strana ocitla se v rozporu s tajnou spo
lečností karbonářů, která žádá sesazení dosavad
ních vůdců republiky. Jak se proslýchá, zatčeno
bylo 5000 lidf.«

Nyní srovnejte tyto dvě zednářské zprávy to
lik sobě odporující a přemýšlejte, která lže více.

Napřed na žádost vídeňského žida telegrafuje,
Že pokusy o obnovení monarchie nikdo vážně ne
bere, že lid všech vrstev jest smýšlení republi
kánského. (Proč tedy zařídila vláda volby hůř než
turecké?) A pak najednou takový poplach! Tedy
zase nových 5000 lidí ve vězení! Pomalu zůstanou
na svobodě jenom stvůry samozvaných spiklenců!
které za tučnou odměnu přestanou vůbec myslit.
Jak vláda udupá plamen, jestliže nynější nespo
kojenci sledují pouze tu taktiku, jaké se naučili od
zednářů? Jaké má právo zednářská vláda trestati
za nespokojenost, když její zásady byly nepřetr
žitým řetězem štvaní proti vrchnostem? Ani vlá
da sama nemůže nyní zapříti, že neivážněji jest o
hrožována od těch fanatiků, kteří jí pomohli vy
hnati krále.

Sám liberální tisk líčí nynější situaci v Por
tugalsku takto: »Vězení jsou přeplněna zatčený
mi. Vláda se usnesla uzavříti parlament po přípa
dě i na několik měsíců a ponechati v platnosti vo
jeyskou diktaturu až do odsouzení zatčených, kteří
budou pravděpodobně dopraveni na některý o
strov. Karbonáři tvrdí, že před revolucí, aby si
zjednali popularitu, v pracovních třídách, musili
učiniti sliby, které nyní nemohou splniti a proto
přejí si utvořiti novou vládu s jinými republikán
skými živly. © Vláda prohlašuje, že uznává velké
služby karbonářů, ale nemůže již. tuto terroristic
kou společnost dále šetřiti. 'Vyzvala karbonáře,
aby vydali zbraně a pumy, ale tito odpírají. Jedině
v Lisaboně jes asi 50.000 karbonářů, tak že vláda
má hroznou situaci. Silný oddíl jízdy byl vyslán

Tak vyhlíží scenerie ve státě, kde vládnou
zednáři.

Rozšiřujte „Obnovu“

na P. Hermesa Kohouta, tehdy faráře jaffského.
Odtud dostal se do Tyru a nyní — jak mi v pro
siici roku minulého sdělil — jest v Tripoli Marina
v Syrii. Druhý den ztrávil jsem výletem do rovi
ny sáronské. Třetího dne kolem 10. hod. dopolední
přijel směrem od Haify lloydový parník >Vor
Wěrts«, s jehož kapitánem p. Orisogonem z Jeru
saléma, kdež nás navštívil, jsem se již znal

K večeru téhož dne jel jsem s panem Manturou
člunem na parník as čtvrt hodiny ode břehu zako
tvený. Jelikož mimo mne žádných jiných cestují
cích ve druhé třídě nebylo, dostal jsem pěknou ka
jutu a konečně — kolem 7. hod. večer — jsme od
jeli směrem ku Port Saidu.

Časně z rána byl jsem vyburcován ze spánku
ustavičným zvoněním na palubě a silným píská
ním lodní píšťaly. © Chvatně se obléknuv, vyšel
jsem na palubu, a poznal příčinu toho: bylo totiž
silně mlhavo, a aby se zamezilo možnému karam
bolu s jinou lodí — odtud ten hluk.

Zatím slunce se prodralo hustými mlhovými
závoji a zlatým ozářilo leskem mírně čeřící se mo
ře, přístav, město a okolní žlutavou poušť. Právě s
námi — směrem od Alexandrie — obezřetně vjížděl
do přístavu obrovský, bíle natřený parník >Kon
go«, jenž se bral do Indie.

V Port Saidu jsem se nezdržel. Bylť mi znám
z jiné již cesty a nikterak sympatickým. Proto 0
debral jsem se ihned na nádraží a v brzku mne
vlak unášel do vnitř Egypta.

Nejdříve minuli jsme — těsně vedle průplavu
Suezského jedouce — jezero Menzaleh, kdež v
dávném starověku rozkládala se jedna z nejžír
nějších krajin egyptských, třemi rameny nilskými
protěkaná. Z vlaku bylo na jezeře viděti hejna pe
Jikénův a růžových plameňákův — Pak zastavili
jsme se ve stanici el- Kantara (t. j. most) na prahu

P

————— ————————

Volné listy.
Tak svět odplácí. Mohli bychom začíti pouče

nín. o mouřenínovi, nebo vůbec nějakým jiným ří
káním, naznačujícím rozpor mezi oddanou služ
bou a neuznalostí, ale spokojíme se krátkým vyt
čením věci, která agrárního vůdce Švehiu a pra
covníka jeho Kroihera staví do světla velmi sina
vého. Kněz Kroiher z diecése Budějovské dosta!
povolení. aby mohl úřadovati v Ústřední Jedno
tě hospodářských společenstev v Praze. Opustil
tedy své kaplanské místo a odebral se do Prahy.
Hledíce k nynějšímu stavu strany agrární, jak co
do politické výchovy našeho venkova, tak co do
společenské slušnosti a respektování nábožen
ského přesvědčení katolického, musíme | vlastně
říci, že účel onoho povolení, Kroiherovi daného,
jest velmi pythický. Ať přemýšlíme, jak nejlépe u
míme, dělej co dělej, pořád nejsme z toho dosti
moudří a nemáme ani zbla naděje, že nás důklad
něji poučí budoucnost.

Nuže, Kroiher pro agrární stranu činil co
mohl. Jezdil po schůzích, lámal kopí pro zemský
mandát Blažkův na Čáslavsku, účastnil se agitace
ve volbách říšských, mluvil i psal a v Ústřední
Jednotě počítal. Ba zajel si i za hranice Čech a
proslovil tam zásadu, že náboženství jest věcí sou
kromou, kteroužto svobodomyslnou frásí zaprášil
si, až se hory zazelenaly. Tato fráse bude potud ne
pravda, pokud člověk dle nejvlastnějšího nábožen
ského přesvědčení také veřejně jedná. Kdyby ná
boženské přesvědčení svojí působností odkázáno
bylo toliko na nitro člověka, jsouc bez vlivu na
jeho skutky ve veřejnosti, pak by ovšem věcí sou
kromou skutečně bylo. Jelikož však každý pozor
nější pozorovatel života poznává, že náboženské
základní pravdy se podrývají hlavně za tím úče
lem, aby lidské mysli zesurověly a aby tak vycho
váváni byli činitelé pro skutky anarchistické, pro
vraždy i pálení, vůbec pro rozvrat nynějšího řádu,
pak z toho jasně vysvítá, že náboženství stalo se
dnes zájmem veřejnosti více, nežli kdy jindy. Ale
to jen tak mimochodem. Kroiher, zkrátka řečeno,
byl v agrární straně vytrvalým, houževnatým pra
covníkem. Z toho každý člověk by soudil, že jest
vážen a zejména mezi předáky oceňován. Ale, bě
da, agrární sjezd důvěrnický poučil nás o jiném,

mezi jezery Menzaleh a Ballach. Prahem tímto ve
dla za starověku velká vojenská a karavanní ce
sta z Egypta do Syrie. Pak následovala stanice
el-Ferdán, po té el-Gisr (t. j. hráž) a konečně proza
tímní cíl mé cesty — město Ismailia.

Ubytoval jsem se u Františkánův, kaniž jsem
měl odporučení, blízko náměstí pojmenovaného ke
cti velkého egyptologa Francois-a Champollion-a.
A plnou měrou si toho zasloužil. Jemu podařilo
se během jediného © desítiletí znovu uvésti celý
národ egyptský v dějiny světové.

Město se tulí ku jasně modravým vodám je
zera Timsách (»timsách«, t. j. arabsky »krokodil«).
Děkuje za svůj vzrůst a význam jedině průplavu
Lesseps-ovu. Tone v pravém slova smyslu v buj
ných zahradách a jest okrášleno výstavnými pa
láci a hotely, elegantními promenádami, mezi ni
miž zvláště půvabným jest nábřeží Mehemet-Ali
ho. Mne však především zajímal veřejný park na
>Avenue Victoria«, poblíže zvedacího mostu slad
kovodního průtoku, kde jsou vystaveny starožit
nosti nalezené v biblickém | »Pithom+. | Zvláštní
zmínky zasluhuje ohromný balvan granitový, na
jehož přední straně nalézá se polovypuklina, před
stavující faraona sedícího mezi bohem Ra (bůh
slunce) a mezi bohem Tum. Tento farao není nikdo
Jiný než Ramses II., jehož jméno vyskytá se Šest
kráte v nápise vytesaném na zadní straně balva
nu. Pak je tu ještě stéla téhož vladaře s vyobraze
ními a nápisy, dvě sfingy jím věnované chrámu
pithomskému a j.

: “

Druhého dne brzy z rána vyjel jsem v prů
vodu mladého mi odporučeného, velmi dobře ital
sky i francouzsky mluvícího Egypťana koňmo do
staroslavného uádí (údolí) Tůmílát, jímž protéká
průplav sladkovodní z Nilu vedený. Byl vystavěn



+ neboť postavil všechnu lidskou logiku vzhůru no
hama. ee "—

Veřejnost česká sice dosti již zpravena byla o
tom, jak jednotliví předácív agrární straně jsou
odstraňování (v agrárnické mluvě »odkráglováni«),
aby učinili místo nedočkavým sobcům jiným, ale
telik bylo možno aspoň mysliti, že Štáb, sestavený
Švehlou z vybraných lidí, jest věcně za jedno a
osobně slušných a svorných vztahů. Domnívali
jsme se, že gardový sbor Švehlův jest prodchnut
myšlenkou solidarity a že vzájemnou osobní odda
ností, jak páni na venek říkají, Jest řízen za veli
kými cíly českého agrarismu. —

Leč mínění naše bylo jen zdáním, a zdání, jak
jest obecně známo, klame. Neboť, když jsme se do
mnivali, že mohutná koruna agrárního stromu má
zdravé zelené hrušky, nastojte, přikvapila pojed
nou bouře, a s ní pohroma a zkáza. Švehla se roz

vzala. U velkomožných jeho nohou pojednou ocitly
se všechny hrušky na zemi, všechny dle Švehlova
dobrozdání shnilé a ani jedna zdravá. Jak Súhrada
na agrárnickém sjezdu důrazně a zřetelně konsta
toval, předseda Švehla všecky své gardové důstoj
níky poctíval nepěknými jmény, z nichž přezdívky
hňupů, dietářů, šejdířů byly prý ještě dosti mír
né. Také do Kroihera uhodilo, neboť dle mínění
pána, jemuž oddaně slouží, jest prý lump a gau
ner. Věru drastická jména, a člověku při zvůku
jejich na těle až husí kůže vyskakuje.

A nyní mohli bychom si péro nabrousiti, na
močiti je v inkoustu nejdravější satiry a bodati
Kroihera ze všech stran. Ale postavení Kroiherovo
jest tak politování hodno, že bychom jednali ne
rytířsky, kdybychom ještě jeho bědy rozmnožova
li. Nechť tedy tiše polyká mravní mzdu, které se
mu od pána a zaměstnavatele dostalo a nechť odda
ně snáší své utrpení. My pak se slušným spěchem
z tohote místa utíkejme, majice, žel. malou naději,
že Kroiher pohaněný bude Kroiherem kajicím.

Než však řádky tyto dokončíme, ohlédněme
se ještě na chvilku do tábora agrárního, nebo lépe
řečeno,na agrárnický sjezd důvěrníkův a na hlav
ního dělostřelce, jimž, jak jsme již připomenuli,
byl Súhrada, bývalý agrární poslanec a nyní muž,

"jenž v záhybech svého kabátu přinesl do sboru
vyvolených oheň a válku. Súhrada vystřeloval
žhavé pumy a bouřil jako Vulkán. Někteří z dů
věrníků agrárních se krčili, takořka se zhroutili,
jiní ustrnulí vyvalovali oči, a ostatní zlostně kři
čeli, aby nestřílel. Bláhoví, jakoby mohl nestříleti
ten. kdo vidí, že trefuje. »Venkov« neklest však

" myslí, neboť po sjezdu vyprávěl, že se nestřílelo
a že všechno jednání skončilo hladce a souhla
sem s vyloučením Práškovým ze strany. Všech

přesvědčena, že patálie byla, a že po kouli vtěle
mají Prokůpek, Dvořák, Chaloupka, Kotlant, Kroi
her a jiní, kteří ranění jsou vesměs těžce.

»

Slušnost v novinách. Agrární »Venkov« pro
mluvil o slušnosti v novinách, stěžuje si do bláta
a kalu, ve kterém se novináři brodí a obrátil se
na všechny veřejné činitele, aby ziednali nápravu.
Mohli bychom proti »Venkovu« samému uvěsti dů
kazy, kterak hřešil proti mravnímu pravidlu, jím
tak pozdě prohlašovanému, ale pomlčíme, aby

kolem let šedesátých ku zásobování pitnou. vodou
míst, na suezském průplavě ležících; v roce 1876
byl značně rozšířen. Větším dílem je však znovu
zřízením prastarého, u Bubastis počínajícího a do
Hořkých jezer -ústícího průplavu. Koryto tohoto
průplavu bylo objeveno r. 1798 a pak použito pro
nový. Trosky starých hrází z kvádrův ukazují je
ho původní šířku 45 metrův a hloubku 5 metrův.
Jeho délka dle Herodota obnášela čtyři dny cesty,
dle Plinia 62 římských mil. Byl především určen
pro plavbu. Vystavěli jej před 3500 lety faraonové
Seti I. a jeho syn Ramses II. Jižně od Ismailie (a
sice u stanice Neffše) dělí se na dvě ramena: již
ní (vždy poblíže dráhy) jde až do Suezu, kdežto
severní až do'Port Saidu.

Tyto stopy starobylého kanálu svědčí o tom,
že Nil zaplavoval celé údolí Támilátské úrodným

"svým bahnem, proměňuje je ve svěží zahradu.
Záplava tato děje se až dosud vždy počátkem červ
na. Mezi 15. a 20. červencem řeka rapidně stoupá,
koncem září zůstanou vody po více dní na stejné
výši, kol 15. října záplava dostoupí stupně nejvyš
šího a pak — když vody maličko byly opadly —
znovu dosahují této největší výše, ba někdy ji je
ště předstihnou. Teprve koncem Hina (a nikoliv,
jak obyčejně mylně se plše, koncem září, na př.
Zschokke) vody znenáhla počínají opadávati. Nil
nezaplavuje nyní přímo — jak se obyčejně mylně
zde v Evropě za to má — roviny svého údolí,
nýbrž jeho vody jsou nejprve rozváděny do prů
plavův a velikých bassinův a pak teprve dle po
třeby rozdělovány. Za tím účelem jsou vládou pla
cen! zvláštní inženýři, kteří nad celou touto operací
dozor vedou. Celá kultury schopná plocha je hrá
zemi v ohromné bassíny (kód) rozdělena. Sem se
pak vede oplodňující voda průtoky a tak dlouho se
udržuje na jisté výši, až jí je půda úplně prosyce
na a potřebné kvantum nilského bahna usazeno.
Zatím opadává pomalu voda v Nilu a tím jest u

chom dobré úmysly nepodvraceli novými hoř
kostmi.Očekávámetaké, že »Veňikov<zásada: tak
slavnostně prohlášenou a s nákladem dobrých my
šlenck do veřejnosti vpravenou, bude vždy vlast

zásada o slušnosti brána býti. vážně, musí násle
dovati »Cep< a jiné agrární listy, rozumí'se sa
mo sebou.

Zásadě >Venkovem< vyslovené »Nár. Listy«
věnovaly též pozornost, ano promluvily důrazně
dne 1. února úvodníkem, jenž byl nadepsán: »Thé
ma hodné úvahy.<

Začátek úvodníku »Nár. Listů« zní takto: >Ko
pí, jež nedělní >Venkov« zlomil ve prospěch sluš
né formy v české žurnalistice, bude mu čítáno za
zásluhu i v tampřípadě, jestliže prasklo zbůhdar
ma a sesmeklo se v šupinatý pancíř ještěra, po
něinž cílilo bez úspěchu, jak tomu asi nepochybně

sty« »Venkovu« činí, jenže zachmuřeny jsou bez
nadějí, napovídající, že slušnost formy v české žur
nalistice visí ve vzduchu. :

Z naší strany připojujeme poznámku, že nebě
ží jenom o slušnou formu, ale také a hlavuě o
pravdu, která jest v českých novinách-čím dál víc
zbožím hledanějším. Proto jsme toho mínění, že
nejprve všichni novináři měli by se zavázati, v no
vinách svých: psáti vždycky jenom pravdu a nc
jiného, než pravdu, neboť se lží množí se obyčej
ně i hrubost, jak nás o tom s dostatek přesvěd

chváliti muže, byť sebe společensky uhlazenější

nami. Slušnost formy nepostačí.
"O kom nejvíce čeští novináři lhou, jest zná

mo. Jsou to dějiny katolické církve, jest to celé
sociální působení jejími úřady a osobami. O tom
všem české noviny lhou slušnou formou, liou hru
bým způsobem, lhou vášnivě a programově. A jeli
kož jsou ještě statisícové čtenářů, kteří vpíjejí se
do svých novin tak, jako Turek vzhlíží na Korou
hev svého proroka, jest vysvětlitelným úkazem,
že takoví lidé nedovedou ani jediného slovíčka ne
stranného promluviti o tom, co jest katolického.
Mluviti tedy jen o slušnosti formy a nepodškrtávati
pravdu, znamená, 0 novinovou očistu usilovati jen
na půl kola. ——

Uvádímepříklad. Křesťanští sociálové něms“
tí vučali bouřiti proti Aehrenthalovi. Kde se vzalo,
tu se vzalo tvrzení, že jest to manévr. aby ia
kousko vtrhlo do Italie a obnovilo papežský stát.

tolicismu, byť to mělo sebe význačnější známku
duševního kretinismu. Flupota tato letěla všemi
časopisy a byla vykřikována do všech úhlů svě
ta, tu basem, jinde diškantem, tu zlostně a jinde
až zoufalým rozhořčením. Na konec pak se uká
zalo, že bouření proti Italii a Aehrenthalovi jest

pojmenovali svou stranu, ztratili pevnou půdu pod
nohama a chytají se kde jaké věci, aby přetrumíli

šťansky proti Čechům ve Vídni, pořídili si prot
nim známé zemské zákony, vrhli se na školu Ko
menského a protože zdá se jim toho pořád ještě

možněnonadbytek vody z bassinů do Nilu a kanálů
nazpět vypustiti a půdu k setí připraviti. © ]

©Vzduch byl úplně průzračný a Hra světla zbar
vovala údolí brzo barvami zlatými, brzy odstíny
růžovými nebo fialovými. Všude život, všude nad
bytek a rostlinstvo bujía kvetě, hmyz bzučí,ptac
tvo vesele poletuje, průplavsvižně brázdí lehké
lodice, čerpací kola otáčejí se bez ustání a zavod
ňují okolní krajinu, šíříce tak úrodnost. Množství
lidí pilných jako včely a zpívajících zaměstnáno
jest na polích různými pastýřskými i rolnickýmí
pracemi..

Vesničky, jimiž jdeme — jako vůbec v celé
Deltě — vyhlížejí nadmíru malebně ve svém ze
leném hnízdečku. Avšak chýže jejich nejsou nikte
rak ve shodě s leskem a nádherou kraliny, pamá
tek a měst okolních. Na dálném obzoru lze zcela
dobře pozorovati majestátní pyramidy, ve městech
vedle nejmodernějších a nejelegantnějších paláců
nalézáme obelisky s hieroglyfy pečlivěvyrytými,
ohromné náhrobky, alabastrové sochy, pravá to
umělecká arcidila. — Avšak uprostřed veškerého
tohoto bohatství a těchto divův uměleckýc
starých i moderních — bydlí nuzní fellachové v
chatrných, z hlíny slepených chýžích.

A přes to nelze sobě představiti nic půvabněj
šího nad vesnici egyptskou — i při veškeré chatr
nosti její chat. Na březích průplavu zvedají se
hráze i terasy, jež zároveň za cesty slouží, po kte
rých potkáváme karavany, velbloudy a osly s jich
průvodci. Ženy oděné malebným svým krojem
přicházejí ve skupinách vážit vody, téměř nahé
děti vesele prohánějí se ve stínu stromův. Vesnice
rozkládají se na břehu průplavu na umělých návr
ších, jsouce tak v bezpečí před zátopou. Návrší ta
zároveň slouží za trůn pravým dětem východního
písku a východního slunce, nádherným palmám
datlovým (Phoenix dactytifera, L.), jež nad ves
ničkami egyptskými ochránně své koruny rozpro*

málo, zabrousili posléze do vysoké politiky. Před
stirajíce ohrožení hranic říše naší sousedem ital
"ským obylnili Aehřenthala,že oslabuje přátelství
s Něnteckem. Tím uvázali se-v úkol strážců spoje
neckého svazku mezi Rakouskem a Německem a
tím, upozorňujíce hlučně na své věrné něrněcké
smýšlení, snaží se dodělatl restaurace své otřesené

-a vybledlé popularity u lidu. Že tímto směrem tíhlo
nové dobrodružné tažení křesťanských sociálů

ho, stalo se rázem jasným v tom okamžiku, když
prozrazeny byly styky německého vyslance s
jejich předáky. . 0 —

Z této akce byly pak zrobeny zprávy, že běží
o obnovu papežského státu. Liché pověsti tyto
bylu hltány od novinářů, kteří musí psáti hlupaty,
aby ukázali, že nedovedou mysliti, a že zároveň.

potřeba lži tlačí se jim stále do péra a tahá je za
-jazyk. Ano, pánové, jest potřebna slušnost formy,
ale neméně potřebí jest také pravdy. Prozatím

vaše báje o obnově papežského státu, šířené na

úkor možností a dozvmných politických úvah, dokázaly, že pudové váše Ihahí jest mnohem pravdi
vější, nežli myšlenky o slušnosti novinářské for
ny

*

Oběť rozumu. Před čtyřmi ýdny, tuším, uká
zal jsein na těchto místech na úžasnou smělost vol
ných myšlenkářů, kteří ústy a pérem dra Barto
ška ujišťují, že jejich poslání jest, založiti pro lid
stvo novou a vznešenou mravnost. Minule nazval

umu, a ovšem nechybí ten, kdo označí tyto sliby
jako spekulaci na balamucení lidu.

Minule dokázal jsem, že světový názor vol

ných myšlenkářů jest materialism, hmotařství. Vše
jest hmota, není. zvláštní podstaty duchovní, není
samostatné duše lidské, není svědomí, není svu

bodné vůle a zodpovědnosti za činy lidské. Že ta
to popírání nemají místa pro mravní řád, vysvítá

toho, co. nazýváme mravností a co filosofové jme
nuji ethikou, a jestliže i přes tyto skutečnosti vol
ní myšlenkáři ještě mluví o své mravnosti, pak ne
rozumějí dílem pojmům,dílem vodí za nos nemy
slícídav,kterýza nimiběží.Tak se to.má tedy
s tou monistickou ethikou,-kterou volní myšlenká
ři jsou posedlí.

Volní myšlenkáři jsou Skotmíravou kopií Hae

ckla, ale přes všechnu honosivou svoji Intelizen
ci ani mu nerozumí. Neboť co jest Haecklovi ethi
kou? Nlc jiného, než přírodní věda. Ve svých »Le
benswunder« dí: »Náš monism' rozumí ethikou
přírodní vědu a jest toho přesvědčení, že mravy
vytvořeny byly přizpůsobením společenských zví

řat ssavců k přirozeným existenčním jejich pod
mínkám a že tudíž jsou sledovatelny zpět až k
fysikálním zákonům. Mravy jsou působení fysio
logických činností v organismech (tělesných Úústro

jích).« Důkazů pro tato tvrzení Haeckel nemá, než
jediný, totiž pocit studu. Dle Haeckla pocit stu
du vznikl teprve, když dostavila se u lidstva m“$
da oděvu. Odívání lidstvá nenastalo zé studu, ný
brž potřebami podnebí, marnivostí a pýchou. Po
cit studu dle Haeckla jest pozdní vynález lidí. Ta————É————
stírají, skýtajíce obyvatelům- sladkou krmi i nápoj,
materlál k rohožkám“ a košůmr, palivo, chladivý
stín a.šumíce jim nočním časem libým šelestem
ukolébavku. Mimoděk při pohledu na tyto maje
státní »královny oas« vynořily se před mýma zra
koma — jakoby fata morgana — obrazy Uazy, El
Buréru, malebných zřícenin Askalonu, zahradamí
objaté Jaffy, háje při ústi řeky Kisonu mezi Hai
fou a Akkou, jimž všem půvabu v pravdě orien
tálního, pro Evropana nezapomenutelného, dodá
vají vždy se zelenající, vznešené diadémy palem,

Kromě palem viděli jsmetéž posvátné za sta
„rověku sykomory (cemméz), akácie, oranžovní
ky. Tyto poslední jsou však na půdě egyptské ci
zinci, neboť teprve od času výprav velikého vítě
ze makedonského byly na asijský a egyptský zá
pad přenešeny ze své dálné východoindické vlasti.
Pak pozdravovaly nás granátovníky, citroníky,
citlivky se zlatožlutými květy a banány s giganti
ckými listy. Zvláštním půvabem však působily mi
lé kře i stromy tamaryškové s pružnými větvemi,
jež na všech koncích nesčíslnými byly pokryty rů
Žovými květy. Těšily se již ve starověku veliké
oblibě. Zde v Egyptě byly počítány mezi stromy

posvátné, jsouce obzvláště bohu Osiris-ovi zasvě
cenými.

Vedle průplavu na dobře obdělaných polích
bylo viděti pšenici, ječmen, špaldu, rýži, boby, čoč
ku, hrách, len, konopí, dýně, okurky a melouny —
a vše to klíčilo, rostlo a bujelo Jako o závod. Zdálo
se nám při pohledu na bujný tento vzrůst, že jsme
přenešení do prvých dnů stvoření, v onen oka
mžik, kdy země v prvním mládí svém vydala nej
rozmanitější květy a plody, kyplcí plnou silou.

pp v pravdě,jak jej Písmonazývá,zarájem.
Nápadným mi bylo hojné pěstování cibule a

česneku. Z chýží fellachů byla též silně cítit vůně

těchto zelenin, Semitům tak milých. Cibule a Čes




dy všakvidíme,jak dělá veliký kotrmelec.Na-jed
né straně tvrdí, že mravy lidské vznikly z ořiro
zemosíl zvířat, na druhé straně však prohlašuje

se mravem velmi nepřirozeným, protože pravo
věrný darwinista, kterým Haeckel skutečně jest,
učt, že pocit studu v boji o život jest důležitým
pěstícím faktorem (ein ziichtender Faktor).

Naši volní myšlenkáři deklamují také o sou
ladu egoismu a altruismu (sobectví a družnosti.)
Tuto parádu vybrali si také z Haeckla, ovšení a
by svoji nemyslivost tím více dokumentovali, ne
boť co do nesmyslů chtějí býti v Čechách premi
anty. Haeckel totiž ve svých »Weltrátsel«, kde obr
zvlášť chlubí ethickým mónismem, vykládá, ŽE
ciť povinností nezakládá se na
rozkazu (kategorický imperativ), nýbrž na věc
ných společenských „pudech, které pozorujeme u

ším účelem mravnosti jest, sjednati soulad mezi
egoismem a altrulsmem, tedy sebeláskou a láskou
ku bližnímu. Pěkně se to čte u Haeckla, jako u
našich papouškujících volných myšlenkářu, ale
viznie. zda jest to na podkladě materialistickém
možno.

»

Eskamotáž s pojmy. V přírodě vládne všudy
egvism, sebeláska, ve hmotném, světě ani jinak
béti nemůže, neboť nastal by v něm rozvrůt.
Nicméně „vedle © toho egoismu v příro
dé nacházíme také jiný úkaz; jest to onen altru
ismus, družnost, nebo jak Haeckel dí: láska ku
bližnímu. Uvidíme hned, zda jest to pravá iáska,
kterou na zcela jiných základech staví křesťanství
a které jest pro mravnost a pro společenský život
tolik potřebí. Mluví se o. společenských pudeců ji
stých zvířat, které žijí ve -společnostech a které
starají se mejen o svoji, ale také o existenci forem
příbuzných. Ukazujeme jmenovitě na "veliké státy
včel a inravenců. Život těchto hmyzů Haeckel o

ve spořádané společnosti blaze žíti, musí usilovati
nejen o štěstí své vlastní, nýbrž také o blaho spo
lečnosti, které náleží, a těch bližních, kteří tento
společenský svaz tvoří.

Tato slova Haecklova pěkně se nesou, ale
výraz: »chce-li člověk blaze žiti«, jest hodně sroz
umitelný a ješě více objasňuje se tímto mí
něním: »Člověk musí rozpoznati, že zdar společ
nosti jest jeho zdarem a její bolesti že json jeho
bolestmi. Jest ve vývodech Haecklových láska
ku bližnímu ?Nikoli, jest to její opak, neboť, co se
tu jáko motiv mravního jednání uvádí, není nic
jiného než sebeláska, egoism. Rozumějme dobře.

kuje. neznamená: bližnímu beze všech postranních
ohledů sloužiti, nýbrž starostí o bližního starati
se o sebe a usilovati o vlastní blažené živobytí.

pouze nevědomé, pudové sily a kde skutečně e
goism musí tomu účelu sloužiti, aby společné bla
ho bylo udržováno a podporováno.

* Obrací-li tedy Haeckel, a za ním capající naší
volní myšlenkáři, tyto nevědomé pudy přírodní na
člověka, pak tu není žádného mravního jednání,
nýbrž hrubé sobectví. Tolik by naši volnomyšlen
kářští Nezamyslové měli věděti, že mravní hodno
cení a mravní jednání nemyslí na žádné prospěchy.

(O =- ————
nek jsou v Egyptě mimo obilí tak hojné, že fel
lachové nazývají chudým jen toho, kdo nernůže
nasytiti se chlebem a radicionelní cibulí. Měl jsem
často příležitost viděti Araby a Židy pojídajíví ce
stou s velkou chutí syrovou cibuli. Kdož by si tu
nevzpomněl na předhůzku Židů k Mojžíšovi: »Roz
pomínáme se na ryby, které jsme jidali v Egyptě
darnio; na mysl nám přicházejí okurky a melou
nové a pora cibule a česnek« (Num. 11, 5).

Zahrady byly již od dob nejstarších radostí
Egypťana, který s pýchou vypravuje 0 svých stin
ných stromech, o různých květinách vůni dýšících.
I faraonové milovali květiny a stromy a snažili se
poddaná města v zahrady proměniti. Tak založil
na př. Ramses III. v Deltě »veliké vinice; místa ku
procházení se všelikými sladké ovoce nesoucími
stromy, jež jich plody obtěžkány jsou; posvátnou
cestu okrášlenou květinami zemí veškerých, loto
sem a papyrem, četnými jako plsek.« A jest to vl
ce než prázdnou frásí, že v Deltě květiny »zemí
veškerých« byly nasázeny, — neboť záliba v kvě
tinách a zahradnictví vedla k importování stromoví
exotického. Již 300 let před výše zmíněným fara
onem bylo chloubou královny Chnemtamum, že
ze zemí vonné pryskyřice kol Moře Rudého dala
přivézti jedenatřicet zelených stromů vonnou klo
vatinu vylučujících. Ramses III. opakoval tento
obtížný pokus a kázal atrium chrámu Amonova
těmito vzácnými vysázeti stromky. Ba máme i dva
obrazy ze starých dob Egypta, jež jasně nám před
stavují zahrady, krášlicí villy.

I u starých Egypťanů byl to čas pln poesie,
krásy i — lásky, kdy »zahrady svůj svátek slaví«,
to jest, kdy stromy vonnými byly obaleny květy.
Obzvláště opěvována bývá sykomora, »jejíž listí
zelenější je nad papyrus, její plody červenější nad
rubín, její peň rovnající se barvou opálu, její stín
chladivý... « (Pokračování.)

kterézčinnostimohouvyplývati.Mravníjednání
s následky jako takovými nemá co činiti, a mrav
ní hodnocení uvažuje jedině o ochotnosti vůle a
smýšlení. Toho volní myšlenkáři mohli by se do
čísti nejen v katolické mravouce, ale i u předních,
filosofů.Katolická mravouka jest jim však postra
chern, a na dobré vědomosti, čerpané z předních
filosofů, mají neobyčejně s kopce, protože studiunt
jest jim věcí náramně zbytečnou a protože dle je
jich mínění, co volný myšlenkář, to duševní ve
likán.

Mravní zákon zakládá se na pojmu povinno
sti, as pojmem povinnosti v naše srdce jest vlože
na mravní zodpovědnost. Jak mohou tedy volní
myšlenkáři zbudovati mravnost, když nejsou ni

filosofie svědomí jest pouhým zdáním. Všechny
pojmy a pravdy, na kterých jedině možno jest pě
stiti zdravoumravoukua mravnost,jsouv moni
stickém materialismu ubohými vypovězenci. Jest
prázdným holedbáním, jest lží a nevědomostí, na
základě materialistického názoru světového slibo

nikde nic jiného, než hrubost, slepá síla, tyranie a
v ohledu mravním nejtvrdší sobectví (Portugal

A co tomu říci, když volní myšlenkáří v mrav
ním usilování dovolávají se —humanity, českých
bratří a Husa, tedy činitelů, jimž materialistické
nazírání a mravnost byly jako oheň a voda? Jest
to honění v cizím revíru, jest to přivlastňování
statku, k nimž nemají volní myšlenkáři práva. Tím
ovšem ozřejmuje se i to, co stále o volných my
šlenkářích říkáme, že jejich nevědomost s jejich
neupřímností zápasí a potýkají se v jednom bez
tvárném chumlu. Jsou lidé, kteří, aby zakryli vy
počítané sobectví a prospěchářské zájmy, před
stírají lásku k vlasti a jsou volní myšlenkáři, kte

odsunuli pozornost od pustého a jalového názoru
hmotařského, který pro mravnost jest tím, čím
jest denaturovaný lih pro lidské zdraví. Ba není
jinak, snaha vemlouvati se v mravní nadšení slu

ně, která se nutila do slavičího zpěvu.

Politický přehled.
Zasedání zem. sněmů tentokrát nemůže se vy

sněm byly již uzavřeny. český sněm nepracuje
vůbec, moravský sněm sc jen klepe, sněmy halič
ský, tyrolský, gorický, istrijský a dalmatský jsou
zastaveny obstrukcí, pouze sněmy s křesť. soc.
většinou, dolnorakouský a kraňský pracují.

Jednání o česko-německou dohodu dle výro
ku náměstka zem. maršálka dr. Urbana lze pova

Svitavách býv. ministr dr. Schreiner obvykle sna
žil se zástupce německých okresů štváti proti Če
chům. Neostýchal se na př. tvrditi, že Němci od
jakživa podporovali všeliké jednání o národnost
ním vyrovnání, ač týž z rady koruny na hodinu
byl propuštěn, ježto jako poslanec ve sněmu krá
lovství Českého podněcoval německé poslance
co nejvíce proti | česko-německému| Vyrov
nání a dělnosti sněmu. Čechové prý průběh vy
jednávání stále stěžují, protahujíce jednání a vná
šejíce do něho vždy nové spory, ačkoliv právě tím
se vyznamenávají Němci.

Spory v Haliči. Místodržitel haličský pilně vy
jednává s Rusíny o podmínkách k zastavení ob
strukce na sněmu. loláci nabízejí Rusínům 26.4
proc. všech mandátů. Zde se sice schyluje k smí
ru. za to ve stranách polských to vře. Ze strany
lidové vyloučen posl. Janywski, ježto útočil na po
litiku Stapiňského. Ve straně národně-demokrati
cké nastala také roztržka. Cilombiňskí s 8 stoupen
ci vystoupil a založil si vlastní klub.

Branná. předloha v Uhrách. Minulý týden kon
feroval ve Vídni minister. předseda uherský hr.
Khuen-Hedervary. Porada stihala poradu. Heder
vary konferoval s hr. Stůirgkhem, přijat byl i ar
civévodou Františkem Ferdinandem, spolu konfe
rovali i ministr války gen. Auffenberg a ministr
honvédů Hazai, ministr války přijat byl arcivévo
dou Františkem Ferdinandem v dlouhé audienci, a
vše se točilo kolem branné reformy a všech otázek
národnostních a státoprávních, na jejichž vyřízení
ulerská oposice klade důraz. Jest tedy před roz
hodnutím.

Trojjedlné království. Do kabinetní kanceláře
panovníkovy dostavila se deputace chorvatských
poslanců (50) strany práva a podala tam pamětní
spis, v němž Chorvaté vyličují neudržitelné po
měry v Chorvatsku, prosí panovníka o zastání a
vyličujf význam obnovení trojjediného království
pro blaho obyvatelstva chorvatsko-slavonského a
bosensko-hercegovského. Opis pamětního | spisu
podán byl: v kabinetní kanceláři následníka trůnu.
Vláda uherská však už se strojí, aby tyto snahy

potlačila.

Protlpolská politika v Prusku. Na sněmu pru
ském prohlásil ministr vnitra šl. Dallwitz, že vláda
nehodlá změniti své jednání s Poláky. Vláda prý

pořádek, až Poláci zanechají ve svých osamostat
| ňovacích snah, až i v polských krajích pevně za

kotví německá myšlenka národní.
Státní úředník a soclální demokrat. V pru

ském sněmu vláda nanovo ohlásila, že státní ú
ředník nemuže býti soc. demokratem. Je-li jím,
porušuje služební přísahu. © Tato slova vyvolala

' beuři odporu u soc. demokratů .
Volby v Bavorsku. Dne 5. února konaly se

volby na bavorský sněm. Sněm bavorský byl v
listopadu m. r. rozpuštěn, poněvadž centrum, jež
mělo na sněmě 98 poslancu a tvořilo v něm většinu,
dostalo se do sporu s vládou hr. Podevilse. Pří
činou sporu byl ministr šl, Frauendorfer, který na
držoval soc. dem. organisacím železničních zří
zencí, kdežto požadavky a přání organisací křesť.
soc. ignoroval. Socialisté, liberálové (pokrokáři) a
agrárníci spojili se, aby centrum při volbách pova
Jili; pokus ten však se nezdařil. Centrum sice ztra
tilo 13 mandátu a získalo 2, zustalo však přece
většinou svými 87 mandáty. Celý sněm čítá 163
poslanců. Vláda, která rozpustila sněm, aby prove
dla volby proti centru, podala následkem vítězství
centra žádost za propuštěnou.

Rakousko a Rusko. Ve franc. časopise »Tent
psu« se sděluje. že zprávy o snahách následníka
trůnu Františka Ferdinanda o sblížení s Ruskem
byly v Petrohradě přijaty velmí přívětivě. Pou
kazuje se, že mezi Rakouskem a Ruskem není v
této chvíli žádných sporných bodu. Známkou lep
ších poměrů s Ruskem jest také návštěva ruského
velkoknižete Ondřeje, jenž na zpáteční cestě ze
sofijských slavností, při nichž bulharský násled
ník Boris byl prohlášen plnoletým, zastavil se ta
ké ve Vídní, kdež byl přijat v Schobrunně císařem
ve slyšení a na jeho počest pořádána pak hostina,
jíž se účastnilo mnoho arciknížat a arcikněžen.

V Srbsku kvasí to zase mezi důstojnictveni,
jako před zavražděním krále Alexandra. Spiklenci
+černé ruky“ hrozi výhružnými listy předním poli
tikům i královskému rodu. Kabinet Milovanovičův
podal žádost za propuštěnou a král ji přijal.

Protirevoluce v Portugalsku. | Za všeobecné
stávky dělnické slyšeti jest zase o monarchistic
kých snahách v Portugalsku. Vůdcové monarchi
stů král Manuel a nápadník trůnu portugalského
don Miguel z Braganzy se smířili a společně vy
razí se nyní proti republikánům.

Válka Italsko-turecká. Sotva se vypletla Ita
lie ze sporu s Francií vzešlého zajetím Turků na
Jodi Manubě, zapletla se do nového sporu bom
bardováním města Hodejdy na Červeném moři,
kde jest i francouzská kolonie. Francie žádá nyní
za poškození majetku svých příslušníků v Hodej
dě 12 milionů franků odškodného. Jinak na bojišti
neudálo se nic pozoruhodného. Vrchní velitel ital
ského vojska Caneva povolán do vlasti a vytýká
se mu, že nebyl dosti obezřelý .

Povstání v Číně. Teď jest nejmocnějším čini
telem v Číně Juanšikaj, jemuž nařízeno, aby zřídil
republiku. Juanšikaj snaží se přemluviti republi
kánskou vládu v Mukdenu, aby přenesla svou moc
na něj, aby mohl nad celou Čínou vládnouti, než
národní konvent zřídí stálou vládu a vydá ústavu.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Na Pouchově pořádá Katolicko národní Jednota a
její divadelní odbor v neděli dne 11. února tohoto roku
v hostinci u Česáků divadelní představení. Hraje se

Bognerova veselohra »Paní revírníková a její vnoučata“.
Začátek v 7 hodin večer. Po divadle volná zábava při
hudbě. Ples Jednoty, velmi zdařilý, konal se 21. ledna
za účasti všech vrstev obecenstva domácího i okolního.

Ze Slatiny u Hradce Králové se nám oznamuje, že
dne 4. února t. r. přihlásilo se 42 členů do Katol. národní
Jednoty pro Pouchov a okolí. — Křesť. soc. mládež ko
ná zde ples dne 11. února.

V Rusku konal se ples křesť, soc. mládeže dne 4.
února u Sováků. Účast byla velmi četná a nálada vše
obecně dobrá. Přišlo i okolí.

Nový Hradec Králové. Se srdečným -Zdař Bůh!«
pozdravujeme v Novém roce kruh ctihodných mužů na
ší jednoty. Hodiny v našem spolku vždy nám ku zcela
zvláštní radosti sloužily a jest to tedy nejprve potřebou
srdce, této radosti dáti výrazu. Řemeslník, který s ne
omrzelou pitností a nikdy odpočívajícíma rukama pů
sobí a pracuje, potřebuje především hodiny zotavení a
občerstvení, které jej z trampot všednosti vytrhnou a

PTramin |AtlantikV
Velejemné látky na pánské obleky.

Doporučuji vřele veledůstojnému duchovenstvo.
Vzory k nahlédnutí franko.

První český zasílatelský závod

Ed. Doskočila v Chocni.



jemu podnět a povzbuzení dají k další radostné práci v
jeho povolání. Ten jest tedy hlavní zisk, jejž ve společ
ných hodinách spatřujeme, které schůzkou členů se po
skytují. Neumdlévejme tedy, naší Jednotě jako dosud,
tak i dále plnou účast věnovati. Jsouť účely, kterých
sleduje, tak ušlechtilé a krásné, že zasluhují, aby bed
livě dále byly pěstěny. Bylo jednoho účele, společné
ho zotavení, již dotčeno. Nikterak však nemyslíme, že
jest to jediný, výlučný. Nikoli! Dotýká se jen jedné
stránky, která člověka jako člověka zdobí. Jednota má
také účely na zřeteli, které jsou zvláštního druhu, které
se organisace dotýkají. Pro tuto jedná se o další šíření,
o další vzdělání, o účelnější zařízení knihovny, o diva
delní hry na jevišti — díky snahám výboru — již aspoň
pro jednoaktovky zřízeném, neb jak ty krásné účely
všecky se jmenují. Hlavní povolání katolických Jednot
opodstatňuje se však při volbách. Při říšských volbách
soustředili jsme na našem kandidátu 33 hlasů. Věrně se
trvejme i na dále v záležitostech naší organisace. Ty
malé oběti hojně se odmění. Čím více budou členové
mezi sebou svornými, tím více musí Jednota ve vážno
sti všech občanů stoupati. Kéž jednotě vždy krásněji se
daří, kéž vždy více mohutní rovna silné slovanské lípě,
na které všecky bouře, bez nichž naše Jednota letos
nebyla, beze škody se odrazí. — Dne 11. února (v ne
děli) pořádá katolická Jednota v Novém Hradci Králové
ve spolkových místnostech »u Dušků« zábavný večírek
s hudbou, k němuž všechny členy a příznivce uctivě
zve zábavní výbor. Začátek v 7 hodin večer. -- Knihy
se půjčují každou neděli dopoledne od půl 12. hod. v
místnosti spolkové. Zdař Bůh!

Černilov. Křesť. sociální tělocvičná jednota »Orel
Brynych« pořádá v neděli 11. února přesně ve 3 hod.
odpol. u »Jindrů« zábavu, spojenou se cvičením, před
náškou o spalování mrtvol a sol. výstupy. Pořad cvi
čení: 1. Cvičení prostná okr. 2. Skok vysoký a daleký.
3. Cvičení prostná s tyčemi. 4. Nářadí: bradla, žebřík.
5. Skupiny. 6. Hry. Přijďte!

Chrudim. Sdružené spolky katolické: Jednota katol.
tovaryšů, Katol. národní jednota žen a dívek a odbočka
Všeodbor. sdružení v Chrudimi pořádají prvý společný
domácí vínek dne 11. února 1912 v 7 hodin večer v
menší dvoraně průmyslového Musea. Úbor domácí. —
Vstupné 1.20 K, člen 1 K, druhá dáma 60 hal. Jest po
vinností všech členů, aby nejen sami všichni přišli, ale
i Co nejvíce známých přivedli, aby naše katolické spol
ky důstojně se representovaly.

Hořice. Dne 2. února t. r. uspořádal křesť. sociální
spolek v Hořicích přednášku »Eucharistické kongresy
v Londýně, Kolíně nad Rýnem a v Madridě«. Přednásejí
cí vsdp. Ant. Láš, farář v Lomnici, populárním a zají
mavým způsobem popisoval své cesty na tyto sjezdy,
vyložil historii jakož i význam kongresů pro uvědomění
katolické a vybízel posluchače, aby se dle možnosti zú
častnili v září eucharistického kongresu ve Vídni. Před
náška trvala přes 4 hodiny a po celou dobu byla se zá
jmem sledována od posluchačů, jimiž sál na »Doubravce:
byl přeplněn. Doporučujeme katolickým organisacím tu
to přednášku a vzdáváme vsdp. řečníku za jeho oběta
vost srdečné díky. Zaplať Bůh!

Potěchy. Sdružení zdejší katolické mládeže sehrálo
2. února divadelní hru »Jakou našel Jakub metlu na zlou
Teklu«. Hra přijata s velikou pochvalou obecenstva.
Srdečný dík vzdáváme našemu vip. Jos. Šinkorovi a p.
Karlu Bohatému, předsedovi skupiny, za ochotu a pil
nou práci, kterou nám věnovali. Vroucně děkujeme též
všechněm příznivcům, kteří nás navštívili jak z místa,
tak z okolí. Náš spolek skládá se z chudých lidí. Proto
ovšem není divu, že pyšní agrární boháči se nedostavili.
Sami již před divadlem zřetelně nám předhazovali nu
zotu. Jsou to zvláštní lidovci! Byli by mohli vidět, jak
i chudý člověk, který mnoho prostředků a příležitosti
k vyššímu vzdělání nemá, přece jen se snaží tak, že
může směle před množství lidu předstoupiti. Proto pro
síme našince, aby výhradně podporovali divadla a zá
bavy naší strany. Někteří protivníci uštěpačně říkali, že
by se »nastudili«. Zbytečná starost! Tepla bylo tolik, že
by se zelená barva snadno mohla proměniti v červenou
a pak docela v černou. Další práci voláme srdečně Zdař
Bůh! —

Křesť. soc. vzdělávací spolek v Čáslavi konal 28.
ledna výroční valnou hromadu ve spolkových místno
stech »U modré hvězdy« za značné účasti členstva. Před
seda p. Fr. Musil, přívítav přítomné, podal krátký pře
hled významných událostí spolkových za minulý rok,
mezi nimiž zvláště vzpomenul slavnostních dnů svěcení
chrámu Páně sv. Petra a Pavla J. E. ndp. biskupem,
jenž při té příležitosti spolek nejednou přízní svou vyzna
menal. Konče úvodní řeč svoji, žádá předseda přítom
né, aby vzdali povstáním čest zemřelým členům pr.
Vavřinovi, Konrádovi a Novotnému. Pan jednatel Frt.
Kerouš v podrobně vypracované zprávě uvádí všechnu
činnost spolkovou, která projevovala se zvláště smě
rem vzdělávacím, zábavním a humánním. Vypočítává
řadu přednášek, které spolek pro své členy i milé ho
sty uspořádal a z nichž některé těšily se hojné návště
vě i nečlenů, vypočítává dále řadu časopisů, které spo
lek jednak sám odebírá, jednak mezi členstvem rozší
fuje, nezapomlnalje při tom na stálé obohacování spol
kové knihovny. Co se pak týče zábav, poskytoval spo
lek členům svým zábavy ušlechtilé, čehož nejlepším dů
kazem bylo, že i uspořádané večírky hamoristické i
spolkový výlet byly vždy četně navštíveny. Proto mohl
také spolek vyhověti i humannímu účeli svému, poskyt
nouti členstvu nejnutnější výpomoc v čas nemocí a v pá
du úmrtí. V závěrku zprávy své povzbuzuje členy, aby

aby pečovali o ta, aby nebylo jedné domácnosti naše
ho člena, kde by nebyl i některý náš katolický časopis.
Velmi pilně sestavená zpráva tato byla odměněna za
slouženým potleskem. Ve zprávě pokladní dostalo se
p. pokladníkem Vebrem členům jasného přebledu o fi
nancích spolkových, které obezřelosti výboru dostaly
se do pravidelných kolejí, takže jest záruka, že spolek
na pevném základě bude moci rozvinoutl zdárnou čin
nost i v budoucnu. Po poznámkách pp. revisorů, kteří
uvádějí, že účty vedeny jsou vzorně, uděleno panu po
kladníku absolutorium a pokladní zpráva schválena.
Knihovník p. Peca, jenž vedl knihovnu v posledním
čtvrtletí po čilém panu Muchovi, uvádí přehledně po
čet výpůjček a seznam čtenářů. Podotýká, že čte se do
sti a čtlo by se ještě více, kdyby s chutí čtenářů stoupal
i počet nových kněh. Slíbeno, že bude se agitovati mezi
dobrodinci o rozmnožení knihovny. Předsedové hudeb
ního a zábavního kroužku dp. Fr. Lukš a J. Samec o
mezují se jenom na několik slov, neboť již zpráva jed
natelská podala jasný obraz činnosti těchto dvou od
borů. Žádají toliko, aby valná hromada projevila dik
těm pánům, kteří při zábavách našich, ač nejsou členy
spolku, ochotně ve spolkové kapele vypomáhají. Návrh
tento přijat s úplným souhlasem. Při volbě nového vý
boru zvolení vesměs skoro staří funkcionáři spolku. Ku
konci projednán důležitý návrh o ustanovení úmrtní
podpory. Po delší debatě a zevrubném vysvětlení přija
to, aby každý člen, který chce dostati úmrtní podporu,
zavázal se věnovati při úmrtí spolučlena 50 hal. Tím
dostati se může členstvu nejen rychlé, ale také vydat
né podpory. Lze doufati, že toto usnesení nalezne mezi
členy hojného porozumění. Jelikož letos upouští spo
lek vzhledem k drahotním poměrům od obvyklého vě
nečku, usneseno nahraditi to členstvu uspořádáním ma
sopustního večírku, který konán bude v neděli 18. února
v doleních místnostech »U modré hvězdy«. Po vyko
nání sbírky na spolkový dům byla valná hromada ukon
čena. Zdat Bůh!

Literární zprávý
z Družstevního knihkupectvív Hradoi Králové.

Právě vyšlé novinky:
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Ondroušek:„Eucharistickákázání“. . . —90
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„ sŘeči nedělní a srátední“ —.. . . 9—
„0 Bohu a jeho vlastnostech“ —.. —80

Košnář:„Stínem i slunečnem“ -U
Faimonová: „Dějiny školství rakouského“ 240

Dos'ál: „Spisy“,seš. 1. .. . .-—90
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časových postních řečí . . . 140
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Kubíček: „Kázání“. . 840

Ries: „Die Sonntage und Adrent bis
Pfingsten“ . . 790
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Družstevní knihkopectví (rozesílé 1. sešit
populárního díla „$ Nedinem oclým světem“ na
ukázku. Je to nádherné a významné dílo cesto
pisné, které vyplňuje značnou mezera v české
literatuře toho druhu, S povděkem nutno kon
statovati jeho láci, Čímž je umožněno každému,
aby si je mohl zuopatřiti. Dílo toto vychásí v se
šitech s krásně provedenými ilustracemi po
20 haléřích.

Kdo by si dílo Hedinovo nepřál odebírati,
račte nám zaslané sešity ihned vrátit.

Začínají také právě vycházeti „Sebrané
aplsy Aleise Dostála“ Netřeba zvláště vychva
lovati jeho díla, neboť ne nadarmo jest stavěn
Dostál po bok Beneše Třebízského a Boh. Brod
ského, jehož zvláště svým slohem a rozmanitostí
námětů dostibuje.

SpisyDostálovyvycházejív sešitechphDíla tato, jakoži veškeráostatnívy: jtot
možno u nás odebírati.

Družstevní Imihkupoctví,
nakladatelství,

závod hudební a. papírniotví
v Hradci Králové, Adalbortinmm.

Výbor Sdružení českých katol. zemědělců na schůzí
konané 4. února v Praze vzel na vědomí předběžnou
pokladní zprávu, podanou p. Sokolem. Usneseno adělati
bitanční zprávu k 31. prostaci 1911 a podrobiti ji revisi
Zemského Svazu. Projednány záležitostí tiskárenské a
provedena debata o tisku. Usneseno jako Jiná léta i le

tos vydati kalendář »Venkovane a »Mír« na příští rok.
Do administračního komité zvolení pp. Krejčí, Adámek,
Šafránek a Záruba. Vzhledem k tomu, že bývalý tajem
ník p. Jangr na funkci redaktora »S. Obr.« resignoval,
stanoveno, aby redakci »Selské Obrany« vedl pan Ša
fránek, rolník v Dolním Městě. Zodpovědnou redakci

převezme pán Sokol. Upraveny záležitost! úřednické.

Kněžské kolárky
a náprsenky,
flanel. košile, spodky, ponožky, ka
peaníky a ložní prádla zašle na výběr
P. T. interesentům známá svou
solidností firma

Václav L. Holý,
Hradec Králové, Klicperova ulice č. 233.

Vlastní výroba střížního zboží. $

Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada v Hradci Králové učinila ve schůzi
dne 5. února t. r. konané následující usnesení: Vzato
bylo na vědomí, že obec Praž. Předměstí prohlásila ta
mní ulici Macharovu za veřejnou. — Obch. gremin se
pustoupí seznam obchodů, které užívají firem nesprávně
označených. — Žádost fy Andrlík a Hueber, maljtel pi
vovaru v Králíkách, za udělení koncesse hostinské pro
dům čp. 467 a žádost p. Jana Kubečka za totéž pro
dům v ulici Čelakovského, postoupeny byly měst. za
stupitelstvu. — K' návrhu živnost. odboru požádají se
živn. společenstva za podání návrhu nemajetných živ
nostníků, jimž by podpora k účelu obeslání letošní vý
stavy v MI. Boleslavi měla býti udělena. — Schválen byl
návrh divadelní komise, by se divadlo před I. květnem
t. r. jiným společnostem nezadávalo. — Panu Petru Far
skému, hostinskému, uděleno bylo povolení k překročení
policejní hodiny v jeho host. místnosti v domě čp. 180.

S polic. úřadem se sdělí, že c. k. okres. hejtmanství
udělilo p. V. Dvořáčkovi, materialistovi, povolení k pro
deji jedů a drog v domě čp. 157 na Vel. náměstí. — Na
vážka svahu podél chodníků u dělnic. dornků nedaleko
továrny Dra Aningera provede se z jara nákladem o
becním. — Návrh na zřízení dětské plovárny postoupí
sc technické kanceláři k vypracování rozpočtu. — Zprá
va o vypuknutí ohně v krámě obuvníka p. Jos. Sedrala
v domě čp. 390 vzata byla na vědomí.

Agenda purkmistrovského úřadu král. věn. města
Hradce Králové v r. 1911: čísel podacího protokolu bylo
15.621, místní školní rady 2187, úmrtního protokolu 316,
hnaneckého protokolu 131, vojenského hlášení 678, kní
žek pracovních 118, domovských listů 97, přihlášení vo
jenské taxy 365, přihlášení branců domácích 42.

Petice pro spalování mrtvol. »Volná Myšlenka« sbí
rá v městě našem podpisy na petici k zemskému sněmu
na zřízení krematorií v Čechách. Nelze se diviti, že
v době všeobecné drahoty snaží se volnomyšlenkáři po
říditi laciněji v Čechách své posmrtné demonstrace,
které stojí přece trochu veliký náklad při nuceném vy
vážení mrtvol za hranice. A mimo to, zemře-li takový
nadsnmrtelník nakažlivou nemocí, musf přes všecky pro
testy do blátivé země, která se hodi tak pro tuctové
lidi, ale nikdy pro vynikající hlavy. Kdo v rodině počítá,
a to musí zejména salaristé počítati, podepíše jistě tuto
praktickou petici. Jiný zase ji podepíše z důvodu, aby
laciným způsobem a bez námahy dostal se do řady o
svícených a pokrokových lidí. Kdo by nechtěl bez dra
hých studil státi se inteligentní kapacitou! Volnomy
šlenkáři stanou se rázem dobrodinci strádajícího lidu,
kdvž návrh jejich bude přijat. Dnes nás nic jiného na
světě netísní, leč nedostatek spalovacích pecí pro mrt
voly. Ježto však mohl by petici potkati obvyklý osud,
že by sama dostala se bez vyřízení do pece ke spálení,
přimlouváme se vřele, aby faksimile sebraných podpí
sů přišlo do musea pro příští potomky, kteří jistě budou
sc jednou vděčně obdivovati prozíravosti a lidumiinosti
pokrokových lidí. V takové drahotě musí se jednou již
vážně pomýšleti na zlevnění všech lidských potřeb a po
krokáři přišli na šťastný nápad, jehož prioritu si dali
patertovati, aby jiné straně nenapadlo vykofisťovati
tuto drahocennou myšlenku.

Městské Klicperovo divadlo. Poslední týden. Dnes
jest čestný večer režiséra opery p. Komarova a dává
se opera »Psohlavci« od Kovařovice za pohostinského
vystoupení p. R. Balaše, oper. pěvce z Prahy, v úloze
Lomikara. — V sobotu jest Ibsenova činohra »Nora«
(Vánoce) v předplacení. — V neděli odpoledne opera
»Vilém Tell“ a večer Straussova operetta »Kouzla val



číku«. — V ponděli je první pohostinsiká hra italské dět
ské opery »Lazebník seviliský«, která se v Praze ISkrát
opakovala, v úterý pak druhá a sice »Lucia di Lamer
moor« od Donizettiho. (Vyjednává se o třetí hru a v pří
padě uskutečnění oznámí se návěstímí.) — Ve středu
jest (čestný večer p. M. Demkova) opera »Werther.« — Ve
čtvrtek vystoupí pohostinsky slov. umělec p. Ed. Vo
jan: v titnlní úřoze Shakespearova dramatu »Othelo«. —
P. T. abonentům jsou jich místa zachována do pondělka
do večera 7. hod. Podaří-li se získati italskou dětskou
operu ku třetí bře na středu dne 14. února, odloží se
čestný večer p. Demkův na pátek, kdy by bylo poslední
představení operní této saisony. — V sobotu 17. bylo by
poslední představení v předplacení. — V neděli večer
— na rozloučenou — »Překvapení z rozvodu«, fraška od

Bissona. .
Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové. Stav ve

škerých vkladů u nás činil koncem měsíce ledna K
42,362.730, víče o K 609.183.

Spořitelna Královéhradecká. V měsíci lednu bylo
uloženo K 4+7.541.78, vybráno K 428.738.58, tudíž více
vybráno o K 11.196:80. Stav vkladů koncem Jedna K
15,921.694.54. Na hypotéky nově půjčeno K 38.800.—, na
hypotéky splaceno K 91.965.03. Na hypotékách koncem
ledna K 10,801.701.56. Zásoba cenných paplrů 2.692.64)
K. směnky K 115.824.58, uložené přebytky K 307.208.19.

Vyhláška. Hospodářská správa ve Stěžerách zdra
žila mléko dodávané městskému ústavu na úpravu mlé
ka pro děti o 4 hal., vedle toho zvýšila se cena mléč
ného cukru v obchodě velmí značně. Nastala tudíž nut
nost zvýšiti prodejní cenu mléka z městské mlékárny,
které od 10. t. m. bude prodáváno: druh číslo I. láhev o
100 gr po 8 hal., druh číslo II. láhev o 150 g po 10 hal..
druh číslo III láhev o 200 g po 12 hal. druh číslo IV. a
láhev o 250 g po 12 hal., druh číslo IV. B láhev o 300 g
po 14 hal. Toto zvýšení prodejní ceny dětského mléka
uvádíme ve všeobecnou známost interesentův.

Hlas z obecesstva. Píše se nám: »Ratibor« špicluje
a denuncuje dále. Jest to jeho kšeftem. Slibuje, že bude
vyprávěti svým čtenářům pikantní historky (snad zase
z Grazie nad Albem, aby měl pak co zbaběle zapírat?!)
a ohřívá při tom staré nejapnosti. Ale.ano — jen al vy
pravuje! Jeho čtenářům to bude snad jen lichotit, uvi
dí-li, na jakou mravní úroveň je jejich tělesný žurnál
staví. Ale máme za to, že lépe se jim zavděčí, když se
omezí na historky z tábora vlastního. Pikantní budou
jen což! A pro »Ratibor« mohou míti i tu výhodu, že po
delší čas nebude muset pro shánění materiálu ani z do
mu vyjít, čímž za pamující zimy ušetří si Spiclování po
náměstí a v divadle. Až bude s těmi hotov, ať se obrátí
ma své stoupence a dopisovatele, snad i mezi nimi na
jde látky dost nejen pro sebe, nýbrž i pro »Pikantní
svět Jeden kovaný pokrokář ve chvílích »pohnuté:
nálady vděčně vzpomíná ženštiny z pražských hradeb,
která mu pomohla volky nevolky ze seminářských po
chmurných zdí. Není to látka velice zajímavá? A chce-li
»Ratibor« historky z cest, pak ať je vypravuje o pokro
kářském mučedníku svého přesvědčení (tohle potáhne!).
který v předních lázních a vslkoměstech (v Berlíně prý
taky) dal se se svou paní častovati od domácího přítele
s povadlou tváří a prořídlou kštici! A myslí-li »Rati
bor«, že nedostatek kštice u někoho stačí, aby se o něm
bájily pikantní historky — Ó jé, pak je mu teprve hej!
Vždyť má na svých přátelích tolik krásně svítících
lebek, že mu mohou býtí mnohoslibným pramenem ná
dlouhá léta. A tak zajistí si už za života svých velikášů
tolik zajímavých dat z jejich plodného života, že nebude
muset v pohrobních a jubilejních vzpomínkách se vozit
Po církví, biskupech, ceremonářích, farářích a kapla
nech. My těm historkám možná taky věřit nebudeme —
áno my si před nimi odplívneme, ale bezmyšlenkoví
čtenáři »Ratibora=, kteří již tolik lží snesli, sí snad po
chutnají. Co tomu řeknou tí soudnější, to jest ovšem ji
ná věc. Snad konečně prohlédnou, že před neurvalostí
a revolverovými atentáty na čest a dobré jméno není
před jejich tělesným žurnálem nikdo jist a snad použijí
starého receptu Macharova a vypráskají jej jako pra
šivou ovci ze své domácnosti. Politování hodný každý.
kdo dnes ještě považuje barbarské výpady »Ratibora«
za bernou mincí a kdo si myslí, že kšeftovní list smí

„psáti Jinak, než jak vztek a kapsa poroučí.
Detektivám z »Ratibora: odpovídámena jejich po

známky, že p. Dr. H. jakžív v Berlíně nebyl a že tudiž
pokrokářské vidiny jsou surovým útokem a nízkou, Iha
von denunciací, o kterou není v tom žurnále ovšemni
kdy nouze. Modlí-li se p. Dr. H. růženec, není mu to
zajisté na hanbu a do očí se může každému podívat
siněleji, než bezcharakterní nactiutrhač, »Ratiboru« asi
dobře známý. Dále nemáme ve zvyku špiclovati žád
něho. jaký jest jeho poměr k představeným. To je vě
cí soukromou každého jednotlivce. — Snad mohl by »Ra
fibor-, je-li tak znamenitě informován, také říci, od ko
ho jest informován a tvrzení své doložiti svědky.

Slafina. Dne 28. ledna pořádán byl v hostinci pana
Netušila ples hasičského sboru, který se pěkně vyda
řil. Členové sboru při té příležitosti vybrali 7.50 K na
útolek slepých dívek v Praze na Kampě. Obnos ten o
devzdán svému účelu.

Sbirka svatováclavského daru Ústřední Matici Škol
ské z obcí okresu královéhradeckého: Světí 11 K, Sta
tina 11 K, Libatkovice 2 K, Nepasice 26.10 K, Štěnkov
10 K, Všestary 27.20 K, Skalička 4.50 K, Urbanice 27.40
K, Přletice 7.90 K, Librantice 10 K, Svinary 14:20K, Plo
tště n. L. 10 K,Lipa '6.90 K, Bukovina 4K, Blešno 8 K;
Březhrad 3.20 K, Bětč 10 K. Dohromady 195.40 K. — V
některých obcích vykonaty sbírku odbory Ústřední Ma

»>Praha«v Praze. Větší lež se nemohla vylíhnoutí ve
hlavách pokrokářů a pokrokářskýchučitelů, jako, že
Viktor Rašín pochází z klerikálního okolí. Jaký ten kle
rikální duch byl pověděli jsme v předešlých sloupcích,
a není-li na tom dosti, podotýkáme ještě více. Poměrů
neznalým kněžím a návštěvníkům Nechanic zdá se, že
tu je panenská půda víry a mravnosti, takže mnohý po
měrů neznalý dá se unésti a řekne: »Vždyť ty Necha
nice nejsou tak zlé.« Ovšem, je a bylo tu vždy několik
mužů rozvážných a mírumilovných a, jak říkáme, used
lých. Ale v rodině Rašínově pracovalo se se strany mu
žů systematicky v ubíjení církevního ducha v rodinách
i ve městě. Starý Rašín podporoval »Sokola«, který své
ho času stál vůbec proti našemu náboženství, a zde v
Nechanicích zvláště. Na kostel nedali nikdy nic, ale při
sokolských sletech mohl padnout celý obecní bor, řeč
nilo se a tábořilo se v čas služeb Božích a mluvilo se
veřejně o klerikálním zpátečnictví. A Sokol nechanický
byl Husův a Hus Sokolův, ale bez toho Husova »kleri
kalismu« — mají ho na náměstí v klerice a ne v sokol
ské haleně. Roku 1900 píší »Novobydžovské Listy«: +Hu

místních spolků a korporací v Nechanicích v sále měst
ské radnice. K této oslavě dostaví se jako řečník od
padlý kněz dr. (jenže žádným doktorem nebyl — není
a už nebude) Iška z Prahy.« A takových přednášek proti
katolických a štvavých se konalo mnoho — ale řečalci
se smáli nechanickým do vousů — protože známí těch
řečníků se s úsměškem ptali, nevezou-li sl harfičku.
To byla odměna za ten protiklerikalismus. A pání po
krokáři ať si pamatují, že z Nechanic z mnoha rodin
vyšli dva, nebo aspoň jeden učitel, kteří se chtěli vy
houpncut, bušili po příkladě Rašínově do klerikálů, ja
ko ou do kaplana Janáka v Žiželicích. To byla a je mó
da v Nechanicích a za mnohý husarský kousek mají Ne
chanice co děkovati svým rodákům učitelům, totiž po
krokářům Viktorova ducha. Bylo to takové působení po
krokářské, které u mnohých a téměř všech tehdy uči
telů. působících na škole nechanické působilo odpor. A
ku cti stavu učitelského budiž zde konstatováno, že
všichni nesouhlasili. Znali to plané boucharonství. To
je nepatrná ukázka, jak Viktor je odchovancem kleri
káluím. Jen vy, pokrokáři, sí ho nechte! My zaň uctivě
děkujeme! Celá spousta žalob, výstupů, udání leží na
úřadech, které způsobila dynastie kněžím katolickým a
o tom dlouho mluviti budou archivy jak školské, tak
církevní a úřední registratury. Ku potěšení vašemu, ten
hle vámi prohlášený »klerikál« se se svým iměním i z
Nechanic stěhuje. »Rohový dům je na prodej v Nechani
cích=, stojí v »Bydž. Listech. A víte, proč? Ne, že jsou
Nechanice ve vleku klerikalismu, ale aby pokrokoví
a organisovaní nezabrali ten dům, až se bahna ukáže
více. Proto je ten dům na prodej. Majetníkem je ne
klerikál, nýbrž prononcovaný generalissimus pokrokát
ského učitelstva V. Rašín.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 3. února 1912. 1 hl: pšenice K 20.10, žita K 16.20 až
16.70, ovsa K 10.70 až 11.20, vikve K 26.— až 28.—,
hrachu K 30. —až 36.—, čočky K 40.— až 50.—, jahel
K 28.— až 32—, krup K 28.— až 50.—, brambor K
R.-- až 8.80, jetelového semfnka červeného K 136.— až
150.-—-,máku K 90.— až 100.—, lněného semene K 32.—
až 36.—. 100 kg: žitných otrub K 17.—, pšeničných otrub
K 16.50, 1 kg: másla čerstvého K 3.60 až 4.40, sádla ve
přového K 2.16 až 2.24, tvarohu K —.40 až . —.48, I
vejce K —.10 až —.13,,1 kopa kapusty K 5.— až 6.—,
1 kopa drobné zeleniny K 5.— až 7.—, 1 pytel nirkve
K 5.- až 7—.

Na týdenní trh v Hradci Králové dne 3. února 1912
bylo přivezeno: pšenice hl 31, Žita 37, ovsa 27, prosa
1, jetelového semínka 18, kapusty kop 12, drobné zele
niny 25, mrkve pytlů 12, brambor hl 36. podsvínčat ku
sh V74. =
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Nový ročník „basových Úvah“
-© zahájen dvojčíslem,

v němž umístěno velice - pojednání z póraosvědčeného autora Dra. Fr.Boyla pod titulem:

Charakter.
Spisovatel promlouvá o pojmu a tvorbě

charakteru, sebevýchově, o významu náboženství
v tvorbě povahy a ovoci oharakternosti. Vývody
své opírá významnými zásadami filosofa Ari
stotela, dra. Foerstra, dra. Grubra, Paulsena,
Smilesa a jiných vynikajících autorit. Netoliko
slova Pfama, nýbrž i výroky těch, kteří dlouho
proti pozitivnímu náboženství bojovali, jsou ko
nečným (přímým i nepřímým) svědeotvím, jak
tvorba zooeleného charakteru dosud nejlépe se
daří na základě Kristova učení,

Naše naleznou zde hojnost vy
brané látky k obraně.

e administrace
v Hradci Králové

Dopištesi o hsemtadnézásilky, neboť
pěl:niob oskytuje značnéslova! “

Z Dobřenic do Dobřenic. V »Ratiboru« ze dne 27.
ledna -sí »někdo« na našem panu faráři zase smlsl. Ten
někdo jest vlastně dvojice šlechetných lidí. Jeden navá
dl, štve, kde může, zůstává ale chytře vzadu, druhý
velemudrc, věda, že inkoustem může snadno druhého
počernit, a ve svém vysokém vzdělání jasně chápaje,
kterým koncem se namáčí péro, propůjčil nevyčerpa
telnou zásobu svých vědomostí a sepsal neúplnou, pře
kroucenou zprávu do »Ratibora« s nadpisem: »Hlas li
du«. Kdyby byl alespoň nadepsal výplod svůj: »Hlas
stváčů!« Vždyť účelem zmíněného dopisu není, nežli
poštvati osadníky proti panu faráři a připraviti ho o u
znání všech poctivých lidí v osadě za to, že nehleděl
ani přízně ani pronásledování velkostatku, užil svého
práva, které má i poslední občan a poplatník a po 8 let
pracoval k tomu, aby starousedlí, kteří od mnoha let
užívali zdarma, ani daní neplatíce, 76 korců, plnili také
vzájemný závazek. V září 1911 rozhodl totiž c. k. správ
ní soudní dvůr o stížnosti p. Weinricha jakožto majitele
19 starousedlých živností a 7 jiných starousedlých, po
vývodech pana faráře, jenž pro dobrou věc českých,
drobných poplatníků, vážil cestu do Vídně, že na zá
kladě prastarého závazku, r. 1885 vlastním podpisem
jak od p. Weinricha staršího, tak od ostatních tehdejších
starousedlých uznaného, okresním i zemským výboreni
stvrzeného, jsou povinní hraditi obecní schodek a že
starosta, jakmile v obecním rozpočtu jej zjistí, nesmí
rozepsati přirážky, ale má se postarati, aby starou
sedlí plnili svou povinnost. —- Pan farář ve Vídni vy
hrál, občanstvo dobřenické, které po léta trpělo pře
bmaty některých zástupců velkostatku a s nimi v »do
hodě« žijících starostů i některých členů zastupitelstva
obecního, uvidělo, že malý poplatník může dojíti své
ho práva, že nemusí jenom mlčet a dát se »kupovat«
za trochu řízků, šámy nebo chřástí, že by si svou rod
nou půdu (dokud ještě českou zůstala) a své oprávněné
zájmy mohl nbrániti vytrvalou prací na cestě zákona a
ne pouhým neplodným hubováním doma za pecí si u
lehčovati: proto ten jeden velmi šlechetný a pravdo
mluvný pán, který pana faráře po 8 let již »usazuje«

ho představených, sí najmul, snad za trochu uhlí toho
druhého a spolu urobili papírovou pumu, aby roztrhali
dorozumění a shodu mezi panem farářem a zdejšími
osadníky. (Pokračování.)

Úmrtí. V Dobřenicích zemřel dne 2. 1. m. p. Antonin
Barvíř. býv. pekař a obchodník, po dlouhé a bolestné

známých a přátel. O. v p.
Milodary. Na památku svého manžela věnovala pi.

Veronika Barvířová z Dobřenic ústavu hluchoněmých v
Hradci Králové 50 K, útulně slepých dívek v Praze na
Kampě 50 K a na sanatorium pro tuberkulosní na Pleši
100 K se žádosti, aby žadatelům z Dobřenic do těchto
ústavů při jinak stejných poměrech byla dána nřednost.
Pán Bůh zaplať!

Holice. Letošního roku odbýval se u nás dne 31. led
na ples agrárního dorostu v hotelu »u Jiřího z Podě
brad-. Že v Holicích se nic neskoučí bez zvědavých
diváků, jest na bíledni. Zvláště mládež nedala si ujíti
příležitost ku shlédnutí účastníků plesu, kteří z okol
ních obcí na ples přijeli. Že též o nějaký vtip a odsou
zeníhodnou kocovinu žádná nouze nebyla, svěděi“to, že
musel býti povolán strážník, který před místností ho
stinskou musil pořádek zjednati. Tu sí teprvé páni
pořadatelé oddechli. Nastalo pátrání, kdo tu výtržnost
dělal, která strana by to mohla nejvíc unést. -Jaké pak
velké rozmýšlení«, řekli někteří. Agrárník pan Zahrád
ko pravil, to byl návod z »Trandy.« To prý udělala stra
na klerikální, aby pokazila zábavu. Nevíme, z jakých
důvodů může pan Zahrádko obviňovati někoho z něja
kého uličnictví, pokud se dříve sám nepřesvědčí. My
můžeme s klidným svědomím říci, že něčeho podobného
se strana naše nikdy nedopustila, ať jest zábava které
koliv strany. Lépe by panu Zahrádkovi slušelo jakožto
městskému radnímu, kdyby si byl nechal výtržníky poli
cejně zjistit, a pak by mohl učiniti docela jiný výrok
než shora uvedený. A myslíme, že by ani svému sluchu
nechtěl věřiti, až by slyšel, do kterého, a jak pokroko

jezdila. Tolik jsme nuceni veřejnosti sděliti. Nějaký ha
nopis v agrárních časopisech nás docela nepřekvapí.

Chrudim. | Hlas katolických rodičů: Rádi bychom
věděli, zda o tom nadřízené úřady vědí, že na jisté dív
či skole zdejší upozorňují se žačky, že r. 1915 bude hro
madným odpadem od církve katolické oslavováno jubí
leum Husovo? Snad stačí tento pokyn oné volně pokro
kové iroufalosti, která chce již děti školní uváděti do
tábora Volné Myšlenky. Jestliže by tyto poznámky ne
stačily, známe prostředek, kterým si vymůžeme, aby za
naše peníze bylo respektováno i naše právo na nábo
žensko-mravní výchovu. Tak daleko to dojiti nesmí u
nás, kde valná většina je Jidl posud věřících. Jen je tře
ba zakřiknutí!

Svrchované prahnizdo kosů chrudimských oslaví ve
svých dvoranách na Sklepích neodvolatelně v neděli
dne 11. února 1912 o 7. hodině večerní »Sylvestrovskou
středu« za spoluúčinkování všech svých rytiřů, Šaršan
tů a fonů i s dvorní svojí operou »Kosáckou bandou:, ří
zenou osvědčeným předpiskatelem kosen »Šramrent«,
se všemi svými aktéry, fušery, tatrmany a bengálským
ohněm. — U vchodu zapraví do pokladny jedinec 1 K
2 hal., rodina pak pouze 2 K 1 hal. Zbude-li v pokladně
něco po zapravení nejnutnějších vydání, věnuje se rádo
na úlevu bíďý některé chudé rodiny. Všem, kteří v ten
to velepamátný deň do prahnizda zavltaji, provolává po
Padatelstvo hfmotné »Klapl«



Kostelecko. Kolegové-hostinští! Ve čtvrtek dne 8
února 1912 o 1. hod. odpol. koná se velká protestní
schůze hostinstva orlického pohoří proti zamýšlenému
útoku na kapsy hostinských a konsumentů v hotelu u To
mantt v Doudlebách (proti nádraží). Záróveň bude po
jednáno o upisování podílů družstevního hostinského pi
vovaru v Rychnově n. Kn. — podíl 500 K, splatný až
po ustavení se společnosti. Tento svépomocný podnik
má zameziti každé zdražování plva v kraji našem, má
vyvlastnitl kolegy z dnešního kartelu a zlepšiti výděl
kové poměry stavovské. Každý uvědomělý hostinský se
určitě dostaví, aby svojí přítomnost! demonstroval proti
novým břemenům a daním. Referent tajemník a konsu
lent svazu, Jos. M. Razím, redaktor »Hostinských Hlasů«.

Víska na Chotěbořsku. Dne 7. ledna byla ve Vísce
schůze, na níž promluvil o hospodářských otázkách p.
Srbek. Hovořil způsobem naprosto věcným a svůj před
mět vyčerpal do podrobností. Posluchačům řeč jeho vel
mi se zamlouvala také proto, že žádné politické strany
se aní nedotekl. Po něm promluvil pan farář Vlček,
jenž obíral se nynějším náboženským postavením ka
tolíkův a ukázav na sprosté a nesnášelivé útoky proti
našemu náboženství, dovodil, že sebeobrana jest želez
nou nutností a že u rozumných lidí stává se nemožným
ten člověk, kdo toto probouzení katolíků vykládá ve
zlé. Po této schůzi byla schůze v Čečkovicích, kdež pan
Srbek zase rozvíjel rozličné otázky hospodářské beze
všeho ostří proti stranám jiným. Po něm ujal se slova
pan farář Vlček, jenž přědkládal na posouzení samým
posluchačům, co jest klerikalismem a co jest nutnou se
beobranou náboženskou. Svobodu všem, ale svobodu ta
ké katolíkům!

Litomyší. (Strážce kaple Mariánské v »Končinách«
mrtev.) Dne 1. února t. r. pochován byl na katolickém
hřbitově u sv. Filomény ve Sloupnici u Litomyšle dp.
Jan Severa, kněz církevní v. v., rodák sloupnický, za
účastenství desíti duchovních spolubratří svých vldpp.
kolegů dra. Rutha, rady kons. a prof. v. v., K. Machá
čka, bisk. vikáře, pak vsdp. Bieřa, kons. rady v. v.
vsdp. Frt. Křivohlávka, probošta, dp. faráře Soboty v.
v.. pana děkana Vlčka, p. t. duchovních z Cerekvice
vlp. „Veselého z Hradce Král. a místních p. t duchov
ních, ctih. sester klášterních se schovankami, přátel
svých a příbuzných a četných zbožných věřících a cti
telů svých. — V Pánu zesnulý po dlouhá léta churavěl

a proto byl nucen žiti na odpočinku. Když pak v »Kon
činách« poblíž Litomyšle v lesnaté zdravé. krajině po
stavil zesnulý dp. Jelínek kapli Mariánskou, usídlil se
tuto po dobu jarní a letní a sloužíval v kapli mše svaté.
Ctitelové Bohorodičky sem rádi putovali z města i z
okolí, takže na některé svátky Mariánské do tisíců jich
sem přibývalo. V Pánu zesnulý byl knězem osvíceným,
vykonav všecka studia svá jako první žák mezi svými
bývalými kolegy, přitom však byl nadmíru skromný a
spokojený. Z nepatrné pense své ještě přišetřil a pa
matoval na udržení místa, aby zde mohl kněz obývati
a královně nebeské sloužiti. Pro letní pobyt jest zde mí
stečko rozkošné. Kéž Matka Boží vynajde si opět hor
livého kněze ctitele svého, jenž by tuto pod její ochra
nu a pomoc lid vedl.

. Divadlo. Pořad her v období jarním za
hájili otnici naši repertoirní hrou Národního divad
la: »Vdavkami slečny Beulemansovy« v překladě Ludě
ka Friče. Jest to hra, jež nese všecky přednosti i vady
francouzské veselohry. Lze ovšem s pěvděkem uznati.
že těch předností jest více. Proto také zamlouvala se
jak obecenstvu, tak i hercům. Bylo viděti, že byla na
studována s chutí a že všem účinkujícím šlo o to, aby
její charakter jako repertoirní -hry pražské první sceny
udrželi. Hlavní účast na pěkném provedení měla slč.
Ulmannová, která v úloze Zuzanky měla úlohu, která
jí plně svědčila. Velmi dobře sehrál partii svou pan Per
told, ač vzhledem k svému otci byl trochu příliš robust
ním a dospělým synem. Než hleděl to, jak maskou, tak
i souhrou sharmonisovati. Pan Janda držel s ním statně
krok-a pan Jirásek se jim zplna vyrovnal. Vždy více se

osvědčuje, že v němnalezno ochotnictvo zdatnou a 0
bětavou sílu. Pí. Slámová nalezla pro mama Beulman
sovou případný tón i gesta. Menší úlohy pp. Číhala, Ja
hody, Bucka a pp. Bukovského a Frengla byly v do
brých rukou. Že služky, jak dovede je podati sl. Krato
chvílová, jsou vždy velmi dobře odkoukány a provede
ny, jest známo. | v úloze, nad kterou leckdy snad ohr
nou se rty, lze dokázati, co jest opravdové umění 1
skrytý talent. SI. Čadkové, ač zkouší na jevišti teprvé
prvé krůčky, šla úložka sklepnice dobře. Režie prozru
zovala všude ruku rutinovanou. Návštěva byla velice
četná, ač něco míst bylo neobsazeno, zvláště v zadu.
Lze to ovšem pochopiti neboť byla v minulém období
nemalá stížnost, že tam příliš táhne. Zdá se, že nezbude
Jiného, než na tak zv. zahradě Želinově postaviti foyer
a dosavadní hlavní vchod otevírati jen při odchodu obe
censtvaz divadla.—Italská společnost oper
ní uspořádá na svém tournée po Čechách v Duslkově
divadle dvě představení v neděli dne 11. února a to o
4. hod. odpol. a o půl 8. hod. večer. K odpolednímu před
stavení zvolena jest vzhledem k očekávané návštěvě z
venkova opera »Sedlák kavalír«,-k večernímu pak »La
zebník Sevíliský«, Poptávka po sedadlech jest již velmi
značná.— Lidová galerie, o níž zmínilijsmese V
jednom z posledních čísel tohoto listu, našla opět nového
mecenáše. Neznámý dobrodinec věnoval kollekci umělec
kých reprodukcí v ceně přes 300 K. Zdá se, že brzy mě
sto naše bude se moci četně přiřaditi k oněm obcím,

jichž snaha po krásnu korunována byla zdárným vý
sledkem.—Stavba nového operačního sálu
v okresní nemocnici blíží se k svému dokončení, takže

v příštích dnech bude již sál otevřen. SL okresní vý
bor osvědčil při tom neobyčejnoublahovůli, nelituje ná
kladu, jenom aby se dostalo nemocnici zařízení co nej

nové operace provedena byla nová dislokace místností
nemocničních tak,-aby operování nemuslli býti daleko
přenášení, ale aby co nejpohodlněji mohli býtí uložení.
O zbudování a účelné upravení novostavby má:vedle
okresního výboru velikou zásluhu i primář nemocnice
p. MUDr. Bedřich Horák, za jehož vedeni stává se na

hranice okresu proslulým.— Postavení nárož
ního sloupu v ostré zatáčce z třídy Rudolfovy do
ulice Husovy proti budově c. k. gymnasia bylo sice u
sneseno, ale kdy bude provedeno, nevíme. A přece mělo
by tak- býti co nejdříve. Nejednou byli jsme svědky toho,
Jak snadno může tam býti chodec prudce jedoucími vo
zy povalen a těžce zraněn. Zvláště nebezpečné jest mí
ste to v hodinách, když mládež ubírá se ze škol. Při
mlouváme se, jménem jejím, aby nebylo již déle s po
stavením sloupu odkládáno.

Ve Sv. Jiří u Chocně bude ustavující schůze II. ú
nora (v neděli) ve 2 hod. odpol. v sále p. Ludvíčka k
zařízení tělocvičné jednoty »Orla« pro sv. Jiří a okolí.
Schůzi svolávají na pokyn místní organisace katolické
niládeže »Orlové« sloupenští a zúčastní se jí v stejno
kroji. Po schůzi uspořádají pak prvé cvičení. »Orlové«
z celého okolí a přátelé katolické organisace kéž v plném
počtu se dostaví!

Solnice. (Hudební večírek.) V neděli 4. února uspo
řádal zdejší ředitel kůru Fr. Chutný »u Hrušků« hudeb
ní večírek s bohatým programem, aby ukázal vyspě
lost svých žáků ve zpěvu a hudbě, Všechna čísla byla
od mladistvých cvičenců zdařile přednesena, od přítom
ného obecenstva se zájmem sledována a hojným potle
skem odměňována, Zvláště líbily se zpěvní sbory Sme
tanív: Vlašťovičky a Pauknera: Na travičku, jakož i

uměletkým přednesem přispěli kuzdaru tohoto večírku.

na stráži. Jen sívšimněme, jak úsilně se.snaží, aby vrch:
Zvičina byl považován za- výhradní majetek Němců.
Manifestační, okázalé slavnosti turnérské. mluví až pří
liš hlasitě. — Ježto na dosavadním okrese Královédvor
ském oba kmeny svým počtem se téměřsobě. rovnají,

me, že by. še spory národnostní rozhraničením-jen -při
ostříly. | okres hradišťský by mělsilnou menšinu če
skou. Čo zbývá v takové kotlině, vzájemnými vztaby
tolik poutané,; než aby spolu závodily obě národnosti.
ušlechtile, než aby k vůli oboustrannému prospěchu ži

zití stejně ani Češi ani Němci. — Z české strany vydá
ny již věcné, důstojné protesty. Uspořádány manife
stační schůze, na nichž probrán spor věcně, rozumně,
aniž by se útočilo podrážděně proti Němcům. Ti tedy
nemají ani nejmenší záminky k rozčilování. Naopak na
še schůze by byly dobrou školou i pro Němce — kdyby
náš hlas slyšeti chtěli. — Dne 2. t. m. v Hankově. do
mě uspořádána veliká. schůze všech našich politických.
stran za přítomnosti starosty královédvorského. Sál byl
déméf úplně naplněn, i galerie hustě obsazeny. Dlouhá
schůze neunavíla nikoho z přítomných. Velice výstižný
referát přednesl továrník Moravec. Pak promluvil za
stranu sociálně demokratickou Ackrmann, za národně
sociální stranu poslanec Exner-a poslanec Choc, za
státoprávně pokrokovou dr. Hajn, za křesť. soc. red.
Sahula. Přijata nato jednohlasně příslušná resoluce. V
příčině rozhraničení jsou české strany politické na Krá
lovédvorsku jedna mysl, jeden duch.

Křovice. »Pokroku« zjednány v minulých dnech va
vříny co nejlaciněji. Dne 23. ledna zemřel finanční sloup
volných myslitelů a modla agrárníků p. Jan Šubrt. vrch.
inspektor banky »Slavie«, na cestě z nádraží opočen
ského v kočáře. Stonal již přes 4 roky, což si uhonil
sám abnormálním životem. Jezdil po lázních a -různých

vzbuzení .jak učitele, tak mládeže ku další práci nebyla
větší. Řiditel kůru Fr. Chutný za příčinou dalších studil
da úražské konservatoři obdrží 5měsíční dovolenou. V
době té zastupovatí jej bude J. Čepek, výpomocný řiditel

ním volbám, v Solnici 15. července 1911 vykonaným,
vyřizen v minulých dnech c. k. místodržitelstvím tím
způsobem, že volba nového zastupitelstva ve všech
sborech zůstává platnou, toliko místo jednoho člena
výboru ve IE sboru losem. zvoleného má býti volen
člei nový.

Úsllí o rozhramičení okresu Královédvorského. Málo
co svědčí tak markanně o nechnti Němců k poctivému
snilření s naším národem, jako snaha po nepřirozeném
rozdvojení okresu Královédvorského. Němci chtějí hned
veele umělkovaně utvořiti své uzavřené uzemí, část o
noho »Deutschbohmen«, kde by práva silné české men
siny byla tak bagatelisována jako-v Chebu, Liberci a
jinde. Samo občanstvo toho území, kde usilují Němci
zříditi svůj okres, by mnoho s odtržením od Králové

bíla i německým obcím značná hospodářská újma, ce
stovní nepohodlí atd.:Ale simý vítr politický sráží mou

deňské. Ve znamení čiré politiky má se přikročiti k ne
přirozenému rozhraničení, ať již by tím trpělo obyva
telstvo obou národností jakkoli. Kdyby Němci provedli
svou. bude hrozitl podobný útok j na jiných místech na
šI země. — Choustníkovo Hradiště (Oradlitz) jest vzdá
leno od Králové Dvora celé — 4 kilometry. A zde má
býti centrum nového okresu, v městysi rolnickém, číta
jicím jen asi 900 obyvatel, kde ňemohla býti umistěna
měšťanská škola, kde obvodní lékař nemohl dostati ná
ležitého bytu. Netoliko odtržemí okresu, ale i umělé pře
tvoření malé osady na větší město na útraty českého
lidu usilují Němci dokonati. Sama »Reichenberger Zei

<Jung«uznala, že Choustníkovo Hradiště za centrum no
vého soudního okresu se nehodí. Ale kde by sehnali
Němci v tom kraji nějaký veliký Trutnov nebo Cheb?
Musí si teprve větší »založiti«. K Hradišti má se při
členiti 27 obcí okresu Královédvorského, 8 obcí a 1 osa
da okresu- Jaroměřského a — 5 dalších obcí okresu Krá
lovédvorského má se bratrsky darovati německému o
kresu Hostinenskému. Nedostačuje Němcům, že se v
Králové Dvoře stále více zmáhají, nestačí jim, že jsou
náležitě respektování v okresu již proto, že tvoří v za
Stupttelstvu okresním majoritu. Již dlouhými věky u
tvrzená kommunikace a přírodní poloha krajiny pouka
zují k tomu, kde má býti centrum širého okolí. Ale ně
mecká kvočna Gradlitz chce pod svá křídla shromáždí
ti kuřátka, která fsou tak rozběhlá, že by z některých
míst bylo blíže do Dvora než do Hradiště, jinde by
musili „příslušníci nového okresu „docela do Hradiště

ti Čechům: v- době smiřovaček, v čase, kdy přece Če
chové chtějí jako /zemská majorita popřáti druhému
kmeni v království úplnou rovnoprávnost. Až by se roz
hraničovací pokusy zdařily, můžeme si smadno před
staviti, jakým novým ústrkům by byly vydány v šanc
české menšiny, které již nyní tolik trpi. Proti českým
lidem by se postavila tákováčínská hradba, že bý
»Deutschbohmen« bylo ve skutečnosti skoro samostat
ným politickým útvarem a že by ze zabaříkádovaného

území byly podnikány pak útoky 1 dg krajů za české
prohlařovaiých. Němci čeští mají bomocěiky vělice all
né v celém Rakousku a proto našinci musí bdíti stále

+

ho věku. Vyšel z chudičké chaloupky, po obecné skole
byl dán na němčinu. A tato kulturní výbava již mu sta
čila tíhnouti k »plnému světlu osvěty«, kam nestačili
mnozí přední učitelé universitní. Začal pro »Slavii« po
jišťovati, když pojišťovna rolnická v blízkých Spech
vyloučila Křovice ze svého pojišťování pro malou bez

pečnost před ohněm malých, hustě u sebe stavěných,
slamou krytých chalup křovických. Pojištěnců však při
bývalo zvolna, až vypukly ohně. Sousedé bědovali, ale
bylo již těžko vyzkoumati příčinu několika požárů. —
Nyní konečně začaly větší pojišťovací obchody. Šubrt
ochranu Křovic ponechal svému otci a dostal Plzeňsko.
Konečně mu byl dán titul pojišťovacího inspektora. Tu
své sídlo přeložil opět do Křovic, kde rodnou chalupu
vhodně upravil a v ní zavedl kancelář. Praksi u něho
provozoval nejprve pan učitel Štiller (po pensionování
svém též agent »Slavie«) a poněm jakýsi nedostudova
ný Halaburda. Poněvadž »Slavie« dávala sborům ha
slčským, příspěvek na stříkačky, stal se Šubrt župním
starostoff hasičů. Všude nadržoval agrarismu, "aby se
zalichotil svým sloupům. Stal se též členem Záhořova
družstva pro spalování mrtvol, jemuž věnoval větší
obnos. Poněvadž družstvo zavazuje své členy, aby jejich
ostatky byly zničeny ohněm, mrtvola vlastence Šubrta
zavezena do německé Žitavy, kdež spálena. Popel při
nešen v malé krabici. Stará matka by ovšem byla raději
viděla pohřeb obvyklý, ale byla chudák tak zpracována
od volnomyštenkářů, že již nic nenamítala. ©Reklamu
sháněl žid Munk. Pokrokový pěvci pěli »milosrdný Bo
Že«, o duši atd. Jako by nevěděli, kdo a proč vlastně má
v rukou organisování čet k spalování mrtvol U křovi
ckého hostince, kde dříve Šubrt častěji své volnomy
slenkářské náhledy vykládal, vychvaloval učitel Hola
nec oddaného agrárního agitátora. U nádraží pak se řeč
nilo, jakým byl zesnulý vzorným katolickým křesťa
nem! Známe účel takového obmyslu. Páni potřebují pro
stě lidí másti, aby i katolíci myslili, že podnik Volné
Myšlenky vlastně nemá žádného hrotu proti katolické
církvi. 1 školní děti musily se tobo pohřbu zúčastniti,
aby se dokumentovalo, jak jest škola »zklerikalisovaná«.
Agenti banky »Slavie« jsou živi hlavně z peněz katoli
ckých, ale mnozí ukazují zřejmě, jak jim katolíci“ milí
nejsou. Na př. bývalý pekařský pomocník p. J. Slezák z
Dobrušky také od víry odpadl. Ať sí pánové dělají, co
jim libo. Ale katolík má také právo věděti, s kým kde
má tu čest.

' Dobruška. V našem kraji není ovšem toliko horová
ní u těch moderních pro spalování mrtvol, ale | pro vol
nou školu. Obojí jde ruku v ruce. Cesty rozličné, ale
všecky vedou do vrchního štábu jerusalemského. Cho
vanci pokračovací školy měli to štěstí okusiti pedago
giku pokrokovou. A »pokrok« se již u nich samých do
stavil, až jedna radost. Loni ukončili školní rok tím, že
lampy z chodeb nastrkali do záchodových rour. Jindy
zase přetopili kamna v ředitelně dřívím tak, že ředitel
se musil vzdáliti. Jak to vyhlíželo v záchodě docela až
na stropě, o tom těžko se zmiňovati. Řev těchto moder
ních dětí jest tak ohlušující, že policajt musí státi na
stráží s rákoskou v ruce, když nadějný dorost žene se
ulicí. A což teprve při vyučování náboženství! To jest
teprve viděti, jak moderní mládež jest zpracována k ná
boženské snáželivosti. Učit se sice náboženství nechce,

by se starala, proti čemu vlastně. Pokrokový učeň při
vyučování dnchovního kuňká, jiný štěká nebo mňonká..
Jiný al dá pří modlitbě na hlavu a obrátí se zády. Také:
někteří parodují učitele (i ty pokrokové). Inu — od té

doby, kdy pokrokáři oficielněprohlásili, jak na základě
masarykovako-drtinovského pokroku' vyrostou —žulové:
charaktery, jest mládež přímo z křemene, zvláště když



:se ji poručí dělati něco kulturního. Dobří lidé zdejší smut
| měvěsí hlavu a-táži se, čo z těchdětí bude, až dorostou.
AU je pánové naučí napřed aspoň takovým způsobům,
jaké měly děti před půlstoletím na horské jednotřidce.
A pak teprve na tom základě ať staví pokrok další! Ti
staří »kantořis, o kterých mluví moderal povýšencí s
velikým pohrdáním, přece jen dokázali v mravní výcho“

spoň primitivní pravídla společenského taktu.
Pokrokářská snášelivost v Dobrušce. Na den 2!

„září, v zasvěcený svátek našeho českého světce sv.
Václava a poutní den města Dobrušky, také katolíci v
Dobrušce uctívají svého patrona ostavnou střelbou. Dří

" ve tak se dělo na obecní útraty z hmoždířů. Dáno na
to bylo v rozpočtu obecním pro den Božího Těla a pout

„ml den 14 K ročně. Za blahého vladaření našeho purk

mistra lékápmika.Edvarda Žižky, který Se £ »klerikála«
přebarvil ná radikála, a z katolíka na duchaře, Jest to
mu však jinak. Hmoždíře dal schovati, aniž by k tomu

měl svolení výboru — jako samoděržavný Dlonyslusi
Penlz z:obecní pokladny se nedával, tato oslavabyla
potlačena. Katolíci si to však nedali líbiti. Bylo to v Do
brušce od nepaměti, střítí se ve Vídni, v Praze a jinde,
tedy proč by ne u nás? Pořídili si dlouhý sud a střílelo

radost. Dříve se šli však ptát na hejtmanství a žádat o
povolení. Sděleno jim, že je to věc dovolená, nejvýše a
by to bylo ohlášeno místní policii. Podmínky byly vy
plněny vždy přesně dle úředního návodu. Tak to slo
po 3 roky, až letos »pokrok« začal pronásledování. Jo
sef Petřík, radní, běžel — světe, slyš — s policaltem na
střílejícího pana Františka Grulicha a když ho tam ne
našel, běžel na něj do jeho bytu, aby mu to zakázal.

kase beze všeho práva, neboť od toho je policejní ko
"misař a žádný sebevědomý pan radní. Nestyděl se "Čech

pronásledovati Čecha pro jeho vnitřní přesvědčení a pro
jeho horlivost, nestyděl sa on, pokrokový pán, takhle

kojiati do volnosti,rovriosti,bratrství,nestydělsedělat
pokroku poficajta a běhat s "policajtem. Na policajty na
dávají páni z pokroku, když jim šlapou na paty, ale po
licajti jsou dobří, když jimi pokrok může jinému ukázat
zuby. Pro sebe svobodu, na jiného bič. A na tom ne
přestal. Ještě dvakrát hnal policajta, aby střílejícímu
vzal pušku. Když tento mu ji neďal — světe, slyš! —
byl denuncován — udán Ban František Grulich na hejt
manství pro neoprávněné nošení zbraně. Musel do No
vého Města n. Met. a tam ho vyšetřoval koncipient u

hejtmanství. Svoboda! Pan Grulich mu sdělil, že v Do
brušce při střelbě. na oslavu bohoslužby nikdo nikdy

. zbrojní listek neměl,-že tři roky střílel a žádný mu při
tom nepřekážel, odvolával se na informaci ze samého
hejtmanství, jak si má počínatí, že byl již tenkrát ocho
ten k tomu cíli vzíti si zbrojní Jist, a prohlášeno, že to
je zbytečné. Přece. však vyšetřující úředník naměřil

i mu.10 K pokuty nebo 24 hod. vězení a pan hejtman dr.
: Porkert to podepsal! Ovšem že pan Grulich se odvo
. fal k místodržitelství, ale ani to mu pokutu neslevilo,

ale zmírnilo na 2 K nebo 6 hodin vězení, A odtud již od
volání není. Kdo ví, zda o tomhle ví pan místodržitel

" království Českého, že člověk katolík, oslavující národ
ního světce, bez zlého- úmyslu proti státnímu zákonu,
nosící zbraň ne ze záludnosti, ale jen ku oslavě boho
služby, jest státně trestán. Pana Orulicha litujeme a pá
ny denuncianty ocení si každý nepředpojátý člověk sám.
Ovšem od lidí, kteří jsou českými sokoly a křičí »ani
píď půdy Němcům“, ale zato jim podávají ne píď, alé
hektary české půdy, kteří Němcům provdávají své dce
ty. kteří slouží židům a před nimi se plazí, kteří mění
své zásady podle zisku, nic jiného čekati nemůžeme a
také nečekáme. Ale ubohý národ, který má takové svět
tlonoše. — Náš starosta Eduard Žižka se zase vyzna
menal. Jako pravý »pokrokový« vlastenec prodal svoji
továrnu na hedvábné stuhy německo-židovskému po
zémkovému úvěrnímu ústavu, v němž vládne syn ko
šeráka Singer-Sieghardt. Byla to jediná česká. továrna
na tento obor zboží, byly skládány do ní naděje do bu
doucná, ale ovšem musela by býti opřena o jiného muže.
Pro zisk putoval tento závod do náručí židovsko-něme
ckého. A českému národu zbývá jen bolest a zástup li

-dl, sloužících svým uměním a sílou cizímu kapttálu. To
"*rosteme, že? Teď nemáme v Dobrušce továrnu (ne to

várníčku) ani jednu! Pak že ti staří to vše zavinili! A
"zatím mladí by prodali všecko, co by cizák chtěl.

Různé zprávy:
Pokrokové učitelstvo matičal Byly doby, kdy pro

společnou věc českou a pro vzdělání lidu chudí učitelé
nasazovali zdraví i existenci. Moderní jejich nástupci,
z nichž by se někteří neuchytili třebas nikde, kdyby ne

"bylo Matice, chovají se k své živitelce jako k nejhorší
maceše. Odvděčnjí se za mnohé starosti nespravedlivými

"kopanci. Zřejmě dávají na jevo, že jim jsou hlavními
"gcela jiné účely, než jaké sleduje národní Instituce, kte
:rá plati, jak může.

5.číslo »Menšinového Učitele« nemá jediného od
"borného článku, ale zato jest tam plno útoků proti »Ma
"ticle a jejímu výlibru. Páni si stoupli na velitelský mů
stek a přísně prohlašují: »Nenf tedy naděje na ústup se
žádné strany a boj bude dobojován ... Dáme (výboru

:»Matice«) příležitost, aby úřadoval každý den, třeba až
do rána! Je nás 250, každý denně deset dotazů a žádostí,
to je 2500kousků za den, urgence pak | telegrafické, bu

-deto radost, jižnámnepokazíani to, že se pakpan
Hocke uúřaduje!« Z toho jest vidět, jakou práci by za

sloužilému výboru tito pedagogové »v zájmu menšin«
nejraději přáli! A v jaké lásce mají neorganisované, kon
servativnější kollegy! Má se prý »k vůli evidenci« zji
stiti, kteři podepsali a kdo podepsat odmítli pokrokové
lamento. A proč? »Bude dobře, když si veřejně (ahal)
vyzpovídáme trochu neorganisované staré I mladé pá
ny, podíváme se jim na zuby. Nic veselého to pro ně
nebude. A v zájmu kázně to bude dobře účinkovati.«
Tu to máme. Nenávistný fanatismus protř :kolegům
a proti představenstvu jest přední věcí těm, kteří na
baštách nejvíce ohrožených mají sjednocovati národ!

Cesty Irancouzské miliardy. Slíbovala se miliarda
ze zkonfiskovaného jmění církevního chudému lidu. Ten
zatím nedostal nic. Zato však již sama vláda prozrazu
je, že zbylo jen tolik, zač by se asi vystavěla jedna
pancéřová loď. Nadto ministerstvo války žádá dodateč
ný.úvěr pro vojenský rozpočet na rok 1912. Jim dostou
pl vojenský rozpočet francouzský po prve obnosu jedné
miliardy. I kdyby se byla tedy miliarda z jmění ducho
venského vytěžila, stačilo by to nejvýš na jednoroční
vydržování vojska. Ale prohnaní vládní podvodníci sli
bovali chuďasům na základě konfiskace hotový ráj,

pravdou venf< Vybízí, aby se zkoumalo všecko, 'ab)
nikdo nemodlařil před autoritami. Chce-li býti kdo pra

Takové jsou zásady »Času« v theorii. Ale běda.:tomu,
kdo by chtěl podrobiti kritice učenost a samostatnou

"Sdudnost povýšených bohů na masarykovském Olympu!
-Br. Chalupný byl spráskán nadávkami docela. za to,
-Be se odvážil odsouditi ty náhledy Macharovy; které

ta Krejčiho-A hned se-proti vatýčilyoštěpypodráž
"děného podezřívání, Ihned se: bralo. útočiště k různým
kličkám, které měly způsobem záludným zadrhnouti
hrálo mluvící pravdu. A nejhůře v »Čase« bývá, odvá
ži-li se někdo připojiti ke stránkám Masarykových spi
sůzcela věcné poznámky. Věru působí nyní přímo ko
micky cholérické záchvaty »Časn< proti novým obrán
cům rukopisu Královédvorského. Vždyf by případným
vítězstvím obránců utrpěl tolik Masarykův majestát!
Když bylo po skončení prvého tuhého boje, popsali rea
listé nikdli sta, ale tisíce stran na svoji oslavu. A teď!
Kolik listů by se musilo ze slávověnce Masarykova vy
trhati! Celé knihy by musili masarykovci hoditi pod
lavici, až by se ukázalo, že rukopis není tak falešný
jako na př. hanebný protestantský pamílet Lžipogiův, k
němuž ze známých příčin zachovávali realisté stanovi
sko až příliš snášelivé. Není možno tvrditi, že obrán

ho, o čem moderní papouškové neměli ani zdání. Jejicii

skončen není. Dále se prozradilo, že ti, kteří popsali o
rukopisu haldu papíru, nešli se na něj podívat. Tak se
prováděla methoda experimentální. Ale — jestliže jsou
vývody obránců velice naivní, proč se »Čas« tolik roz
čilnje? Stačí přece proti naivnostem a obmezenosti u
vésti číston; doloženou. pravdu. Tim se nejlépe protivní
ci porazí. Masaryk neměl sám se všemi rukopisy štěstí.
Na př. mysHl, že jeho rukopis byl. vyňat z obálky na
poště, tak že »Čas« tloukl hřmotně na buben. A najednou
se shledalo, že dopis byl'otevřen v Masarykově domác
nosti. Víme však, co hlavně rozčiluje. Nyní jest na bíle
dni, jakých nekritických úsudků Masaryk při sporu o
rukopis užíval. I kdyby se dokázalo od skutečného
znalce nad slunce jasněji, že rukopis jest novodobou
podvrženinou, zůstanou stále pro příští věky svědec'ví,
jakým způsobem hleděl kulhati Masaryk za kritiky po
valanými. Proto v »Čase« vybuchují kalafunové blesky.

proto v orgáně Masarykově ozývají: se podrážděné ú
dery. — A tak i 1. února »Časeodpovídá na pokusy o
bránců: »Nové spory.. .-octly se na půdě, na kterou
není možno sestoupit žurnalistice, která se nechce za
hazovat. Redaktor p. Kádner z »Národní Politiky...
dělá v nejrozšířenějším listě českém s Rukopisy sen
saci, jaká se dělává jindy s dvouhlavými telaty, nebo
s desetikilovými kapry a pod... . Nedávno vydalo asi
30 učenců našich prohlášení, že R K Z jsou falešné. O
pravdu, nač pak potřebujeme odborníků a vědy?« —
Pomalu, »Čase«! Bylo těch 30 učenců opravdu odbor
níky, že bylt tak horlivě sehnání k podpisu? To rychlé
podepsání bylo aktem naprosto nevědeckým. Měli se
podepsati pouze ti, kteří se skutečně studiem rukopisu
odborně a důkladně zabývali. Direktorů českých — ve
lice pokrokových — před Bílou Horou bylo také třicet
a přece se všichni přepočítali. A odborníci, věda univer
sitní? Nyní jest »Čas< náramně. citlivý. Když však lyrik
Machar při svém vynášení anfiky hjubým oštěpem
snažil se poraziti jednomyslné úsuďky velfkých univer
sitních znalců, tenkráte to bylo v pořádku. A Machar
nestřílel pouze do třiceti, ale nejméně do půldruhého
sta učenců, kteří při pilném studiu antiky sešedivělí. —
»Čas« pokračuje ve své neuniversitní kritice:
referent »Národní Politiky« tomu líp rozumí. Na konec
by se tomu člověk zasmál vždyť je masopust.« Zíbrt
prý dal se s Kádnerem »do klábosení, že nikdo z těch,
kdož věří, ani z těch, kdož nevěří a podezřívají. nikdo
se nechodí na Rukopisy podivat. . . Celý ten Interview
s drem. Zíbrtem je něco, zač ne dr. Zíbrt, nýbrž 'celá
filosofická fakulta musí se stydět. Babám na trhu a drož
kářům mohou se povídat věci, že lidé Rukopisů nevi
děli a přece o nich plšou — u těch by to mohlo budit
udivení, vzdělaní lidé mohou to vyslechnout jen s ú
trpným posměchem.« Vždyť prý Rukopisy byly foto
gralovány! Ale — pravý vědec přece raději vidí origi
mál. Potřebuje ho zvláště tenkráte, chce-li provésti che

mickou zkoušku. Proč radí »Čas« najednou k vědecké
mu pohodlí? Snad proto, že vždy vědecký Masaryk o
hledával rány Anežky Hrůzové na distanc asi 20 mil.
Teprve, když podal své »vědecké« dobrozdání, kterým
zkritisoval posudek lékařů, přišel se k Polné podívat. —
A »Čas« ještě v jiné lokálce dodává: »Ano, jsme tam,
kde roku 1886, že vylízají ze svých temných koutů hlu
páci a taškáti, kteří při vlasteneckém ohni chtějí uvařit “
vlastní kaši.« No — tak zlé to snad přece není. A pole
mika taková svou houževnatou křečí prozrazuje veliké
osobní rozčilení. imponuje málo a prozrazuje, že se
přece jen musí ještě o rukopise mluviti dále.

Instaflace farářova v dolnorakouském Kirchbergu.
Píše nám očitý svědek: V den installace 7. ledna bylo
náměstLskirchbergské (jest zde okresní soud a berní ú
řad a překrásný poutnický chrám: Maria Trost) nacpá
no lidem, mezi nimž krásně se vyjímali hasiči z pěti při
fařených osad, kteří ve slavnostním úboru všichni ku
slavnosti se dostavili i s okresním předsedou nadučitelem
Bachnerem z Altenwórtu, který tam zastávávýřad míst
ního starosty. K hasičům řadili se v plném počtu vete
ráni. Dítky veškerých přifařených osad i se svými uči
teli se tolikéž v plném počtu dostavily. Ke slavobráně
rázem deváté hodiny dostavili se duchovní okolní, oče
kávající nového pana faráře a pana děkana, pro něž
starosta poslal povozy na městské útraty na nádraží. Po
obvyklém pozdravu administrátorem a poděkování p.
farářem ubíral se nepřehledný zástup za zvuku místní
hudby do velebné svatyně, kde vykonána installace tím
to způsobem: Děkan přečetl dekret, jimžto nový pan fa
rář uveden v práva, požitky a povinnosti nové fary.
Pak mu odevzdal klíče na znamení pravomoci, že pou
ze jemu přísluší i vpustiti i vyloučiti z chrámu Páně.
Po odevzdání biretu a štoly usadil nového pana faráře
na stolici, připravenou na svrchním stupni hlavního
oltáře, pří čemž hlasitě a zřetelně hlásil, že nikdo nemá
práva s toho stolce sesaditi nového faráře, pokud po
vinnosti s úřadem farářským spojené plniti bude. Pak
přál mu jménem svým, jménem spolubratří duchovních
a celé farnosti kirchbergské všeho dobra, spokojenosti,
hojných radosti v duchovní správě a hojného požeh
nání s hůry. Konečně vyzval pan děkan veškery staro
sty farnosti kirchbergské, jichž bylo 10, a kteří vesměs
seděli v lavicích u hlavního oltáře, aby dle starého ně
meckého zvyku rukou dáním slíbili novému panu fará
ří, že nejenom samí budou svého duchovního otce ctíti,
milovati a všeho se chrániti, co by jej zarmoutiti mohlo,
ale také že se o to vší snahou přičiní, aby křesťanské
smýšlení, úcta a láska k panu faráři v osadách jejich
vedení svěřených nevyhynula, ale utěšeně se rozmá
hala. Po těch slovech každý starosta přistoupil k hlav
nímu oltáři a rukou dáním panu faráři se k tomu za
vázal. Mně, který jsem na to patřil, sevřelo se srdce ne
smírným bolem při vzpomínce na Čechy. Také učitelé
s dítkami byli tomuto úkonu installačnímu přítomni. Po
kázání a zpívané mši svaté, kterou sloužil nový pan
farář za přísluhy četných kněží, uchystána hostina v
hostinci, na níž kromě duchovenstva brali podíl staro
stové, učitelé všickní, kteří jsou také organisování a z
nichž ani jednomu nenapadlo, aby pozvání odmítl. Při

jménem všech kolegů, že se o to přičiní, aby dítky v
duchu nauky Kristovy ve škole vychovával, což rukou
dáním slíbili.

Všellcos. Tvrdí se, že soc. dem. poslanec Silberer
nezahynul v Alpách, nýbrž že prchl, spáchav velkou
defraudaci v soc. dem. společenstvu pekařském. — V
Chaux-de-Fonds zhotovila firma Gallopin a spol. tak
malé hodinky, že jejich stroj mohl býti vmontován do
vyhloubené perly, o nic větší, než zrnko hrachu. Tyto

jejich správný chod béře firma úplnou záruku. — Všech
ženských úřednic bylo roku 1911 ve Francii 120.000, z
nichž bylo ve službě školní 73.000, u pošt a telegrafů
21.000. ve státním průmyslu 18.000, v jiných odvětvích
státní správy 10—20.000. — Dle lékařského časopisu
sLacent« spadne v Londýně róčně 76.050 tun sazí. —
Anglický min. předseda Asauith byl na ulici londýnské
přepaden sufražetkami, z nichž dvě počaly mu předná
šet řeč o ženském volebním právu. Teprve na zakro
čení policie vyprostěn ministr ze zajetí žen. — Letošní
odvody budou se konati v červnu a červenči a to prý
již na základě nového branného zákona. — Čechové z
pruského Slezska jsou opět vypovídáni. — Dne 4. února
při zimních sportech kolem Vídně, hlavně při sáňková
ní zraněno dílem lehce, dílem těžce 23 osob. — Nedělní
mráz dostoupil v českých zemích až 20 stupňů. Sněhu tu
málo, zato v Haliči, Alpách, v Německu panovaly s mra
zy velké sněhové vánice. — Bývalá královna srbská
Natalie ustanovila prý v závěti 300.000 franků pro toho,
kdo pomstí smrt jejího syna krále Alexandra. — Pre
sldent mírové společnosti, založené Carnegiem ohrom
ným darem 50 mil. K, hodlá zřídití akadermil mezinárod
ního práva za účelem snah o světový mír. — Pařížský
továrník obuvi Delatour daroval své továrny s celým
zařízením a se vším zbožím svým dělníkům, a sám za
nechal obchodu. Továrny mají cenu 1 a čtvrt milionu
franků. — Šedesát let minulo od doby, kdy se započalo
v praksi užívati telegrafu. — Denně od prosince do květ
na dochází do Paříže 3000 beden čerstvých květin, po
lovic z Italie, polovic z francouzské Rivlery. Roku 1908
spotřeboval Berlín 317.400 centů čerstvých květin. —
V německém Detmoldu vyhořelo úplně dvorní divadlo.
Oheň vznikl večer při představení. Obecenstvo se za
chránilo. — Do církve katolické vrátili se odpadlící
starokatolický farář Jos. Oross a starokatolícký kaplan
R. Kyselka ve Warnsdorfn. — Dne 5. t. m. konečně



zmizel od budovy okresního hejimanství v Trutnově
četník, jenž tam stál od 28. Fljna 1911 a hlídal c. k. dvoj
hlavého orla hejtmanstvl s německo-českým nápisem,
— Po 4měsíčním skoro cestování vrátil se anglický král
jako korunovaný císař indický s královnou do Londýna.

Co se platí za zvířata do zvěřinců? Je zajisté zají
mava seznati, co stojí zvířata, kterým se lidé obdivují
ve zvěřincích. Za cizozemská zvířata platí se vysoké
sumy a smrt Iva nebo tygra jest těžkou ztrátou pro z00
logickou zahradu nebo zvěřinec. Za Iva se musí zapla
titi 800 až 4000 korun, právě taková cena přibližně i za
tygra. Krotitel Bidel zaplatil za tygry dokonce 24.000 K.
Velký had stojí nejméně 1200 K. Ještě dražší jsou sloni.
Obyčejný slon stojí kolem 5000 K, ale za pěkné exem
pláře platí se daleko vyšší ceny. Čena 10.000-K za slo
na není žádnou zvláštností. Pardál stojí obyčejně 1600
K, za žirafu zaplatí se 4000 K, za ledového medvěda
2400 K, za levharta 800--1200 K. Drahý jest také kroko
dil. Pěkný exemplář stojí 1500 korun.

Taleni sloní posud nevymřeli. Výzkumná cesta, kte
rá byla za vedení professora Townsenda, ředitele novo
yorkského akvaria, minulého roku vykonána k zálivu
kalifornskému, měla podivuhodný výsledek. Loď výpra
vy »Albatros« odjela ze San Diega a věnovala se hlav
ně zkoumání života mořského. Mimo to však bylo také
zkoumánopobřežíkalifornskéhopoloostrovaa založeny
důležité sbírky ssavců, ptáků, plazů a rostlin. K největ
šímu podivení učenců našlo se na úplně neobývaném
ostrově Guadelope stádo asi 100 kusů tak zvaných
tuleňů sloních (mirounga), kteří byli až dosud považo
vání za úplně vymřelé. Vyrostlí samci toho druhu do
sáhli ohromné délky skoro pěti metrů. Akvarium v No
vém Yorku obdrželo šest živých mladých sloních tule
ňů, má tedy exempláře, jakými se nemůže honositi žád
ný ústav na zemi. Mimo to objeven v Tichém oceáně
dvojí druh ryb, jež dosud známy nebyly.

Jubilejní slezd Jednoty samosprávných úředníká 0
becních a okresních v království Českém v r. 1912.Král.
město Plzeň mělo v řadě těchto sjezdů místo velmi vý
značné. Uvítalo ve svých zdech první z těchto sjezdů v
roce 1883, v Plzni byl dále konán desátý sjezd v r.
1895, a podle jednomyslného usnesení valné hromady
má býti v r. 1912 konán v Plzni dvacátý pátý, jubilejní
slezd Jednoty. Lze bezpečně očekávat, že sjezd roku
1912stane se opět mohutnou manifestací organisovaného
úřednictva samosprávného, ba i všech přátel samosprá

již dvě schůze. Učinil ve příčině sjezdu příslušná usne
sení, zejména pak usnesl se navrhnouti pro odbývání
sjezdu dny 15., 16., 17. a 18. srpna 1912, jakož i dále
navrhnouti, aby tento sjezd měl ráz veskrze pracovní.
DHve již byl zvolen výbor čestný a různé odbory pra
covní a vypracována kostra programu sjezdového. S
potěšením vzato na vědomí, že obec i okres plzeňský
přijali protektorát sjezdu a veškeří členové čestného
výboru své funkce.

Německé dobročinné spolky v Čechách, které ome
zovaly činnost svou doposud jen na kruhy německé,
rozestlají nyní své prospekty i do obci českých a v in
sertech svých lákají české lidi tim, že slibují vyplace
ní podpory v případě úmrtí. V podstatě jedná se spol
kům těm jenom o získání velkých příspěvků, neboť sta
novy jejich vesměs obsahují ustanovení, že podpory
smějí býti udíleny výhradně osobám německé národnos
sti. Český člověk ocitá se tudiž v nebezpečí, že po dlou
holetém placení příspěvků bude se svými nároky na
podporu odmrštěn. Již z důvodů hospodářských jest ne
přípustno, aby český člověk byl přihlášen u těchto ně
meckých spolků, zvláště když existuje instituce česká,
která poskytuje výhod mnohem větších. — Jest to do
bročinná společnost »Centrum« v Praze, která udílí ú
mrtní kvoty do tisíců korun jdoucí pozůstalým po čle
nech dle úmrtního katastru a která udílí věno jdoucí do
tisíců korun dívkám v katastru výbavném přihlášeným.
Podpůrné zařízení společnosti »Centrum« založeno jest

úmrtní nebo výbavní kvota vyplácí se ve výši mnohem
větší, než činí úhrn vplacených příspěvků.Toto zaříze-|

než na úmrtní nebo výbavní kvotě dostane. Příspěvky

, Katolickýpoměžní -ústav

věrní družstvoEliška“
v Hradci Králové (Adalbertinum)

pap“ přijímávklady "Ni
na knížky, běž. účet,poskytuje půjčky atd.

UkládatimožnoK spořitelnoubezloh.

záložen.

V pozůstalostizerořeléhop. vikáře arie
Janského v Chroustovicích nalezá se zbytek
knih, asi 200 výtis.ů, které druhdy svým ná
kladem v bisk. tiskárně vydal:

Brynychovy
KATECHESE.

Posluchači + p. biskupa Bryngoba, Draláboprofessora pastorálky, katechetiky a methodiky,
znají oceniti praktický význam jeho kateobesí.
Mladší duchovenstvo sotva asi tyto katechese
zná jen dle jména. Upozorňujeme na ně.

Ježto se jedná o rychlé pozůsta
losti p. vikáře Janského, nabízíme tyto katechese

se značnouslevou30%.
Krámská cena 1 výtisku o 196 str. (dříve K 1:80)
snižujese tudiž na K 190frankoraně.

Objednávky obratem vyřídí“

| Biskupská knihtiskárna v Hradci“ Král,

CT 00CS
Sjezdovou zprávu

-o katolickémsjozdu
v Hradci Králové 1909 konaném

oajmí Hinatraoeni,um všechřečalků,většinou dlestenografických protokolů podan
— vrossahu 35 tikových srchůvelké8+kr jrvy

Volná Myšlenka
se stanoviska nábošenského,
filosofického a sociálního. —

WF Stran 65. — Cena 10 hal.
Při hromadném odběru značné alevy.

Objednávky vyřídí
administrace „Časových Úvab“

v Hradci Králové.

„m naoottagováamerická

KARMONIA|
též evropského systému

RudolíRaně spol.v Hradci Králové.
Sklady:

Praha, Vídeň, Budapešt.
Podálováharmonieobousoastavvkašdéve

ro kostel, školu
4ku ovičení.

CČenníkysdarma a
franko. =

Ba látky o MK
P. T. čachorenstva| 3

s svláštaí výhody.

Stoupancům našich oráanisací,

Odporačojeme vřele křesťanský český závod

vyšívadekadátok»Bišiita:v Gbrostů
: uChradině.

Veškeré prádlo páoské i dámské, výbavy

po. nevěsty, přepvchové| Jednod.ché vsorně obZáštita“ Vod. duchovenstva naskytá se zdo
eat kokoupitiprádlo kost-lní,zaroč-nédle
předp:u za ceny mírné. Učíáte objednávka D5
tk-oeku abad. te jistě spokojení!

PNY“Odpor:dejte ve svémobolí'

české národnosti.
zdarma na požádání Dobročinná společnost »Centrum

Praha-Karlín. .

Pořádek

19. řádné valné sdrůze
Politikého družstva tiskového

pod odrranou sv. Jana Nepomadého

v Hradci Králové

dne 6. března 1912 o 1. hodině odpoledné *

(ve dvoraně fidolbertina).

1. Zahájení schůze.
2. Čtení zápisníku minulé valné hromady.
3. Zpráva jednatelova.

(4. Zpráva účetní.
5. Volba nového výboru.
6. Volné návrhy.

Poznámka: Nesejde-li se 1/, členů, bude schůde
o hodinu pozdějizahájena.

literatury české
i jinojazydné všech oborů.

Družstevní papírnického, tiskopisů pro

—Tiskem bek. koihtiskáray v Hrade: Král.



Moderní
kola husitiemu.

Všeobecná škola romantická v jaké byly vy
chovávány celé generace od ovice minulého
stoleti, stále se ještě nemění. Zdatní učenci vy
nesli na povrch tolik stinných dokumentů husi
tismu! Porazili tolik fantastických představ! Ale
valný proud starých frází valí se massami dále,
jako by nová díla o povaze husitství ani neexisto
vala.

Máloco tak svědčí o obecné duševní mělčině
nynějších liberálů, jako právě povídka Pavla Su
ly »Vítězství«, která právě po sešitech vychází v
>Knihovně malých čtenářů.« Zvetšelé fráse k vět

letěly od úst k ústům v letech osmdesátých, znovu
se zde ohřívají.

ky, které zvlášť do očí bijí.

vo, kupce, pracovníky — a nenáviděl mnichů.«

století pokrokový osvícenec! Nepřemýšlí

tce vlasti.< Právě o drobný lid staral se Karel IV.

nictva pobnámi na zemský soud, skutečně se do
stavovali. Karel sám často soudu předsedal, do
hlížeje, aby zemští soudcové soudili nestranně šle
chtice i sedláky. Přes všecky jiné obrovské sta

k zvláštnímu osobnímu soudu veřejně ve vratech
svého paláce na hradě Pražském, kam se k němu
utfkai ti, kteří se domnívali, že se jim stala i od
předních právníků křivda. Psával obcím i měšťa
nům jednotitvým vlastnoručně, navštěvoval mě
šťany v jich příbytcích a s nimi jidával. Jindy v
zahradě posadil vedle své tabule také žebráky a
pll s nimi z týchž nádeb. Často jim rozdával po
krm osobně,

Karel byl velikým milovníkem umění, ale 0
sobního přepychu nemiloval. Současníci často
projevili podiv rad tém, jak prostě se Karel odíval.
Protože vedl dvůr velice jednoduchý, nazývali ho
dokonce někteří skrbiíkem. Karel však hleděl tak
zaopatřiti si zdroj příjmů pro podporu umění, věd
a imposantních staveb a pre melioraci půdy. Po
třeboval nutně většího kapitálu, neměl-li se státi
ujařmencem šlechty a tak pustiti z rukou štít, kte
rý držel nad lidem.

Zbožná nadání ovšem založil mnohá. Ale je
ho zakládací listiny přesným výpočtem nově usta
novených důchodů jsou svědky nad jiné jasnými,
že uděloval jen tolik, co by stačilo ke skromné e
xistenci nově ustanovených duchovních. Podpo
roval horlivě reformátory Konráda Waldhause
ra a Jana Milíče z Kroměříže, kteří tolik kázali
proti přepychu — a to zvláště kněžskému. Roku
1359 v Mohuči veřejně ztepal přepych hierarchie
a docela pohrozil jí vyvlastněním statků, jestliže
st nebude všímati v první řadě úkolů nejbližších.
Nadto v Čechách rozkázal, že bez jeho svolení
nesmí nikdo odkazovati další statky duchovenstvu.
Taková byla reformní činnost Karlova. Ale mo
derní pokrokář odvažuje se másti čtenářstvo zcela
nepravdivým tvrzením: »Nadržoval kněžím a mni
chům, bohaté požitky uděloval klášterům, rád měl
přepych.< Odváží-li se někdo takovým způsobem
černiti památku největšího panovníka našeho z
těch, kteří pocházeli z české krve, pak si může
me učiniti jasně představu, co takovému spisova
teli záleží na českých velikánech.

A Václav IV.? »>Milovalvíce (!) malý lid.< Ale
jak? Ve skutečnosti tyl z.bohatého fondu, nastřá
daného otcem. Vystěhoval se na čas z královského
paláce, aby se mohl pohodlněji oddávati kratochví
lim. O vládu se někdy nestaral celé měsíce, ale
— chodil dohlížer jako policista, zda dobře pro
davačky zboží odvažují a pod. Protenfo posér
ský sport hynuly a odkládaly se záležitosti nejna
léhavější. Král se zadložil (zvláště u židů) měrou

neslýchanou. Proto také šlechta zdvihala hrději
své hlavy. Tím se rozhodně lidu ©nepomohlo,
když mohla šlechta krále dvakrát v zajetí držeti.

| věstné ledabylosti a malé ostražiťosti králově do
spějí. »Miloval více malý lid.« Ale šlechtičtí milci
královi mohli páchati násilí jak na kněžstvu tak
drobném lidu.

Prý kněží římští >Husa prokleli za jeho uče
ní.a za jeho. dobrou vůli.« I nikoli — ale za bludy,

z mistrů university Pražské. Prý Hus >od císaře
Zikmunda byl pozván na sněm -kostnický jako
host.: — Úžasná nepravda! Byl zřetelně vyzván.
aby se dostavil jako obžalovaný před soud k zod
povídání.

dlo! Bezpochyby Sula má své vědomosti o Husovi
výhradně z pověstného podvodného pamíletu Lži
pogiova. Panež přece sám byl na sněmu sesazen
a hleděl se Husa ujati proti koncilu. Tak vyhlížela
ta papežská všemohoucnost.

od úst k ústům. Proto se ocitla i ve zmíněné po

„odsouzen pro věroučné bludy, které zamítli vět
ším dílem sami Husité a k nimž se nebude hlásiti

císaře Konstantina Velikého. Člověk, postavený

jeho vlastní jmění. Není pravdě podobno, že by

stavu těžkého hříchu, n2má práva býti
světským, prelátem nebo biskupem atd.«

skutečnosti v řádu sociálním, každý si může snad
no domysliti.
Jesliže jak současníci upáleného mistra, tak i ny
nější husité chválí vřele mravní čistotu upáleného

lackým tvrdí katolíci, že do očí bijící touha Hu
sova po popularitě a jehu veliké sebevědomí ne

přemýšleti. Jestliže se te ly shledáváme u Husa s
vlastnostmi vynikajícími. není hned potřebí tvo
řiti si modlu a hněvati se ihned na kritiky (byť by
byli sebe konservativnější), kteří na základě přes
mých a nepopěrných vědeckých poznatků pouka
zují i na věroučné bludy.

>Žádal Zikmund český trůn. Ale marno. Če
chové nechtěli věrolomného krále — z toho nové
náboženské války — husitské.« Zase nesmysl —
jako by spisovatel neměl ani potuchy o tom, co
napsali o sporu Zikmundově s českým národem Pa
lacký a Tomek. Čechové Zikmunda chtěli za krále
přijati. Vyjednávali však, aby jim byly dovoleny
nábož. novoty. Zikmund však byl neoblomný. 452
pánů a rytířů (o nichž přece Sula mluví jinde jako o
velikých utiskovatelích lidu) přiložili své pečeti k
protestnímu listu proti upálení Husovu. Tato šlech
ta také přísahala, jak bude nový církevní život há
jiti. Ale většina těchto hrdinů dostala před Zik
mundem tak veliký strach, že docela se připojila
k praporům Zikmundovým, postupujícím | proti
Praze. Nebýti Žižky a jeho. vojska demokratické
ho, pak se musil Zikmund těm pečetěm zasmáti
jako dětským bubákům.

Zikmund utrpěl u Prahy porážku velice za
tanbující, tak že s ním nyní Čechové naprosto ne
musili vyjednávati. A přece hned po Žižkovu ví
tězství jednali husité o dohodu jak s plnomocníky
královými tak s representanty hierarchie. I když
Zikmundova a jiná katolická vojska utrpěla další
porážky, vyjednávalo se čile se Zikmundem dále,
až naposledy tento panovník po velikých vítěz

fakta již tolikrát od vážných spisovatelů proslo
vená a doložená! Ale moderní husita zavře obě
oči a pěje jako balkánský slepec dále ty přeinrště
né a nesprávné zkazky, které podědil po starých,
dávno zemřelých lyrických pěvcích. A přece by se
měli hnouti na nové koleje právě pokrokáři.

Ohnivé nadšení však svádí spisovatele k pře
metům ještě horším, o nichž příště,

P Záložna v Hradci Králové. g

MVkladyna knížky4 :. SB* Naběžnýúčetdleujednání.m

larmark v Chrasti před 60 le.y
Vzpomíná V. P—s.

Poněvadž obchodníků se střižným a jiným
zbožím na vesnicích nebývalo, v menších pak mě
stech málokterý, opatřovali si vesničané všecky
takové potřeby výhradně na jarmarce. Jarmark

kdo nemusel, ten doma nezůstal. Nejen že
bylo lze opatřiti si všecky potřeby pro domácnost,
uvidělo a uslyšelo se zde mnohé, o čem se v tiché
vesničce nikomu ani nezdálo.

Vykládali zde své zboží domácí pláteníci a me
zuláníci, rychnovští a oustečtí soukeníci, skuteč
šty a heřmanoměstečtí ševci a šátkáři, svratečtí
hrnčíři, rychmburští plechaři, včelákovští a by
střičtí dřevěníci, jelenští pilkaři, plotišťští zelináři.
Byli zde dva i tři pernikáři, jeden i dva klempíři.

" pilnikář, nožíř z Vejsonína, několik kožešníku a
jirchářů. Přinesl sem zboží své provazník a řeme
nář, mezi krámy procházel s »teplými« viřtlář, ne
daleko preclíkář.

A ty krásné, dojemné písničky, které se zde
u masných krámů pod školou přednášely a nama
lovanými obrázky na velikém plátně objasňovaly!

j Tu prodleti se muselo, až celou přezpívali, aby si
děvčata zapamatovala dobře >notu«.

U kostela panorama, u >Wochcimry« provazo
lezci. Kdo šel do »Panského domu«, do »Rathouzu«
neb do jiné hospody na holbu piva, pobavil se tu

" s imnnohými známými, uslyšel tahací harmoniku,
, kytaru, housle s veselým zpěvem.

A co těch novin! Maminky zde nakoupily v
krámech (boudách) pro sebe i pro dospívající
dcerky šátků na hlavu a na krk, kartounu na ne

« dělní sukní a na jupku, hřeben do vlasů a dva k če
* sání, řídký a hustý, vlněné punčochy — babičce

kožíšek, pantátovi pangrotku, chlapcům čepice a
, perníkové husary, před velikonocí hrkačku, řemen
p Nou pomlázku.

Paňmáma nesla z jarmarku v šátku pod paždí
. zavázané šátky, kartoun, kanice, niti, punčochy

vlněné, v košíku na ruce lžíce, vařečky, kverlo
vačky, sběračku a cedník, v druhé ruce velký kra
jáč a hliněný pekáč uchy k sobě svázané, na zádech
necičky a dřevěný talíř, na hlavě pro pantátu sla

! měný klobouk na žně, kolem krku vysoké boty.
Přišedše kupující domů, vypravovali domácím

| a známým dopodrobna, čeho na jarmarce zažili.
čeho nakoupili. Chlubili se dobrou koupí. Čím více
některý prodavač z prvé ceny slevil, tím více si
pochvalovali.

Bostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, socb atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradei Králové.

Cetná uznání od vid. úřadů duchov. kkdisposici

Kulturní jiskry.
Před rokem 1848. (Vzpomíná V. P—s.) Podda

ní mluvíce o své vrchnosti, nikdy nevynechali pří
vlastku >milostivá« (vrchnost). Ředitel panství byl
titulován »urozený pán«, aktuár a kancelářský
»vzácný pán«. Šafář a poklasný byli »pantátové«,

|při přidělování výkonů robotních »poručníci«, O1 bávanou osobou býval vrátný (dráb, mušketý:),
který příchozí poddané vrchnostenskému úřadu 0
hlašoval, je předváděl a uložené jim tresty na
nich vykonával (zavíral je do vězení i také lískov
kou vyplácel). Vrátný v Chrasti, nebyl-li ředitel
panství doma, odkazoval příchozího na jinou dobu
slovy: »Pan delektor není doma, já jdu pryč, nic
nepořídíte; jděte s Pánem Bohem.« Mluvě s ředi
telem, žádal ho o vyslechnutí slovy: »Kdyby mne
ráčili vyslechnout, co jim líbím povídat « nebo:
»Kdyby mne líbili vyslechnout, co jim ráčím po
vídat.«

Osvícený převor. Ve »Zvonu« čteme: »Vossi
sche Zig.« 20. m. m. v článku doložila, že Německo
mělo již před čtyřmi stoletími svou encyklopedii.
Roku 1490převor kartusiánského kláštera ve Frei
burgu, Georg Reich, sestavil naučný obzor pod
obšírným záhlavím: »Krátký obsah veškeré filoso
fie, nebo filosofických period, ovládající všecky 0
blasti vědy«. Humpoldt shledal, že vzácné dílo, za
chované jen v málo exemplářích, mělo veliký vliv
na rozvoj vědecký v 16. věku. Roku 1503—1539
vyšlo 15. vydání. Vydání z roku 1512 přibližuje se
nvnějším encyklopediím, nenese však jména auto
rova, nýbrž Johanna Griinherra, jako vydavatele.



—

Obsah té encyklopedie je poučný i tím, že posky
tuje obraz toho, co měl znáti tehdejší vzdělanec.
Protože v Čechách působily tehdy vlivy kulturní
z jihu i ze severu a od západu, lze předpokládati,
že český vzdělanec měl snad ještě větší povinností
»poznávati«, než německý. Kosmografie Jana z Pu
chova tvoří také obraz vzdělance českého, ovšem
z časů Karla IV. a mohla by se snad honositi 0
značením »encyklopedie«?

Potud tedy >Zvon<. Z jeho sdělení také tedy
vysvítá, že v době Karlově v praktické vědecké
extensi pracovalo se horlivěji, než za potomní do
by husitské. Husité měli totiž daleko pilnější sta
rosti. Rozpřádali rozvláčné náboženské spory, ale
při tom zapomněli znovuzříditi fakultu theologic
kou, ačkoliv tehdy universita byla jejich výhrad
ním majetkem. Kulturním vlivům katolického zá
padu a severu se uzavírali na devatero zámků s
obmezenou tvrdohlavostí, což správně kárali čeští
katolíci, kteří musili současnou postupující vzdě
lanost si osvojovati v daleké cízině, ježto pražská
universita živořila až běda. Sám husita Kornel ze
Všelird stýská, jak současní Němci obecně znají
z německé četby takové věci, o kterých v Čechách
jen učenci hovoří. Proto se nemůže nikdo diviti,
že příklad osvíceného převora nenalezl v Čechách
tehdy následovníků; ačkoli Čechům byla encyklo
pedie věcí daleko potřebnější než Němcům.

Exhorty. Napsal Fr. Jirásko, katecheta div
čího lycea v Jičíně. Řada I. Nakladatel R. Prom
berger, knihkupec v Olomouci. Cena 1 K 30 h.K
neznámějším homiletům českým doby přítomné
náleží pilný spisovatel František Jirásko. Vytkl si
při své práci r. 1912v »Kazateli« tyto zásady: Aby
kázání opravdového účinku dosáhlo, třeba, aby
kazatel sám o pravdě jím kázané-byl přesvědčen,
aby sám, uchvácen byv svatým nadšením, uchva
coval i jiné a srdce jejich rozhříval láskou k Bohu
i k ilbžnímu. — Dle nich také vytvořil v »Exhor
tách: dílo v každém ohledu dokonalé. Již themata
jsou výtečně volena. — Příčinou lhostejnosti ná
boženské bývá neznalost naší překrásné bohosluž
by, posvátných obřadů a jejich hlubokého význa
mu. Tu poskytuje Jirásko odpomoc velice prakti
ckým poučováním. — Spisovatel odpovídá treíně
k běžným námitkám proti svaté víře, ukazuje pod
statu námitek nejmodernějších. Homiletická čin
nost autorova dosáhla již dříve ocenění velice po
chvalného. Přítomné dílo pak jest korunou jeho
mravenčí, účelně roztříděné práce. Sbírka tato jest
oživena vhodnými příklady a to nikoli otřelými.
známými, ale původními. Známý bystrý kritik dr.
Rud. Zháněl dává »Exhortám« vysvědčení nejlepší.
I my odporučujeme dílo to duchovenstvu vřele.

Sociální besídka.
pro Rakousko chtěje rozšířiti svoji činnost a zí
skati k tomu účelu veřejných subvencí zakládá
odbočky prosjednotlivé země Rakouska. Podobně
založena bude odbočka pro Čechy a stanovy její
došly již schválení. Ustavující schůze bude koná
na v pondělí dne 12. února 1912 o půl 4. hod. odpol.
v domě družstva Vlast v Praze II. Žitná ulice č.
26. K této ustavující valné hromadě dovoluji si zvá
ti všecky pány příznivce vystěhovalců, by se buď
osobně dostavili neb přihlášky za člena (1 K roč
ně, chek bude zaslán) u mne učinili. Účelem odboč
ky v nejbližší době bude zříditi místo důvěrníka
pro státní nádraží v Praze, jenž by poskytoval
radu vystěhovalcům do Ameriky, dále vydání kní
žečky s poučením pro vystěhovalce, péče o ně, by
po příjezdu do Ameriky neodcizili se sv. víře a jiné.
— Za komité zařizující: Vlastimil Hálek, farář v
Liboci u Prahy.

První alrotčinec pro české děti slezské otevřel
sirotčí spolek »Ludmilac v Moravské Ostravě dne
2. t. m. v Háji-Chabičově u Opavy. Útulna sirotčí
jest umístěna v domě, jejž zesnulý farář K. Klim
kovský odkázal pro slezské sirotky. Spolek >Lud
mila« svou horlivostí a obětavostí zachránil ve
své útulně na Mar. Horách již na 60 dětí.

Soc. demokracie a reforma bydlení. Napřed
organisace, agitace, strannická politika! Pak te
prve ve třetí řadě zájmy sociálně hospodářské.
Při nouzi nejlépe se agituje pro rudý prapor, vy
bere se nejvíce příspěvků organisačních. Při stáv
kách, při nouzi o byty atd. agenti s nejlepším ú
spěchem opřádají pouliční randály a vztyčují stan
dardu: »Spása jest jen v táboře našem! Kdo zem
dlen klesá, pojď do našich Fadl< Aby se veliká ar
máda ještě více množila, nespokojenost musí se
udržovati i prostředky umělými. A nedočkavé da
vy, které sedly na lep, slyší: >Až v budoucnosti,
až bude doba příhodnější, až bude soudruhů více,
zjednáme pomoc radikální!«

Nyní mluví rudí agitátoři mnoho o dokonalé
relormě dělnického bydlení, ale ve skutečnosti se
velice lekají radikální nápravy. Přejí si, aby mohli
jen ještě dlouho a dlouho dělníky litovati, na >bez
citné buržoy< hubovatl, protože se tak rozmnoží
rudé řady způsobem nejlacinějším.

Vědecký orgán sociální demokracie rakouské
»Kampf« sám prozrazuje velice zřetelně náladu vy
školených vůdců. V tomto listě Rudolf Můller bez

, obalu doznává, že myšlenka obecně prospěšných
' staveb obydlí skrývá v sobě pro sociální demo

kracii veliká nebezpečenství. Prý. se tím podkopá
i vají solidární snahy a možnost organisování. Tříd
l + . . .: ní zájmy se tím potlačují, nebo aspoň zmenšují.
| Můller praví: >Čím více dělníků jest připoutáno k
! damu, tím více bojovníků třídní boj ztratl, tím
I menší jsou vyhlídky na vedení mezdního boje...

Dělník, který používá malé nemovitosti, musí še
třiti, aby mohl plniti povinnosti, které z toho vy

| plývají a z té příčiny tedy mu nepřebývají peníze
na snahy strany.« Můller roztrpčeně nazývá snahy
stavebních družstev »fanatismem jmění.« Prý pří
slušník strany, »který boji davů součinností činí
újmu, nebo jej seslabuje<, nemá se již považovati
za soc. demokrata.

Tedy: ať třebas dělnictvo hladem nebo nedo
statkem zhyne! Jen když zůstane v květu A
dlerova organisace! Hlavní agenti jí potřebují jako
soli, protože by jinak přišli o dobré zaopatření.

W
Uznavý za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
vrádla, praporů. příkrovů, koboreů a
kovového máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce aznávacích referenci a odporučení. —
Obráskové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Boz velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
prmech, levné pracovní efly ne venkově, čímě lovnéjší
c-ny aš 0 20%, neš všude jinde,
Jubil. 100 let. trvání a 40 lot. vlastní činnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošaje.

Duchovním správoům

VÝKLADY

o jednotlivých povinnostech

stavovských
žen. mužů, jinochůa panen.

Výklady odporučuje bisk. Ordinariát v Brně a
by'y přijaty v diecési brněnské i kritikou velmi
pochvalně. Dílo má 124 atr., tištěno ve Strážnici
tiskárnou katolického učitelstva. gma 150 K
franke. Za výboroou pomůcka ručí a za ob
jednávky prosí autor a nakladatel Šim. Zapletal,
farář vo Žďárel u Tišnova, Morava, p. loco.

»m.——————————>
Výhodné."ji

Z Družstevního knihkupectví
v Hradci Králové

nabízíme:
Wetzer, Welte:

Airohonlozikon
úplný1 s dplákom

2. vyd. (12 svazků a doplněk) jako nový
v orig. vazbě místo za K 210 —

Wu“ jen K 110—. “Bm

pro malbu církevní a
výzdobu chrámovou

(Ant Můhla nástupce)

úřadům.

chrámů a kaplí
v každém slobu i technice. —

na plátně, dřevě, plechu atd. v pro
vedení uměleckém, v oenách mírných.

DUÁNA



Valedůstojnému duchovenstvru, volost.
úřednistvu, vošberé inteligencí, všema důl
mietvu nabízím

obuv vlasů, výroby,
>Stále 1500 párů na skladě
Obuv pánská, dámeká a dětská dlo

nejmodernějších požadavků.
Normální obuv prvého řádu.
Výměna dovolena. Též peníze dle žá

dosti zpět.
Kdo chce obdržeti levné zboží nej

solidnější jakosti, nechť podporuje můj kře
stanský závod. Svůj k svéma!

Mnoho pochvainých dopisů po ruda.
Pište si o cenník, jejž Vám zdarma

a vyplaceně zašle

První královédvorský
sklad obuvi Františka

Pri český katolický zárod ve Yldni.

František KuberDílna ku vyšívání

e" zhotovení ko
© stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

a L d.

Videň,
VII. o., Kaiser

strasse Š., vedle La
saritského chrámu

Páně.
Na ukésku sasílá

se vše franco.Paulusa,ep U:
Ctěný Pane!

8 Vašima botkama jsem úplně spokojen.
Divím se při dnešní drahotě Vaší láci. Objednám
po druhé zase, budete naším dodavatelew.

/ S úctou

EBI XEBIXES KČP KCBIX

Jan Horák,*soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějšíchdruhů pravých'

viněných látek

XBOBXBBA

pla
č

X8DX

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=

Četná uzmánÍ zvláštěz kruhůvele
M důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

Velejemnéelátky na taléry.
É Též na oplátkybez zvýšenícen! $

zemských.

$ sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
zkousku.

MESDX CBDX563 X 663 XG6 X

sapssné společenstvo 8 ručením obmezeným
w Hradci Králové,
: (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky

= za 4490až 5%
úrok ato dle výpovědi.

+6“ (Složní lístkyna požádání zdarma. "UMUhlíze“
co nejlevněji. :

Ft sní níúvěrníspolečnost,

(bratr P, J. Moškudiy, [aráře vo Výprashtieleh)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní
Oenníky,vzorkyi rouchabotováneukásko|

u pátání fakesov |

Josef Štěpán,.
odborný „pozlacovač pro pe kostelní

"v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho=
venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, šelezných

náhrobních křížů,
zlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celé

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

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání pu race a bronsová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.
OHP*>Závod založen r. 1898. 38

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první s najstartí odborné dílna pasířskáRarla Zavadila
v Hradci Králové

k zhotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,
bronau a jiných kovů, od nej
Jednodnášíhodo nejskvostněj
ího provedení, v kašdém

vaorkua ryse církevním slohu.
Vše přesné, čistě a důkladné

shotovuje se v mé vlastní dílně
jen rněně, čímž umožněno

+ mě dodati veledůstojnému do
thovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Bizkapskou Milosti rovide
vány.

Mešní nádoby Jem v ohml
alatím sa ceny velice levné.

stelních so ry..le, řádně a
levně vyřisují.

Vše zasílám jen poevěcené.

nou Ěát z ukáskunifranko
E se znělou.

Chudělmkootelummožnosplácetbespřirážek.
“Ú* Staodporuóeníačestnýchuznáníporuce. m

Prosímveledůstojné duchovenstvo.o laskavoupřísož
©důvára zárodo domácímu.

Spolkémdoporučujirychlé slovnéprovedeníodznaků

služku za Kor. 60-— měsíčně.BYTY 428
deostrim pod jednímuzavřenímemKor 20-—měsíčně,

Krámy mKor.$6-—měsičně.
spříslušenstrímVšehnedksadáníu firmy

K. V. Skuherský,
©.a k dvorní továrna mábytiu Hrados Králové.

8pokojeparkstované,kuchyá
e koupelnou s kabinet pro

|P.
(Obrázky svatých
i v různých cenách, levné

pro školní dítky,

obrázky smuteční

a upomínky k
přijímání a zpovědi

lze dostati

v Družstevním knihkupectví
v Eradei Králové (Adalbertinum).
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Přečetnávyznamenáníadoporučení.

Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

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

pro každou dobu.
Stran 722. Cena 4 K.

Veledůstojnému
dachovensíva a

olavným patronátním
úřadům dovolaje sí dope
rwějii veškeré kostelu: uádovy a

m a to: mo. rauce, kalichy

cibáře, nádob énky. vaciňkáy,
mn lampy,ka telníce, přodolsků

k Kayjáma vyhovojící. Btáré před
gie oprav úvodní intenci aní zlatí 4stě M nebo proti do

platka sa nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko bes závssnosti koupě.
Vše s0 posílá posvěcené. Práce ruční.

Sbled veškerýchslabých6stříbrných klenotů,
madenok, křížků ýnků, náramků atd. E Netářeké

protony, tabatěrky jídelnínášinísestříbra pravéhoičínakéhovědynaskladě.
Staréslate, stříbro a drahobemykupujeza nejvylšícez)

JAN STANĚK,
paslř a cisolour

Praha L, ul. Kareliny Světlé, čís. 19. nm.



v Hradol Kral. 136, odporušajevolodůst.duchovonstvusvé

bezkonkurenční jomgstdprací i celuloidové, náprsenky, birety a veškeré prádlo

vlastní výroby. Prikovéalážcové zboží.Pravé Jigrevé

Patentní náprsensy:
bez háčků

Zakázkyobratem<kanislavvIÁse m
Nejvýhodnější dary soon, První východočeskýzávod "BE

VÁCLAV POTŮČEK, "2%g,Krátové.
Zástupce Union Rorlogerie, spol. továren hodinek Biel, Glasbůte v. S, Ženeva,

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

w Hradci Králové, Svatojanskénám.č. 76.

Zařizování Velkosklad

elektrického lustrů,
světla, elektrických

telefonů. ventilatorů,
hromosvodů. „ žehliček

a přístrojů
Dynama. k vaření

Motory. + A topení.
. == Instalační

Žárovky: materiál za
Osram, E tovární ceny.

Tuogsram, DU
Tantal. Solid. obsluha.

Rozpočty zdarma. — Ceny levné,

Holíte se sámHoličské mýdlo
Štětec
Miska niklovaná s majolikou
Saton krém na bolení
Kámen po holení
Kolínská voda a-----a

Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou
zasílá

JOS. JELÍNEK, parfumerie
v Hradoi Králové.

p
bsolvent c. k. odborné školy

BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovoluje si uctivě nabídnonti

== oltáře,
kazatelny, kří
žové cesty, —
jeskyně s P. M.
Lurdskou,

kříže

Nejlevnější ceny!

vyslovujeme vřelý dik a zaplat Bůh!

- Pavlina Fialová.

Girový účet u Ustř. banky Účet pošt. spoř.
čes. epořitelen. č. 111.510.

Geskoslovanská záložna VPraze,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným,

Spálená ul. č. 9. II.

Zárokuje vklady 4:/,/,—4/,*/, dlevýpo
vědi ode dae vložesí do dne vybrání.

Zapůjčujesvojestřádanky úplněbezplatně
a vklady na ně očioěné úročí B*/, bez vý

Základní vklad obnáší 3 K, který Be ihned úročí,
K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna na

požádání složní listy pošt. wpořitelny. Daň
důchodkovon plstí záložna za pp. vkladatele
ze svého.

Stav vkladů Sl. prosince 191 K690000 —.

Poskytaje zápůjčky oa směnky8ručiteli
(neb pojistky), na bypotéky s úmorem libo
volným, záloby na cesné papíry, eskovtuje
faktury, obstarává nákap zboží pro svéčleny,
koupi a prodej cenných papírů sa hotové i
ne splátky, vyměňuje kopony a cizí mince atd.

Podíly členské úroči se výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uschovává v bezpečném tresoru bezplatně.

Záložne podléhá povinné revisi Jednoty záložen.

Úřední hodiny dop. od */,9—12, odpol. od 1/43—5.GIO

Velký krám
v domě na náměstí w Král. Městol, kde se
přes 30 let provádí obchod střižným a ga
lanterním zbožím a sukny, se pronaejme
i 8 regály, pulty, velkým skladem a pěkným
bytem. Bližší sdělí J. Rosa, c. k. berní tamtéž.

(J. Sylvaterův

Synvec, nástupce) Pa DR
proMalby by Ad

okentc nm
Š. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže M1
lého náměstí, dělra přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se

ku dodání oken ohrá

mových od Nejjeduoduš
šího aš k bohatému /i
guralnímu provedení a

Sioe i se Šelesný ni
rámy, sítčma, vsaseními.
Vetkeré rozpočty, akizvy | odborná rada beaplatně, beze

vší návazností ku dofinitivní objeduávce.
PR“ Neučetnáveřejná1 pisomnapochvalnáusa . JD

Založeno roku 1368

Doporučujeme

PARAMENTA sv. Jos. ústav pará
mentní a devational

ý - BRNO. 



Obrázky svatých. o katolickémsjezdu:
různýchcenách,lerné| V Hradci Králové 1909: konaném
pro školní dítky © — |. četnými ilustracemi, s řečmi všech řečaíků,

většinon dle steno fúckých protokolů podanými.

ne S | Sjezdovouzprávu:818

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

wHradci Králové|| a upomínky“k K nastávajícím©

př esídlí | přijímání a zpovědi biskupským.visitacímdoporučujeme skladbu

věnovanou J. Excel. nejdůst. p. biskupovi:

Ecce sacerdos.
p 1 března t. r. —— + Izedostati

A „čprave= (1.v Družstevnímknihkupectví
Janském náměstí v HradelKrálové(Adaibortinam).

,V"
(bývalákavárnaSlavie) : C243 (M a g n U $,2 < 58á 5% 4“

Valnáhromada so10.března nA B ESŘNY: 3 + = Slavnostní sbor k uvítání biskupa..
1812 02. hodině v Bosedě, Ba ZdSá vad c ŠK

ň ee 83 88 -8 5 Pro smíšené hlasy s průvodem varhan

| M < EA, í : C i (smyčcovýkvintett, malý neb velký orchestr:
>.. Ž» ÁcE ds adlibitam).Rogm E + JB dl 5 SložilDr.Rad Šetina.

818 818 : : : „o zi EA34 lod š Objednávkyvyřizoje"E E 8EB
ni žišiŘĚ: Družstevníknihkupectvív HradciKrál,

Založeno r.1850.

Vyznamenán státní medaili!

Veledůstojnému duchovenstvudoporačujese
první anejstarší odbornádílna pasířekáRarla Zavadila.

v Hradci Králové
kporn 1 ekerýchhe

km chkovů,od
a v „

'nýchbaě,odaf

v v:
Josef Štěpán,

odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,.
doporučuje sávod svůj voledůstojněma ducho
veBstvu a vl. patronátním úřadům Kkopravování

apřezlacování
oltářů, kazatelen, kříšových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož |:
k opravě pomníků, železných

náhrobních křížů,

'Přečetnávyznamenáníadoporučení.

slacení písmaa různých předmětů enlkáse nál "ne provedení, v knáléma a různ předm v se e vzorkua ryze církevním slohu.v „čistěad
zajících za ceny mírné, Taktéž dodávám celé pařanky a Akladné

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rospočty zhotovují úplmě bezplatně a Kato
kústatmnj Í dostavímse na požádánítaktéž Hoký peněžní ústav

Mo m m ST 4hos Úvěrní družstvo Eliška“státní medailie z výstavy v Pardabicich.
SRP-Závodzaloženr. 1898. "9 v Hradci Králové (Adalbertinum)

gRB“ přijímávklady "fi

jen ručně, čímš nmošnéno.Slonráerae
. umálochouza eny přiměřená.

Vešhyrévasrky Je
Biokupekoa Hilostí revvány. 

Molní nádeby vohuě
levné,

Paramenta. a- i) | naknížky,běž.účet,poskytujepůjčkyatd. v

Ignáce V. Neškudi | | Ukládatimožnopoštovníspořitelnoubez negh 60 ( $ U d Syn výloh. Chuélim kostelemnémmovylet bos prásk.:
o "| (protokolovaná úrmna) :

v Jablonnémnad Orlicí (v Čechách) |Ř | Družstvopodléhá povinné revisi Jednoty E ia K Vdoštmajnéčackovamtvoo n a
i (bratr P, J. Bolkadiy, čarále vo Výprackticleh) i záložen. a důvěru zárodo domácímu.

čopoačneP,T. voledtnujm,dachovansva|| | NNONAIONOOEOEOEEU) | T oáznonhopočkovýmu4 přenoaníuvůj osvědčený a často vyznamenaný PSO O VÍ
k SKLA). teratury. české S
. A Z4XK4/ ; jinojazyčné všech oborů. |

ký : Abonování veškerých časopisů, Zurnálů a děl $

: výrobní závod |

všech kostelních paramontů,| i
spolkových praporů a kovového náčiní ji
: ha hotováas ukázka

vý“ napožádánní frako zalo

: Založeno r. 1804. M vycházejících periodicky u nás i v cizině. |

SPECIALITA M Oružstevn Í Prodej zbožípapírnického,tiskopisůpro
3 Plánený zaledsění likérpod názrem: k duchovní úřady, obrázků svatých, ke hřtu, i

s,Aměrsde Londres| *rhkupeotvuz kaomopmé,ma pomtesee J
j| lékařskýmivědátoryjakožtopříjemný| (Š nakladatelství, „ slovníky. —

občerstvující prostředekdoporučovaný, ——
nabízí 2 závod hudebníyoyo

A.J.AndresvUstím.Ori; = - Vhodné dary. “(ž |
ránaoejemějhdc Apapírnictví = Skvostně vázané knihy.

Taktéž doporučuje se ku koupí pravého frame
cognacu,srěmskéslívovicejakoži pův.jam| ji n o“ " i

rumua všechdrahů nejšemnějšíchliké Aadáeh =. v Hrado Král. Vyrianí ee o Vy správné1. rrekůí. Enejlevnějších. P. T. pánůmobchodníkům a

hostinskýmpoveně se zvlášťvýhodné ceny.:



Předplátně na čtvrt roko 4-K 60h„8 papůlroku5K—h

Devátý rok Všeodbor. sdružení. křest.
dělnictva.

Jestliže kde plhtí opravdově >Nizisk ni slávu«,
pak de jest při organisování křesť .děmictva' če
ského v naší zemi. Jest potřebí nejhouževnatější e
nergie a obětavosti při závodění s organisacemi ji
nými, které založeny dávno dříve. Kdo se přidá k
iřadám členstva našeho a stává se docela čilým
organisátorem, jest skutečným hrdinou. Našinci v

ní Úústrkům nejrůznějšího druhu. A přece ideální
snahy nesou naše dělníky vpřed, přece z fásky k

ním bratři mnoho obětavých katolíků pracuje ne
'únavně na vyvrcholení stavby, která zdárně přes
nepřízeň doby pokračuje.

Právě ukončen devátý správní rok naší or
ganisace. Jak velikou, mnohotvárnou řadu usilov
mé práce tato krátká dfoba znamená pro naše pra
covníky! Netoliko značně nepříznivá konjunktura
průmyslová, nýbrž i čas říšských voleb a jiné bal
vany stavěly se v cestu agitaci pravidelné a úspěš
né. Přece však přistoupilo nových 1198 členů. Od
boček a skupin jest mrynícelkem 186.

Zkušebným kamenen: pro zdatnost ústředí ace
lé organisace vůbec 'byla veliká stávka textilníků,

„jichž poměry v přirovnání k jiným dělníkům jsou
velice ubohé. Stávkovaly veškeré naše odbočky a
skupiny v Podkrkonoší, právě kde jest nejhustší
šiť 'našich organisací. Naši řečníci a funkcionáři
chopilise obranné práce s plnou horlivostí a osvěd
čili znamenitě svon vyspělost. Textilníkům přidáno
5 až 15 procent. A co dokázáno, toho dosaženo
výlučně svěpornoci tlělnickou, protože jiné kruly
chovaly se apaticky. © Dróbných stávek prodělali
"členové sdružení vice.

+Bursa práce«<vykazuje značnou agendu. Po
ptávék zaměstnavatélů bylo: o dělníky 141, o uč
ně 74. Poptávek dělníků v příčinězaměstnání bylo
139, učňů k vůli zaopatření místa 23. Tedy úhr
nem 377poptávék. Dělníkům zaopatřena práce v 49
spřípadech, učňům v II.

Volebního ruchu účastnilo se velice čile jak
ústředí tak členstvo. Schůzí a přednášek konáno vů
hec. daleko více než v obdobích předcházejících,
totiž 718.Zásilék (imo zprávy adresované redak

"či »Práce«) bylo přišato 10.420, odesláno 6.280.

OFEUILLETON.
V BEMI RAM6AS — BIBLICKÉM GESSEN.

Píše prof. Dr. Jos. Slabý.

(Veškerá průva vyhrazena.)
u.

Zatím po zajímavé a zároveň příjemné jízdě
dosáhli jsme cíle — zřícenin »Tell el- Maschůt
ských«. Jsme v zemi »Gessen«, či egyptsky Ke
sean. Původně jmenovalo se tak místo na západě
a sice s Bnbastis ležící, tam asi, kde nyní je ves
nice »Saft el-Hennéh«. Jinéno Kesem bylo rozšíře
no později na celou provincii.

Za starodávna, již před příchodem Hebreuv,
pásla se zde čas od času stáda egyptských velino
žův. V Plísmě zove se krajina tato též szemí
Ramsa«, jenž byl obzvláště činným pro její za
vodňování. Zde někde na blízku leželo asi druhé
město, o němž se Písmo sv. zmiňuje, jménem +»Ra
messes.« Jeho poloha nedá se však s jistotou ur
čiti. .

V Saft el- Hennéh započal r. 1883 ženevský e
gyptolog Eduard Naville nákladem anglické spo

tožněna byla místa, o nichž se bible a klassičtí
spisovatelé zmiňují — výkopky. R. 1885 pokračo
val zmíněný archeolog v díle započatémasice ten

« tokráte v Tell el- Maschůta, a zjistil v těchto zří
ceninách zbytky starobylého města Pithom-u, čí
lak staroegyptsky nazýváno bylo Pa-Tum-u t.j.
»příbytek boha. Tum-Harmachis-e«. Pozdější jeho
jméno bylo Héroopolis.

. Ruče s koně seskočiv, odebral jsem se ku pro
hlédnutí zřícenin. Nebudu nikterak líčiti scény s

J.F,C. a k. dvor. a komor.

FOTOGRAF
Provedení dokonalé.

(S

V Hradci Králové, dne 16. února 1912.

Pokud došly zprávy, bylo rozšířeno v odboč
kách a skupinách pruměrně týdně 27.480 exempl.

| (mimo orgán Sdružení >Práci«.)
Nemocenská podpora udělena celkem 1506 čle

nům (počet podpurných dní byl 16.862), podpora
stávková a v nezaměstnanosti 673 členům (dní
7090), 21 členům podpora mimořádná, 19 stěhova
cí, 13 úmrtní. Čelkem bylo podporováno 2291 osob.
Z tohoto velikého počtu patrno, jak dělník často po

i třebuje své organisace a jak by byl bez ni při své
nemajetnosti opuštěným chuďasem. Příjmit bylo po
užito výhradně ve prospěch dělnictva. Jenom ne
patrné obnosy vydány na výlohy administrativní a
agitační. Služné úředníka činilo 1200 K. Poštovné

| (zvláště expedice >Práce«), výlohy kancelářské a
cestovní 2405.32 K, agitace 1185.12 K, delegátímu k
valné hromadě 698.84 K. Kdo jen tróchu rozumi
dělnické organisaci, musí -—ať přítel či nepřítel —
doznati, že naše organisace požaduje v přirovná
ní k jiným nejméně placení. Tyto cifry jsou jasným
dokladem, že jak práce v úsředí, tak v odbočkách
koná se většinou zdarma — ze skutečné lásky k
bližnímu. -—- -=

Na zápisném vybráno 937.10 K, členské při
spěvky činily 26.262.42 K. předplatné na »Práci«
720,56 K. Vydáno nezaměstnaným '3247.96 K. ne
mocným 10.788.96K, mimořádně 65.50 K, stěhujícím
se 123.40K, právní ochrana a pohřebné493.13 K.
Uvádíme zde z celkové pokladní zprávy jen vý
znamnější čísla. aby si povšimli i katolíci nečle
nové, co pro dělný did Všeodborové sdružení zna
mená. 2 ,

: A nyní jen číle dále vpřed! Nepřátel jsme se
nebáli nikdy. Zato 'všale růesní kritikové, kteří ml
sto společné práce kritisovali i dle zcela- neprav
divých sdělení, zbytečně házeli pod nohy křemení.
Jelikož překonány vítězně krise největší, půjdeme
dále s pevnou sebedůvěrou, s.nezlomnou nadějí, že
poctivé. obětavé práci a cestě za pravdou Bůh
svého požehnání neodepře. :

Kéž se vzchopí dělníci křesťanští na všech
místech naší vlasti k čilé svépomoci! Zvláště kně
ží měli by horlivě poučovati dělníky dobré vůle
o výhodné ofganisaci křesťanské. Za nynější doby.
která jest vzhledem k sociálním poměrům tolik
kritická. žádný uvědomělý katolík nesmí se vy
hýbati luštění otázky dělnické. Upřímní katolíci jsou
moderními proudy mocně puzení k tomu. aby na

různými arabskými »průvodčími« po zdejším zří
ceništi: přenechám to jiným »cestovatelům« po Vý
chodě. kteří pro podobná »líčení< ku věci samé se
nedostanou, anebo si s ní — nevědí rady. — Pře
kročiv zbytky mohutných zdí hradebních z pále
ných cihel. vešel jsem na prostranství, kdež stáva
la svatyně boha Tum-HArmachis-e. Z chrámu má
lo zůstalo zbytkův. Jediné, co pozornost mou u
poutalo. byly dosti dobře zachované trosky pra
starých obilnic, rovněž z pálených cihel zbudova
ných. Všechny mají tvar pravoúhelníka. Jsou vel
mi pevně stavěny: jich zdivo je až 3 metry Široké,
A proč tato mohutnost zdiva? ©Aby zabránilo se

) změně teploty uvnitř obilnic. Tím totiž obilí delší
dobu bylo zachováno neporušené.

Obilnice byly charakteristikou starého Egypta.
Jinde měly tvar našich úlů, spletených kopulovitě
ze slámy. Ale všude měly otvory pouze dva (je
den nahoře ve střeše a druhý dole). Horním se tam
sypalo obilí. dolním pak se vybíralo. Staří Fgvp
ťané je nazývali »domy počítání obilí«.

*

Prohlédnuv si důkladně zříceniny a učiniv sním
ky několika zvláště zajímavých partií. usedl jsem
na vyvýšené místo zřícenin a představoval si. ja
ký as panoval život před dávnými tisíci lely v
tomto prastarém, eminentně proviantním a pohra
ničním městě. Zrovna jako bych byl na vlastní oči

, pozoroval, kterak hned po žních z města vycházejí
* písaři, doprovázení černochy s holemi v rukou,
| této ultima ratio ve starém i moderním Orientě.

| Kam as! jdou? K okolním sedlákům — obilí vy
! vají na špatnou sklizeň — — — Po notném vý

prasku musí obilí vydati a ještě do města. do obil
nic donésti. A kol špýcharů všude čilý život. Ka

LANGHANS,

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

pjatě sledovali osudy a tužby té třídy lidského no
kolení. která jest nejčetnější a jež jest povolána ku
spáse zrovna tak, jako vysocí velmožové.

Kristus skláněl se k trpícím a všem chudým s
největší láskou a tak dal praktický pokyn, jak se
mají všichni jeho následovníci chovati k chuďasům.

Kéž tento rok jest dobou nejutěšenějšího roz
květu našeho sdružení.

Politický přehled.
Česko-německé vyjednávání zase se trochu

huulo vpřed. 12. února sešel se totiž devitičlenný
výbor, dosazený pracovním výborem nár. politické
komise. Usneseno doplniti statistický materiál pro
retormu volebního řádu na zemský sněm, výsled
ky sčítání lidu z r. 1910. — Ve schůzi Svazu če
ských poslancu seznáno, že prý neshody v otázce
národnost. rozdělení zemského výboru v sekci če
skou a německou budou prý brzo odstraněny. Dle
*Národní Politiky« podařilo se prý dru. Fořtovi
a dru. Urbanovií nalézti kompromisní formulku pro
národnostní rozdělení agendy zemského výboru.

Finanční komise sněmovní © sanaci zemských
financí. Stálá finanční komise sněmu král, České
ho hledá nové zdroje příjmů, jež by stačily k u
hrazení vyšších výdajů, spojených s úpravou platů
učitelských. Ve schůzi finanční komise jednalo se
o dani z fideikomisů a o zemských dávkách z pře
pychu. Přijat návrh na uvalení zemské dávky na
kinematografy. varietní divadla, kabarety. chan
tány atd. Návrh na zdanění všech divadel, koncer
tu a tanečních zábav zatím odložen. Dále usneseno
bylo vybírati 50proc. zem. přirážku k dani z ví
na. Návrh na zdanění lihuprostých nápojů byl od
volán.

Videšské. porady. Z porad, které měl mminitlý
týden ministerský předseda uherský hr. Khuen-He
dervary ve Vídni, vzešly i zvěsti, že hr. Khuen
bade asi nástupcem hr. Aehrenthala a že by se pak
stal uherským ministerským předsedou dosavadní
ministr financí Lukacs. Jisto však jest, že se tu
jednalo o brannou předlohu, z které chtějí Maďaři
kořistiti pro sebe. Dle všeho vrátil se hr. Khuen
z Vídně s prázdnou. Strana Justhova chystá se již
na počátku jednání o branné předloze k obstrukci.

bříku neb po schodech byl na střechu obilnice do
nešen, stojí zde jiný písař a zaznamenává, kolik
pytlů bylo otvorem do vnitř obilnice nasypáno. Tě
mito přesnými záznamy jest všeliký podvad se
strany nosičů vyloučen. | písaři kontrolují se na
vzájem a nade všemi vede inspekci správce špí
charu

Nad zdejšími státními obilnicemi bdí vrchní
inspektor obilnic. Jemu jest starati se o snesení co
největších zásob. On musí »správce statku fara
onových na jihu i na severu, bídnou zemi Ethiop
skou počínaje, až k hranicím země Naharinské- ku
pilné práci povzbuzovati. A když byl předložil fa
raonoví seznamy hojných zásob, tu bývá za ot
měnu přede tváří svého vladaře pomazán vonnou
mastí a obdarován drahocennými náramky ....

. .

Proč byly obilnice v celém Egyptě zakládá
ny v množství tak velikém? Protože osud celé ze
mě závisel od zátopy nilské, totiž nedostoupila-li
záplava jisté výše — a třebas jen desítina chy
běla — průtoky již nebyly plny, aby dosáhly víše
položených polí. V zápětí následovala neúroda a
hlad. A přestoupila-li záplava jen nepatrně normální
výši, tu trhala a odnášela hráze, domy — vůbec ni
čila a zpustošila vše. Proto výška záplavy Nilu
byla již od dob pradávných bedlivě pozorována
a zaznamenávána.

Zásobárny zde v Pithomu měly pak i ten ú
čel, aby v nich shromažďováno a uschováváno bylo
obilí, jehož potřeboval Ramses II. k svýni asijským
výpravám. Musilať vojsko, jež do Syrie táhlo, u
bírati se pouští a proto bylo nuceno bráti s sebou
zásoby na cestu. A právě údolím Tůmílátským
prastará vedla cesta z Kanaan do srdce Egypta.
Proto na blízkých hranicích bylo hojně menších
pevností a nadto pro naprosté zabezpečení dvoji

Adalbertinum.



strana Košutova jest proti zahájení obstrukce, do
kud jednání s vládou nebude ukončeno. Hr. Khuen,
nepodaří-li se mu zjednati smír s oposicí a propuk
ne-li ve sněmovně obstrukce, jest prý odhodlán
ihned sněmovnu rozpustit.
-Ban Čuvaj v práci Ban prohlásil,že základen:
jeho politiky bude neoddělitelnost Chorvátska od
Uher; bude prý proto zásadním nepřítelem všech
snah odlučovacích. Ban prý se neodchýlil a neod
chýlí od zákona a plnění zákonů bude žádati od
každého. Za zabavování novin bere zodpovědnost.

Na prospěch Chorvátů! Ve schůzi zemského
sněmu dalmatského 7. února poslanec P. Biankini
jménem poslanců chorvátských a srbských přečetl
prohlášení, jímž se protestuje proti násilnické vlá
dě v Chorvátsku a nato na znamení solidarity byla
schůze shěmu skončena. Poslanci, když vyšli ze
sněmovny, byli zasypání od dam kvítim. — Na
Žofíně v Praze konala se minulou neděli schůze,
svolaná všemi národními stranami českými, na

ulicemi několik set studentů, jež však policie roze
hnala a některé z nich zatkla. Před strážnicí, která
prý byla kamením bombardována, došlo ke krva
vé srážce, při níž bylo opět několik mladíků zat
čeno.

Dohoda rakousko-uherská? Ruský vyslanec ve
Vídni Giers odebral se do Petrohradu. Očekává se
důležité jednání o dohodě rusko-rakouské. Jednání
to jest asi výsledkem návštěvy velkoknížete On
dřeje ve Vídni. ,

Volba předsednictva v říšském sněmu němec
kém. Dne 9. února po dvou bezvýsledných prv
ních volbách zvolen byl při druhé užší volbě presi
dentem člen centra dr. Spahn 196 blasy, soc. dem.
Bebel obdržel 175 hlasů. Prvním místopředsedou
zvolen soc. dem. Scheidemann 188 hlasy ze 386,
bývalý sazeč. Druhým vicepresidentem zvolen ná
rodní liberál dr. Paasche 274 hlasy. Při volbě pr
vého místopředsedy na vzdory zvolili liberálové
a pokrokáři soc. dem. Scheidemanna, poněvadž po
čítali s tím, že dr. Spahn se socialistou nebude se
děti v presidiu. A hned se smluvili se soc. demo
kraty pro druhou volbu presidia, ve které presidi
um první volbou zvolené bývá dle dosavadního
zvyku aklamací v úřadě potvrzeno. Spahn měl
býti v druhé volbě poražen a vytlačen z předsed
nictví. Ale porušení parlamentárních tradicí roz
trpčilo Spahna, že se vzdal předsednictví, což střed
také schválil, považuje za nedůstojné předsedati s
anarchistou. Střed nebude ani žádati zastoupení v
předsednictví, s ním půjdou i konservativci a Po
láci. a nové liberálně-socialistické předsednictvo
bude míti proti sobě 193 poslanců. Volba dra. Spah
na dokazuje však také, jaké vážnosti a jakému vli
vu těší se i seslabený poněkud střed na říšském
sněmu německém. -- 14. února zvolen předsedou
posl. Kaempi z pokrok. strany lid.; druhým místo
předsedou zvolen posl. Dove, rovněž pokrokář.

Nová vláda v Bavorsku. V Bavorsku stalo Se,
co soc. demokraté a pokrokáři neočekávali. Princ
vladař jmenoval totiž jednoho z vůdců katolického
středu posl. bar. Hartlinga předsedou ministerstva
a zároveň ministrem zahraničních záležitostí. Bar.
Hartlingovi dostalo se nejširší plné mocí a hlavně
úkolu, aby sesílil vliv církve ve veřejném životě a
ve školství. Ovšem nepřátelé církve zuří hněvem!

Smlouva o Marokko konečně 10. února schvá
lením ve francouzském senátu 222 hlasy proti 48

tá zeď, chránící Egypt před často se opětujícími
útoky kočovných Asiatuv. Odtud lze si vysvětlit
hebrejský název Egypta »Micraim«, t. j. země dvou
hradeb. Konečně obilnice starého Egypta byly jeho
pokladnami. z nichž úředníkům, vojákám a řeme
slníkum jich služné resp. mzda byla vyplácena v
naturáliích.

A zdá se. že tyto zásobárny starého Egypta
mnohdy nebyly plnější, než pokladny Egypta mo
derního — a že služné v dobách dávno minulých
právě tak šlendriánsky bylo vypláceno jako v do
bách přítomných.

To dokládají dopisy z onoho pradávného vě
ku: »Ačkoliv bylo řečeno, že mají býti vydány.
přece nejsou dosud dodány potraviny do chrámu,
v němž já jsem, ano já nedostávám žádného chle
ba... .« naříká trpce jistý sluha chrámový ve
své stížnosti ske knižatím«. A jistý chudý vrch
ní dělník obdržel své obilí teprve potom, když byl
říkal »po dobu desíti dnů denně: »Dej je přece!
A ještě hůře byli na tom obyčejní dělníci. Často po
celé měsíce nebyla jim vyplácena mzda, pozustá
vající z obilí. Ale tito v podobných případech již v
dobách šedivé minulosti chápali se radikálního pro
středku: začali stávkovati, či jak se před několika
tisíci lety po staroegyptsku říkávalo, »doma le
želi«. Jindy zase nezůstalo to pouze při tom, že se
»položili«, nýbrž táhli hromadně před »velkokníža
ta«. aby jim přednesli svou stížnost přímo. A ten
to prostředek obyčejně pomohl. Obilí bylo hned
vydáno.

Též chrámům bylo obilí ze skladišť dodáváno.
Tak rozdal na př. Ramses Ill. za doby svého 31
letého panování přes 11 nů pytlův obilí růz
ným chrámům.

Z toho zřejmo. že úřad správce obilnice či

došla ku bonečnému svému: vyřízení. Přes dva

ranele sralouvou nábude prý: velmi cenných vý
Černohorská aúvětěva:v. Fitrofnadé. Král čer

nohorský Nikola:s princem Petrem. W. únera z2
vital do Carského Sěla, kdež se jim dostalo mej
skvělejšího uvítání a. pohostění. Krále provází i
černohorský ministr zahraničních: zášežitostí. Jde
tu o budoucí věci, z. nichž: válkou trimolskou méže
na Balkáně povstati všeobecné vzplanutí. Ostatně
Černou Mom tlačí nejvíce: dosud nerozřešené ©
tázka albánská. Černá Hora nenfis ta aby vydr

kola šel do Petrohradu na poradů:
Čína republikou. Konečně po dlouhých bojích

a vyjednávání došlo v Číně k převratu vydání ©
diktu. Trůn prohlašuje, že uznává republiku a při
jímá podmínky, jež Juanšikaj smluviř s povstaleť
a zároveň se oznamuje místokrálům, že trůn se

Vzává politické moci, aby vyhověř přáním národa.
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špýcharu byl velice důležitý. Ale i velice výnosný.
Jistý správce — dle prastarého vyobrazení — při
této činnosti tak ztělnatěl, že při pohřebních slav
nostech svého pána ani obětních podarů sám nésti
nemohl.

Dlužno totiž vědětí, že z pravidla vedle obilnic
byly i jiné zásobárny, jež v různých odděleních
obsahovaly chleby. nápoje. sušené ryby, ovoce atd.
Vedle mnohých obilnic byly kobky, podobající se
sklepum, v nichž v ohromných džbánech vždy v
zásobách hojných byly chovány. A především pi
vo. Pili je bohatí i chudí. Ba ani sám farao jím ne
pohrdl. Mělťvlastní pivovary, jež tvořily tak zva
nou »čístou: část jeho kuchyně. A pivo bylo vždy
uilovaným nápojem lidu egyptského. Již v nejstar
ších dobách Egypta byly známy čtyry druhy piva.
mezi nimiž »černé: těšilo se oblibě obzvláštní.

A jsem jist, že okolí Pithomu, jehož pivní skla
diště zajisté udržovala vojáky na blízkých pu
stých hranicích při dobré náladě, mnohou by mo
hlo vypravovati historku o tom, jak v dobách pra
dávných v jeho zásobárnách úředníci, důstojníci

velice rozjařené. Zvláště byli to nadějní synové
zdejších mocných, kteří v Memphis studovali, zde
prázdniny trávili a pivu holdovali, jak vidno z do
pisu jednoho učitele vlastnímu žákovi: »Bylo mi
řečeno. že zapomínáš na knihy ... . „ že chodíš 7
hospody do hospody . . . . Jsi vídán, kterak nazdi
vylézáš a (tam) prkna rozbíjíš; lidé před tebou
utíkají „bojíce se, že jim natlučeš . . . .« Proto Ji
stý moudrý otec dal svému synovi tu radu, by se
denně spokojil »dvěma džbánky piva a třemi chle
by

"Pak víno. Zvláště Delta bylo| Ea vínavěhlasným. Zvláště dobré pověsti y se druhy:

Kněžské kolárky
a náprsenky,
fianel. košile, spodky, ponožky, Ba.
pesníky aložní prádlastěle na výběr
P. T. interesentům známá avon.
solídnostífirma

Václav L. Holý,
HradecKrálové,Klicperovauličeč..233

Vlastní výroba střižního zboží. $

z rávy
organisač. a spolkové.

L ples tělocvičného odbora »Orla« vHradci Králové:
pořádá se ve prospěch katolické dělnické útuiny a sírote
čince tuto neděli (18. února.) Začátek o půl 8. hodině.vá
čer. Vstupné 2 K, druhá dáma 50 h. Hudba kapely lřa
bechevic. Dobročinmosti se meze nekladou.

Černilov. Oznámená první domácí zábava spolku
křesť. soc. tělocvičné jednoty vydařila se nad. očekává
mí a tvrdila milovníky našeho »Orla«, že spolek ueži
voři, jak by si nepřátelé přáli, ale že žije. Br. Menci
jun. po úvodu vsdp. vikáře Seidla a předsedy »Orla« vim.
Petráska promluvil stručně sice, však poutavěi. věcně
© spalování mrtvol. Vystoupil poprve, ale zamlouval se
všem. Pří cvičení bylo viděti veliký pokrok od posled
ního veřejného vystoupení v Dolno-Černilově a v Buke
vině. Hlavní zásluha patří br. Menclovi jun., který do
vede dobře .cvičiti i dobře nacvičiti. Cvičení prostá
okr.. skok vysoký i daleký, cvičení s tyčemi, šerm, vý
kony na žebříku, bradlech, skupiny i zábavné: liry do
provázeny byly srdečným potleskem. Jednoho jsme si
při celém vystoupení zvláště povšimli: Nenucenosti spo
Jené s ukázněností — což dodávalo zábavě zvláštního
rázu. Všechny sólové výstupy provedeny byly bezvad
ně, ač naši »Orlové« poprve se nám představili na prk
nech. S uspokojením, doprovázení orchestrem páně Va
chovým, opouštěli jsme spolkovou místnost. aetmšice
ani, že jsme se zdrželi skoro celé čtyry hodiny. Máme
naději. že zase brzy »Orlové“ nás tak pobaví. »Orlu:
zdar! — (Dary.) Katol. národní Jednotě věnoval vsdp.
kanovník dr. Šulc 10 K, Tělocvičné jedtotě »Orel-Bry
nych« p. Jan Malý, rolník z Černilova 10 K. S díky
kvitujeme. Pán Bůh zaplať!

Vamberk. Křesť. soc. spolek náš »Svonmest« v mi
nulé neděli připravil pro své členy i velmí četné hosty
užitečný a také velmi příjemný večer. Zahájil jej pan
Vilém Nejedlo, člen spolku a pokladník na dráze, před
nášou -O alkoholismu, jeho následcích a našem boji
proti němu«. Přednáška bezvadná přednesem a bohatá
obsahem svým byla se zaslouženou pozorností vyslech
nuta a projevem uznání odměněna. Divadelní kroužek na
našem chudém ještě jevišti setrál s wznáníhodnou pílí
nacvičenou jednoaktovou fřašku »Nh stará léta«. Jem
ný Její humor byl vhodným přechodem od vážné před
nášky k datším četným veselým: výstupům avelmi zda
Hilým přednesáům našich mladých: člení, zvláště pak %.—ěu -— -=. . - —
+Amt« t.j. Buto klassikův, »Anm«;t. j. biblické Om.
Heliopolisklassikův ;:>Charr., u mareotského jezera
ležící atd. A pak zde: v Píthomu měli z první tu
ky výtečná vína asijská, jež předcházelapověst
nejlepší. A že toto. víno i sem do Egypta bylo
importováno, víme:s veškerou určitostí. | Vítězný
Thutmosis III. na př. dostal jako poplatek někotik
tisíc džbánů syrského vína. Zvláště však výtečné
bylo víno Foeničanév, jehož zásobý v jejich skle
pích »težely jako zátopa«. Palestinské víno známo
bylo pod jménem »arpu n chal< t. j. víno zPale
stiny. A právě na jedné stéle odtud z Pitkomu lze
až dosud čísti nápis »arp nefer nefer nt chal« t. i.
velejemné víne z Palestiny. A jako pro pivo, tak
zvláště pro víno starý Egypťan měl dobrý jazyk..
Prastaré egyptské nápisy již rozlišují: Obyčejné ví
no, jež se nazývá jednoduše >arp<; dobré víno t. i.
»arp nefer<; pak sladké víno, t. j. »arp nedem«, a
konečně velejemné víno, t. j. »arp nefer nefer<+
(doslovně přeloženo: »dobré, dobré víno«.) A na
nádobách, ve kterých vína chována byla, byl vždy
přesně udán rok jeho lisování a jeho původu, jako
na př.>Ročník 1. (resp. 2, 3. 4. atd.) . . . Dobré
(velmi dobré) víno z té a z tě vinice . . . Dozorce
vinařů (na př Thutmes) .. « Jiná prastará e
gyptská vinná etiketa zní: »Ročník 5. Víno z vi
nice chrámu Ramsa II. Jemu Život, Zdar a Zdra
ví... . DozorcevinařůPtach ....«

A to vše založil farao Ramses II., o jehož při
chodu na svět hlásá jedna jeho stéla: >Jásot ra
dosti ozval se na nebl v den narození jeho. Boho

nás vzal svůj původ .. . Amon děl: Já jsem ho
stvořil. abych průchodu zjednal pravdě. Země je
upevněna, nebe jest uklidněno; počet devíti boltů
jest spokojen jeho objevenímse... «

(Pokračování.) m «o „
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„člena jednoty z Kostelce n. Orl. Tak se snaží
náš vždy vážné poučení, které s uspokojením

starší, spojovati také se zábavou, která zase
vábí. Máme naději, že společnou prací všech bu- '
dále růsti počtem, uvědomělostl pravých katolí

ků,jakož.| vzájemnoubratrskouláskou.ZdařBůh!
Divadlo v Kněžicích u Ronova nad Doubravoa. Sdru

žení katolické mládeže sehrálo dne 11. února 1912v ho
stincí p. starosty Matěje Ronovského veselohru o 4 je
dmáních od A Bagnera »Halleyova kometa.« Hra prove
dena precisně. Ač jest veselohrou, skytá mnoho vážných
momentů náboženského kreda. Účastníci hry zasluhují
všeobecného uznání a vřelé pochvaly. Zdař Běh!

Benovnad. Doubravoa. Vzdělavací katolický sociální
spolek »Rovnost« sebraje dne 3 března 1912 obraz z
dob války třicítijeté o 5 jednáních od A. Svobody »Vy
děděnci«. Kus provedea bude v historických krojích do
bově i slohově správných. Předprodej vstupenek u p.
J. Bláhy. I. místo 1 K, II. místo 70 hal., k stání 40 hal.

Žďár nad Orlici Sdružené křesť. sociální spolky ve
Žďáře svolaly veřejnou schůzí v neděli dne JI. února 
1912.Po zahájení schůze ;panem Dostálem ze Žďáru byli
zvoleni n. Lingr, rolník z Lípy, za předsedu, p. Rybka ze '

„Žďáruza místopledtedn.a p. Jesef Kozelz Týništěn.
Orl za zapisovatele. První ujal se slova br. Rudolf ho
zel z Týmišáš n. Orl,.který promluvili o organisaci wlá- :
deže a tělocvičných odborech »Orlů«. Pravil, že dnes
vydává se vše za pokrok, byť by to bylo sebe horší,
jen když to směřuje proti nám katolfkům. Proto jest
pěstovati pokrok pravý, vzdělávati mládež dobrou čet
bou a vychovati z ní řádné členy společnosti lidské. Or
ganisace mládeže mají býti pokračovací školou pro celý
život. Pan řečník kázal, že v dobách, kdy národ še
ský byl v největším rozkvětu, patřila o to zásluha «a
tolické církvi. A zase v době náboženských třenic kle

„salamoc a sláva maše,:ažna Bilé Hořeklesla úplně.Do
kázal též, že mládež se musí vzdělávat nejen duševič.
nýbrž i tělesně. Za tím účelem zakládány jsou tělocvič
né odbory »Orla«. Bylo nám vytýkáno, že prý tříštíme
národ, zakládajíce své těloovičné odbory, ale my vidíme,
že naše odbory jsou mutností, poněvadž »Sokol« se stal
rejdištěm pokrokářů a meřídí se tím, co Tyrš při jeho
začátcích napsal, totiž, že nemají zatahovati do Sokola
žádné strannické, nábožesské hádky. | Nejen to, ale
Česká Obec Sokolská ve svém projevu v listopadu r.
1910 se usnesla, aby do žádné jednoty sokolské nebyli .
přijímání členové »klerikálních« spolků a ti, kdo sna
hám klerikálním vědomě slouží a naopak »soc. demo- '
kraté jsou vítáni v sokolských jednotách«. Zde jest vi- ,
děti, že odbory +Orlů« jsou pro nás nutností a na Mo
ravě se také plně osvědčily. — Pan Lingr poděkoval za
tuto řeč br. Kozlovi a udělil slovo br. Eliášovi, který
promlonvá o výluce kovodělníků a praví, abychom je
podporovali v jejich boji a něčím jim přispěli. Dále pra-.
ví, že jest potřeba, aby i mladí dělníci ve svých orga
nisacích mládeže se odborně vzdělávati, poněvadž, ic-li
potom nějaké hnutí za zlepšení existence, Jest zde ar
máda uvědomělých mužů i žen, před kterými musí ka
pitalisté míti respekt. — I tato řeč byla přijata s po
vděkem a p. Lingr, poděkovav br. Eliášoví, praví, Že :
jest potřeba pracovati pro naši věc s láskou, poctivostí
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a svorně. Nato ujhmáse slova dn. P. Josef Novotný, ka
plan z Pardubic, by pramluvil na ihema »Pokrok a 0

světa.. Praví, že pokrak jest krokem ky předu, nikdy
však zpět. Vypočítává, jaké pokroky jsou v různých o
borech. Dovodil, že úplně poznaná pravda vede k Bohu,
Tvůrci všeho světa, daonak kuse poznáná pravda od
Boha odvádí. Jak pokrok ten ve skntečnosti vypadá,
dokazuje, že počet zločinců stouná o deset až dvacet 

kteří ze svobodně myslících lidí nadělali svých sluhů.
Když národu -našemu mělo se dostati řádného zastoupení
v říšské radě, byl to dr. Kramář, který zavedl národ
český ve jho Beckovo. Mohl by to učimiti, kdyby ne
byl liberálem a byl věřícím katolíkem? Druhý takový
výtečník jest posl. Klofáč, který kupuje milionový pod
nik. Každý ví, že z peněz poslaneckých by si to do
volit nemhl. »Zlatá husa< a jiné okolnosti nám povidají
dosti. Pak se divíme, že nikde nic neznamenáme! A úlou
ček německých poslanců dosáhne, co chce. Jak jinak
bylo, když Rieger mluvil v panské sněmovně! Tu haž
dý s úctou a respektem jej poslouchal. Rieger vrátil ná
rodu čestný dar i s úroky. Zemřel jiný vůdce národa,
dr. Herold, zanechal na 3 mil. korun majetku a nedal
národu ničeho. Zde jest viděti rozdíl mezi mužem, kte
rt věří pevně v Boha a praví, že víra katolická jest
právě štěstím pro náš národ, a mezi mužem, který
jest prodchnut duchem liberalistickým. Při drahotních
demonstracích pokrokáři vzall provise od argentinských
kapitalistů, kteří sem zasílali maso, které bylo špatné
jakosti. Dp. řečník promlouvá o nepořádcích v bance
»Praha«, v příčině výluky kovodělníků a končí apelem
na přítomné, aby pracovali ku mravnímu a hospodář
skému povznesení našeho milého národa českého. Pan
Lingr poděkoval za tuto krásnou řeč, a poněvadž se

nikdo ke slovu nehlásil, tato za povznešené nálady
skončena. Při řeči dp. Novotného sice jeden mladík co
si vykřikoval, ale když měl mluviti, ke slovu se nepři
hlásil. ——0

Zprávy
místní a z kraje.

Dlecésní zprávy. J. E. ndp. biskup dr. Josef Doubra
va jmenoval sídelním kanovníkem kathedrální kapitoly
v Hrádci Králové vsdp. dra. Fr. Reyla, rektora bisk.
semináře. Installace nového pana kanovníka díti se bu

na o půl 10. hod., načež installovaný hodnostář bude cele
brovati zpívanou mši svatou. Zasloužilému dlouholetému
jednateli Politického družstva tiskového a horlivému
organisátorovi voláme: Ad multos annos!

Městská rada ve schůzi své, konané dne 12. února t.
r. učinila následující usnesení: Technické kanceláři se u
loží, aby provedla plot kol fary v Pouchově. — S policej
ním úřadem se sdělí, že byla udělena koncesse ku spro
středkování koupě a prodeje realit p. J. Malinovskému
v Hradci Králové. — Povoleno bylo připojení kanalisace :
z domu čp. 349 p. Fr. Černého k uliční kanalisaci. —

Panu Václavu Michálkovi, obchodníku zde, doručí se
výměr“zemského. výboru, kterým zamítnuta byla jeho
stížnost do nařízení, by odstranil kolnu ze dvorka své
ho domu čp. 83. — Panu K. Vackovi, hodináři, povoleno
bylo umístění výkl. skříně na domě čp. 80 v Palackého
třídě. S pí. A. Fultnerovou, maj. domu čp. 80, se sdělí,
že zamítnuta byla její stížnost do povolení k vyvěsení
výkl. skříně na domě čp. 79, okr. výborem. — Zpráva
ref. p. vL rady Nováka, že vysazeno bylo v roce 1911
475 vysokokmenných stromků a 1100 keřů, vzata byla
na vědomi. — Uděleny byly dvě mimořádné podpory

Oulagne Vulneram. Zemřel člen dp. Jan Severa:
důst. pány členy o brzké odsloužení mše sv. prosí: kol
legové zemřelého.

Divadlo. Dne 4. t. m. »Rusalka«. Vynasnažil se celý
soubor, aby jemné umění tlumočil co nejzdařileji. Palma
náleží panu kapelníkovi Winklerovi, který svým talen
tem přispěl na předním místě k úspěchu večera. Sbor ve
2. jednání poněkud distonoval při první sloze a trubka
neladila při fanfárách. Jinak mohl býti každý spokojen.
Ale zase administrativní nedopatření! Ač začátek na ro

nestačí naprosto oznámení pouze ve vestibulu divadla.
Pak není divu, že I. jednání bylo rušeno přicházejícími
překvapenými návštěvníky. —© Značnou sensaci budil
příchod mladých italských umělců. Divadlo bylo již tý
den napřed vyprodáno. Necháváme na rozhodnutí jiným,
zda byla oprávněna tak nadměrná sensace u obecenstva,
které přece právě na české umění jest tolik hrdo. Čí
jsou děti z jiného národa tolik zázračné, že jim jest po
třebí již předem vzdávati větší hold, než pilným dospě
lým umělcům našim? Pohostinské hry jsou ovšem dobrou
školou, ale není potřebí jejich výzpam přeceňovati. U
znati ovšem dlužno, že malí umělci vedli si na svůj věk
velice úspěšně. V prvé hře »Barbiere di Seviglia« hrály
děti s chutí a bravurou jim vlastní, bez bázně. Pěkně za
zpívala svůj part Rosina — zvláště se vyznamenala ve
2. jednání. Též malý komik Don Bartolo přispěl značně
k úspěchu večera. K nim čestně se družili »il Barbiere«
a nápdaník Rosiny. Ostatně ředitelstvu sluší pochvala za
obezřetnou píli, s jakou vše nastudováno. Děti byly loto
grafovány p. fotografem Trskem. — Snad měla býti vy
brána dla, která by byla pro malé herce přiměřenější.
Pozornému posluchači však neušlo, že leckde spíš trium
fovala dresura než umění procítěné a s porozuměním o
svojené. Nelze také jinak. Psychologický postup a cha
rakteristika při lepších dramatických pracích jsou často
značně tvrdým oříškem i pro umělce dospělé a vyško
lené. —-Ve středu »Werther«. Děj sám působí svým zau

k naději. V době dekadentní hrdina prchá se světa pro
malichernost — a tedy vlastně zbaběle. Hudba Masse
netova však svými harmonickými vlnami uchvacuje,
vzrušuje zvláště mezi dvěma posledními akty. Dekorace
zvláště v 1. jednání byla velice přiměřená. Zvlášť šťastně
podal svou úlohu p. Demkov (Werther). Na pí. Skálovou
však úloha Loty méně se hodí. Daleko lépe přiléhala úlo
ha Žofie temperamentu pl. Dvořákové. Dobře se vžili do
svých rolí pp. Vrba, Hrádek a Balke. Orchestr provázel
zpěvy velmi zručně.

uznáte,
že Vámposlouží

rem= | fa J. Pavelka Z2is*
šedý vede | Urodop Králová, Palackého 17. TT, m varmívýra.

pouze jen speci
elní závod pro moderní střih, exaktní
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Matlční ples vykazuje letos čistý Fřňlos ve výši K
689.30. Při osobním zvaní vybráno bylo na vstupném,

předem zaplaceném, K568.70, při pokladně v Orand
hotelu odvedeno bylo K 589.50. — Při té příležitošti vzdá
vají místní odbory díky všem, kteří ku zdaru tohoto
plesu přispěli, zvláště pak dekoratéru p. J. Thořovi za

* benevolentní přenechání nádherné dekorace, hotelieru p.
Urbanovi za výhodné propůjčení sálu. -* Značnějšími ob
nosy přispěli: C. k. soud a stát. zastupitelství K 66.-.,
pp. advokáti K 62.—, Zál. Úvěr. Ústav s pp. úředníky
K 48.—, prof. sbor reálky K 45.—, pp. úředníci mísí. sta
veb. správy a kanceláří fy. Kress a Bernard K 40.—-,Fi
liálka České banky a rak. uh. banky s pp. úředníky K
30.—, pp. měst. úředníci K 35.70, pp. úředníci okr. hejt
manství K 33.—, p. stav. Schmidt K 30.—, p. hotelier Ur
ban K 30.—

měšť. školy dívčí K 23.—. Mimo pp. členy matičních vý
borů činní byli v plesovém komité pp.: inženýři Bárta,
Pánek, Fridrich, JUC. Vacek, prof. Klouček a Kohout,
učitel Tvrzský, JUSt. Hubáček a Steinfeld, IngC. Ma
tějček, pokladníci ing. Vaněček a ausk. Svoboda.

Projekt železničního spojení Smiřice-Černilov. Na
podnět městského zastupitelstva odbývala se dne 13. ú
nora ve Smiřicích schůze interessentů na projektované
místní dráze Srniřice-Černilov a připojením na stávající
projekt mistní dráhy Hradec Králové-Černilov-Opočno
k tomu účelu, aby zajištěn byl náklad, kterého vyžadují
předběžné práce a vypracování projektu. Význam léto
nově projektované odbočky Smiřice-Černilov pro inístní
hospodářské, průmyslové a obchodní poměry dotčeného
obvodu jest dalekosáhlý, jedná se zde o spojení hospodář
sky posud následkem nedostatku komunikace zanedbané
krajiný se střediskem právě zemědělského průmyslu a
o možnost pravidelné a levné dopravy zemědělských
výrobků do závodů výrobky tyto dále spracujících, po
skytne jednak rolníku možnost pozemky svoje intensiv
něji využitkovati a dotyčným závodů příležitost, větší
množství suroviny sobě zajistití. V první řadě padá zde
ovšem na váhu zájem cukrovaru c. k. rodinného fondu,
jehož pozemky iv katastru obce černilovské ležící tím
to způsobem přímo s továrnou spojeny budou, čímž kles
ne dopravní náklad za řepu z 50—60 haléřů na pouhých
9 haléřů, ale i cukrovar Černožický, sušárna na če
kanku. mlýn, pivovar. cihelna, lihovar ve Smificích tě
Žiti mohou z projektovaného železničního spojení. Správ
né porozumění zájmům veřejným prokázala okresní za
stupitelstvo jaroměřské a městské zastupitelstvo smi

řické, která prohlásila ochotu nésti 26 procent potřeb
ného nákladu. Taktéž fy Ed. Ad. Malburg a syn, Šimon
Klein a synové, Lófnar, Sehnoutka, projevily ochotu pro
jekt ve správném poměru svých zájmů podporovati. Tím
více musí zarážeti prohlášení cukrovaru černožického,
že na novém železničním spojeni žádného zájmu nemá
a prohlášení zástupce císařského velkostatku smiřické
ho. že vzdor několikaměsíčnímu průtahu není posud
zmocněn závazného prohlášení učiniti. Vzhledem k to
mu, že se zde nejedná jen o zájmy veřejné a o stejno
měrný prospěch všech poplatníků obecních a okresních,
nýbrž v daleko větší míře též o zvláštní prospěch jedno
tlivých interessentů, neuznáváme za správné, vymykail-li
se tito dle možnosti příspěvkům na potřebné náklady.
Stanovisko tahové by bylo zvláště správy c. k. velko
statku. průmyslově, moderně vedeného, nedůstojné a
jest tudíž oprávněna naděje, že se podaří právě v této
správě získati činitele pro uskutečnění tohoto projektu
nejúčinnějšího a rozhodujícího. Není ovšem pochyby. že

též obce na levém břehu labském ležící, jakož i sám 0
kres královéhradecký si svůj zájem na projektovaném že
lezničním spojení uvědomí a projekt také hmotně podpo
rovati budou.

Valná hromada společenstva stavebalch a přiklěle
ných živnosti v Hradci Králové odbývána byla 28. led
na 1912 v zasedací síni obecního zastupitelství za ne
bývalé účasti členstva všech odborů. Přednáška kol. Fr.
Čermáka »O zadávání praci veřejných a soukromých“
přijata za bouřlivého souhlasu valné hromady a schvá
lena jednohlasně představenstvem vypracovaná resolu
ce: 1. Veškerá práce přesahující obnos 1000 K budiž za
dávána veřejným ofertním řízením. 2. Výsledek každého
olertního řízení budiž dopodrobna veřejnosti sdělen. 3.
Veškeré menší práce, nedosahující obnos 1000 K, buďtež
zadávány postupně všem místním živnostníkům, kteří
by práce ty chtěli a o ně se přihlásiti. 4. Veškeré menší
práce, nedosahující obnosu 500 K, buďtež zadávány za
součinnosti společenstevního představenstva. 5. Nebuď

. tež zadávány práce nejlevnějším oferentům. 6. Každé
zadávání práce budiž vždy jen oprávněným místním od
borným živnostníkům zadáno, nikoliv jedinému podni
kateli. 7. Vyhražování prací projektanta pro svoje lidi
budiž pro vždy zrušeno a za neplatné uznáno, 8. Ve
škeré všeobecné i zvláštní podmínky všech oferiních
řízení buďtež za souhlasu příslušných společenstev u
praveny. 9. Budiž přiznána společenstvům kontrola nad
provedením veškerých prací dooboru“ spadajících. 10.
Podmínky a podklady ke zpracování rozpočtů buďtež
Živnostníkům oferujícím vydávány bezplatně. 11. Obec
nechť upustí od provádění prací ve své vlastní režii bez
rozdílu výše nákladu. ,

Množství stromů vysázených v Hradči Králové v ro
ku 1911. Regulací Labe a Orlice padlo množství stromů
a keřů v okolí Královéhradeckém za oběť. Město a zást
ší Okrašlovací spolek starají se všemožně, aby náhrada
v městě i okolí byla zjednána. Roku 1911 vysázeno bylo
za malého přispění Okrašlovacího spolku zdejšího 83 lip
krymských a to u Střelnice, v Karlově třídě, v Mýtské

na levém břehu labském; 30 pyramid. topolů černých

(z nichž 10 daroysf svaz Okrašlovací v Praze) na levém
břehu labském; v ulici Moravské a na nábřeží cís. Frant.
Josefa; 33 topolů Simonových čili čínských, 11 balsámo
vých, 5 stříbrných na lev. břehu labském a 10 na sever
ních hradbách městských; 54 topoly pyram. bílé (Popu
lus alba Bolessna) a 20 lísek jehlancových (Corylus co
lurna) na Příkopech; přes 30 javorů, 4 smuteční vrby na
severních hradbách, 42 platány na nábřeží Eliščině a v
ulici Červeného, 3 akáty za Vodičkovými kasárnami, 2
kulovité akáty u Borromaea, 2 buky červenolisté u mno
stu, 11 bříz v ulici Hostivítově, 10 tisů a přes 60 jiných

jehjjéhatých stromů na rozličných místech v městě. —
Keřů vysázeno bylo přes 1000 a to zvláště na severních
hradbách a u budovy c. k. reálné školy. Letošního roku
snad neopomene správa regulace řek přispěti k tomu, aby
okolí královéhradecké bylo okrášleno stromovím.

Mužský odbor Ústřední Matice Školské v Hradci
Králové za rok 1911 zaslal matiční pokladně výtěžek

své obětavé činnosti 5.080.87 K. Všem horlivým pracov
níkům, členům, příznivcům a dárcům odboru vyslo
vuje výbor Ústřední Matice Školské vřelé díky.

Včelařský spolek pro Hradec Králové a okolí po
řádá v neděli 25. t. m. zajímavou odbornou přednášku
se 100 světelnými obrazy »O včele a včelařství« ve
Střebši v hostinci u Machků. Vstup volný. Hosté vítáni,
Začátek o 3. hod. odpol.

X. hudební matinée. Pěvecko-hudební a klavírní
škola Ludv. a Ferd. Knepra v Hradci Králové pořádá v
neděli dne 25. února v dvoraně Besedy o půl 11. hod.
dopol. desáté hudební matinée. Vstup volný.

Do Hradce Králové a okolí. Odbočka c. k. poštov
ních a jednota c. k. státních zřízenců pro Hradec Králové
a okolí vzdává tímto lidumilné veřejnosti, důstojnému
kněžstvu, slavnému sboru důstojnickému a poddůstojnic
kému, úřednictvu c. k. úřadu Hradec Králové II. za ú
čast a hmotnou podporu, mimo to slavnému c. k. ú
řednictvu všech vrstev mimo c. k. berní úřad, vůkolním
úřadům c. k. pošty a sice v Novém HradéT Králové, Pra
skačce, Lužci, Týništi, Skuhrově, Ohařích, Třebechovi

cích. pánům advokátům s panem stařostou dr. Ulrichem v
čele, ctěné veřejnosti vůbec za hmotnou podporu při ple
Su, konaném dne 4. Února. r který vyzněl nad očeká
vání uspokofivě, svůj nejsrdečnější dík a vyprošuji sobě
další přízeň ctěného obecenstva. Čistý výnos 522 K 50 h
předán fondům podpůrným pro nemocné členy, jich vdovy *
a sirotky obou jednot, což s díky kvitují Místní odbočka 
spolku c. k. pošt. a tel. zřízenců pro země koruny České ©

---.—--+

bez objednávky různým osobám na dobírku 3.80 K. Krá

zásilek těchto.
Zátožna v Hradci Králové. Výkaz za měsíc leden

1912. Stav vkladů počákem měsíce 1,869.971 K, vlože

no během měsíce 213.726 K, vybráno během měsíce
184.198 K, stav okncem měsíce 1,899.508 K. Stav půjček

polepšovny truchlivým hlasem a spolu se zvonem. ist
ního kostela bolestně zvěstoval obyvatelstvu opatovic
kému smrt duchovního správce král. zemské polepšov
ny Ladislava Ledra. Smrt skosila jej v mužném věky 47
let po 25leté práci na vinici Páně. Vleklá choroba uza-
vřela mu vytknutý cíl — působiti katecheticky na ško

lách obecných a středních a odvedla ho z posledního
působiště duchovní správy do král. zemské polepšovny.
Vědom si choroby tělesné, přilnul tím více k svému
novému působišti jako duchovní správce chovanců tě
lem i duší. Tklivé a hfející byly jeho promluvy nedělní
k ovečkám zbloudivším na cestě dobra a ctnosti a ne
sy se jedním cílem: léčiti nemoc duší jejich. Devět let
popřál mu Pán vésti duchovní správu, již zastával s
nadlidským sebezapřením a námahou. Když již uridlé
val a klesal pod tíhou smrtelné choroby své, jako záři
vý paprsek vzpružilo jej vyznamenání, udělené mu J.
E. ndp. biskupem za prokázanou spokojenost při po
slední apoštolské cestě diecésní, Krátko se těšil vyzna
menání, jež stalo se mu rouchem na cestu poslední, ne
boť smrt přiblížila se mu se svým samostřilem a dala
mu vypíti kalich utrpení až na dno. Zaopatřen sv. svá
tostní, vydechl dobrou duší svoji již celé okolí tolik
milovalo. Vsdp. konsistorní rada dr. Austav Domabyl,
professor bohosloví v Hradci Králové, kollega studijní
a přítel zesnulého, vřele promluvil nad rakví jeho o
kalichu utrpení, kalichu oběti Nejsvětější a kalichu milo
srdenství. Nezůstalo oka nezaroseného při tklivé pro
mluvě řečníkvě.' Pohřební obřady vykonal vsdp. Joseí
Kaspar, bisk. vík. sekretář a děkan v Rosicích za as
sistence 15 spolubratří: dpp. Ant. Vitvara, kons. rady a
faráře v Novém Hradci, Frant. Kuřila, děkana v Kukle
nách, dra. Just. Domabyla, Josefa Jakubce, mistiriho
faráře v Opatovicích, Jana Širůčka, domácího kaplana,
J. Blažka. gymn. professora v Litomyšli, Ed. Neuman
na, faráře ve Sv. Jiří, Emiliána Balcara, faráře vChol
ticích, J. Culky, faráře v Kuněticích, Karla Neužila, fa
ráře ve Dřítči, Antonina Zámečníka, faráře z Praskač
ky, Karla eKppla, řiditele Borromaea v Hradci Králové,
Otokara Vosáhla, katechety v Pardubicích, G. Havla,
kat. v N. Bydžově J. Hovorky, kapl. v Bohdanči, J. Rou
še, kapl. v Kuklenách. Smut' zpěvy př pohřbu zapělo pěv.
sdružení pánů bohoslovců, řízené sbormistrem panem
Karlem Vašatou. Zejména reguiem a dies irae bylo ú
chvatně předneseno. Tělesná schránka byla v ponděli
dne 5. února vystavena v ústavní kapli, kterou řiditel
ství král. zemské polepšovny k účelu tomu nádherně
vyzdobilo. Průvod pohřební zahájili chovanci ústavní,
za nimiž následovala školní mládež opatovská, vedená
učitelském sborem, pak spolek dobrovolných hasičů a
pěvecké sdružení pánů aluunů z Hradce Králové, pějí
cích tklivé: Miserere. Rakev nesli dozorci ústavní. Za
rakví kráčelo příbuzemstvo a přátelé v Pánu zesnulé

pan Josef Průša s p. ředitelem donucovací pracovny v

dy 213.705 K, závodní podíly 9.516 K, pokladní obrat
2,407.371 K.

te koresp. lístek na firmu J. F. Langhans. c. a k. dvorní
a komorní fotograf v Hradci Králové, která Vám ihned

svým pojetím ozdobou každé místnosti. Plakát opatřen

Nález peněz. Po nedělnímplesu -na galerit dvorany
v Adalbertinu nalezl p. Svaták jistý peněžitý obnos. Kdo
jei ztratil, nechť se přihlásí u nálezce.

Seznamcen na týdennímtíhu v HradciKrálové dno
10. února 1912. 1 hl: pšenice K 18.— až'20.50, žita K
16.80 až 17.40, ječmene K 15.70, ovsa K 10.30 až 11.20,

vikve K 19.—, háfýchu K 28. — až 36.—, čočky K 44— až
«.—. jabel KJá, krag$5.— až 40.—,brambor K 7—
až 8—.. jetelového semínka červeného K 83.— až 154.50,
jetelového semínka bílého K 150.—, máku K 92— až
100.—. 100 kg: žitných otrub K 1880, pšeničných orub
K 18.40, 1 kg: másla čerstvého K 3.20 až 3.60, sádla ve
přového K 2.20, tvarohu K —.40 až —.48, 1 vejce K —.10
až —.12, 1 kopa:kapusty K 3.—až 6—, Li cibule:K 7.—
až 13.—, | kopa drobné zeleminy K 1.20 až 2— 4 M
mrkve K 9.— až 10.—.

lo přivezeno: hl: pšenice 124, žita 123, ječmene 3, ovsa
102, vikve 13, jahet 40, jelslového samáskaá SE, kapasty
kop 8, cibule hl 10, drobné relamay kop 27, mrkve hl
11. brambor 197, jablek 29, podsvinčat 334, kůzlat 6.

Člunost c. k. pošt. úřadu v Hradci Král.-2 za r. 1911.
Podáno doporuč. psaní 10.129,peněž. psaní a balíků 9.993,
poekázek 10.793, spofitelalch vkladů 16.672, telegramů

3,685. telefonních rozhovorů 651. Doručeno: doporuče
ných psaní 15.573, peněžních psaní a balíků 15.239, po
ukázek 6.111, příkazů 192, dobírek 2412, výplat spořitel

ních 3.431,telegramůi Prožlo úřademcizích dopo-.ručených psaní 206. peněžních psaní a balíků
1,022.040 kusů. Pokladní obrat peněžní činil 10,160.550 K.
Výtěžek obnášel 42.213K. Náklad na úřad čili 78914K. 1
Dle podacích denníků vyřízeno bylo 4.834 spisů. Perso

nál sestával ze 16 .účedníků a 19 sluhů, Kstáva elm W.:
ambulancím příbyly 2 další z Hradce do Chlumc a nátčí«, 405,

Pohřebdp. Lad. Lodra:vOpatovicioka. Lab.. V den
svátku Hromnic zakvílel zvonek nad kaplí král. zeniské

ru, veškeré úřednictvo ústavní a choti pánů úředníků a
dozorců, starosta opatovský pan MUDr. Em. Nohejí, ne
sčetné obyvatelstvo Opatovic a obcí přifařených. Bylo
již po polední, kdy tělesná schránka spuštěna byla do
hrobu. aby odpočívala po boku milované mateře, již v
Pánu zesnulý před šesti lety byl pochoval. Se slzou v

tří od hrobu. Reguiem aeternam „donaei, „Domine
Třebechovice. (Vůně samosprávy.“ U posdéno)

V kocourkově sice školu šťastně vystavěli, ale zapo-

mněli na maličkost — na záéhody. U násu něco:
€ vy

ní splašky a odpadky. Když se stal Kocourkovským ten
malér, vymlouvali se, že prý na to pozapomněli, že prý

jim to »z domova nikdo nepsale a kdesi cosi. U nás ma-,
opak vědomě se stavělo a říkalo: »Však až bude labri
ka státi, kanál se nějak pořídí — a sice cestou nejpří

hodnější do řeky uprostřed města.< Jenže Afenhlepokro
kářský chomout byl příš okatý a pr ropukla ne
Vole občanů bez rozdílu přesvědčení politického i ná-.
boženského s p. Munzarem v čele, kteří na příslušnýmh:
místech zakročili a tak »nezištná« pokrokářská duše i s
obecními otci a »zdravotal. komisí«.zůstali poze při
dobré chuti. — Kaple sv. Jana, ve které až do roku 1931.
konány pravidelaš sjavné pobežnosí, sfspela však u

stoupiti Israelitovi Kaudrovi. Na její záchragu obecní
tatícl ani přstěm nehnělk dle“ve vé 0-ko
courkovské nadutosti se koghali, že svým jednáním způ
sobl nábožensky chtíchyo vu "e pěkoření
a současně že městu pořídí náhradu v podobě smrduté
stoky tovární, která bude ve středu města ústitl do.
Dědiny: Karel Havlíček Borovský měl zásadu: »Pova
žuji za nedovolené bořiti chrámy v srdcích lidských«.
Třebechovský pokrokář však má heslo: »Považuji ga
záslubu bořiti chrámy v srdcích lidských«. — Ano, naši
otcové, až jednou v hrob klesnou, tu smutnou památku

po sobě zanechajl, že. jedině jejich záslubou je, že na
nejkrásnějším místě nevě Gyrfstalici“ čtvrti města ma

samém úpatí historického našeho *Orebu« stojí a pracu

» Tramín"| ten
Doporučtoevřelere stojAn oo ronstra.

Vzory k na éddatí franko.

LEd:Ďoskočila v Čhoční“



č. 2.. .
jé. ohromný. kozmin.... , A co pak dělal náš slavný O
krašlovací spolek, který se prý kochá »v krásách na
šeho domova«. který má pečovatí o přírodní krásy?

„AGo.zdravotní komise? Nic, je to vše jedna kamarilla.
Kdyby unás.nebylo.tolik hojných a příhodných míst ku

, Stavhě různých průmyslových podniků a továren, snad,
sead v krajní nutnosti by se tam mohlo stavěti, ale tak
hle je to trestnbodná bezhlavost —ne-li něco horšího.
A :potom,.jakým právem ani nebyl dodržen a respekto
ván. polohonisný plán, který přece stál tolik tisíc korun?
Či se mají opět veřejnosti zalepiti oči, jako se to stalo
svého: času aměšnoupokutičkou- při fabrice Abelesově?,
Každý podruh a nádenník musí stavební čáru respek

lokterá? Čl snad se někomu stýská po druhém vydání
»Křivické ulices? Jest té Borské ostudy ještě málo?

"Když některý chudák staví nějakýchlívek nebo bará
ček, přijde četná komise třebas několikráte. Tážeme se,
kolikačlenná „fungovala při veliké továrně Kauderově?
Tyto a podobné myšlenky kolují nyní veřejně po mě
stě, že z diskusse úplně zatlačují osudy »Markových
peřin« a tragikomické dobrodružství ponocného Pinka
vy. Jak se věc utváří, budeme dále referovati a to ne
stranně a pravdivě. .

„ Relorma v Třebechovícich. Rudé soc. dem.. »Roz
bledy přinášejí velice ostrý článek o dp. Hrubanovi (!)
a ibou, jako když tiskne, Litujeme rodičů toho chlapce,
kteří. věří agitačním slovům jednoho duchokonfesního ob
čana, o jehož »křesťanské snášelivosti« se dá tolik vy
pravovatl. Ten »právník- však dobře ví, že tu daleko ne
ní třetina občanů druhé konfese, ale k zatušování svého

dávají: »Jsme dlouhá léta zvyklí u nás na duchovní klid
niéch povah, netoužíme po roztržkách mezi duchovními a
občanstvem . . . .« — Tohle je zvláštní doznání moder
ních nadkřesťanůí Oni prý netouží po roztržkách! Proč.

tak dlouhou řadu let? Sami doznáváte, že to byly klid
né.:povahy. Proč tedy proti nim štvete přímo fanaticky

-v různých tiskovinách? Proč pronásledujete nejřádnější
laické občany v tiska bezcharakterním Ihaním jen z té
příčin, že se hlásl otevřeněke katolickému praporu?
Násberánčím ronchem již nesplete žádný útočník. Zná

„me již dobře ž časté zkušenosti povahu vašich farizej
ských vzdechů, které se dostavují obyčejně teprve ten-|
kráte, když vaše útočení jest po právu odsouzeno.

Z Dobřenic do Dobřenic. (Pokračování.) Při zřízení
zdejší: fary „ustanovili tehdejší páni Dobřenšti, kterých
pozemkůbudeoživátizádůšnakrytívýdajůkostelních,
kterých farář na svou obživu. Zavázali svůj velkostatek
jistým dávkám a určili i osadníkům, jim tehdy podda
ným, že mají potřebné dříví faráři sdělati a odvézti. R.
1738 sdělána o tom všem právní listina a vložena do
desek zemských, které té doby pro obyvatele obcí ven
kovských byly zároveň veřejnými knihami. Nynější po
zemkové knihy tehdy ještě nebyly, proto zápis jich star
ši nemůže v nich býti poznamenán. Všechny farní pří
jmy jsou od c. k. místodržitelství sepsány, oceněny a
dle platných zákonů politické úřady povinny pomáhati
k jich vymáhání. Povinnost osadníků ohledně dříví o
ceněna ročně na 24 K. O těchto 24 K pan farář každo
ročně přichází, když osadníci neplní svého závazku, a
ještě musí sám nejméně tolikéž vydati, aby si potřebné

> palivo dovezl, celkem tedy 48 K, čili za 11 let přišel
-pan farář nejméně o 528 K, které mu po právu náležejí.
Hlast-li se tedy ku svému, nejedná zištně, jak by našep
távač a jeho písař lidem rádi namluvili a je proti panu
faráři popudili, jedná ve smyslu své úřední přísahy, že
bude práv farních vždy bájiti. — Povinnost osadníků
jest opravdu zbytkem roboty — za nynějších dob při
rozeně každému protivné — a proto patronátní úřad
k žádosti pana faráře vyzval obce, aby se vyládřily,
chtějí-li povinnost svou konati, anebo se z ní vykou
piti, jak to po řoce: 1848 učinili předkové jejich s -desát
kem- a povinnostmi k faře a kostelu. Tento návrh na
výkup nepříjemné povinnosti našeptavač, který měl pří
ležitost seznati obsah úředních spisů, svému plsaři ani
nesdělil. A tak nedověděli se čtenáři »Ratibora«, že p.
farář cestou smírnou chce chrániti práv svých a svých
nástupců| zbaviti osadníky závazku, který nynějším
sociálním poměrům neodpovídá. Ne jednomu, ale více
vážným osadníkům sdělil pan farář, že nyní, kdy je
úředně zjištěno, jakou část dříví nutno každoročně do
vězti, dala by se povinnost dsadníků levně vykoupiti.
Také zapomněl tajný nášeptavač sdělit, že v letech
sedmdesátých pohrozilo sice c. k. okresní hejtmanství

-exekůcí, k níž však. že nedošlo proto, že obec povinnost
toho roka vykoupily, t j. učinily to, oč pro všechny bu

- doucí časy k uvarování mrzutost a nespraveálivého
poškozování duchovního se namálá pan farář. Nejlére

"lze poznati, jakou láskou ku pravdě a ku panu faráři

naplňění jsou původcové +»Hlasulidu« z Dobřenic, z
toho, jak překroutili odpověď osadníků Pravských. Tito
napsali; že »lásku dělání dříví každý občan odpírá«. ŘÍ

"kalose -totiž povinnosti dělati zadarmo v lese: »chodi
ti oa lásku«. A páni, z nichž vyšel »Hlas lidu, udělali
Pravskýmtu »čest«,jakobybyli tito napsali: »Chodivali
naší otcové dělati faráři dříví a to z lásky k němu, ale

jelikož lásky k nýnějšímu faráři nemáme, nepůjdeme nu
robotit.« Ani jeden z celé kolátury prý se nevyjádřil
přizařvě o požadavku farářel A zatím mnozi neodpo
věděli vůbec nijak, Jiní pak prohlásili, »že půjdou, pů
Mou-li ostatní také.« Vytýkati našemu panu faráři na
dutost dovede snadjen. ten, kdo panu faráři za pozdrav
okázale ani nepoděkuje a sám ho ani nepozdraví, ač mu
panem farářem vzhledem k jeho rodině mnoho bylo
odpuštěno. Anebo se mu zdá nadutostí, že pan farář

vo«, nesmí nikoho viniti z nadutosti — jen sebe. A ta
zištnost! Dejme tomu, že by pan Weinrich panu řediteli
Eribekovi, jenž má nejméně pětkrát tolik příjmů jako
pan farář, najednou odepřel dávati povozy k různým
jeho pojížďkám, Jak to má ve smlouvě služební, a pan
ředitel se o své hlásil! Byla by to zištnost? Žádný po
ctivý člověk by to neřekl. Anebo kdyby panu řídicímu
nechtěla místní školní rada zaplatiti paušál za vytáně

Zištným je, kdo za zisk jakýkoliv lže, plše falešné pro

»petice«, činí křivá udání, aby se -zalíbil svému pánu,

nazval »písař< pana faráře neoblíbeným. Přijde na to,
u koho a proč. Nelze se všem zalíbitil — Šetřte proto,
šlechetní pánové, inkoustu! Nejsou zdejší osadníci tako
vými, jakými byste je chtěli míti. Nehledíce vašeho štva
ní, dají svému duchovnímu, co mu patří, a vděčně jako
oni, tak i potomci Jejich uznají, že jim dopomohl k to
mu, co jim patřilo. .

Nechanice. Stoupenci našeho p. řídícího jsou vždy
velice ochotní k protiklerikálním projevům. Volnomyšlen
káři ovšem neuznávají existenci Boha. Nedivme se, že se
tedy starají, aby se v kostele nesvítilo. Jen to je div
ně, že hlásají. jak ŠÍřÍ světlo oni — a že jsou to jen kle
rikálové, kteří šíří tmu. Lidé á la Skalický, Zámečník,
Hein a Mašinda chtějí se zavděčiti svému pokrokovému
patronovi tím, že chtějí, aby se škrtlo pár grošů na o
světlení kůrů společenstev. Abychom ženiální hlavy u
klidnili, oznamujeme, že se kostel bude malovati. K ta
petám se zřídí nové perleťové knoflíky — zhotoví se také
řebříky a zámky na kůry. Tedy na výdělek dosti vy

oznámíme, odkud vítr vane, aby pány pokrokáře odká

di, kdyby nám páni z toho neb onoho tábora dělali re
klamu. Stejně jest na Nechanicku pro střední vrstvy »bla
hobyt« takový, že se okres vylidňuje. Jen tedy přijďte
konečně s. pokrokem skutečným. Toho dětského, komic
kého posérství má už každý rozumný člověk po krk
dost. Nechť zatíženci dělají dlouhými články radost ia

kdybychom lezii do jha, které nám nastrkují vymazlení
mladíčkové, kteří provozují pokrokářský sport z dlouhé
chvíle, aniž poznali drsnou praksi života svéprávného.
Pro strach a bázeň máme uděláno. — Vy říkáte, že má
te ducha demokratického a že jste proti denunciartůmu.
Ale sami lid žalujete a jako praví zajíci tajně žalobu pod
pisujete. Proto lid vůbec a skuteční mužové zvláště maji
právo volati: Hanba Istivým udavačům!

Děkasský kostel v Pardubicích. Dne 8. t. m. večer
měl kostelní výbor pro stavbu děkanského kostela v
Pardubicích schůzi v měšťanské besedě. Do schůze do
stavili se téměř všichni členové. Jednalo se o ofertách
na úpravu a přístavbu kostela. Ofert došlo celkem 14.
z nichž nejdražší má rozpočet na 61.000 K, nejlacinější

na52.000 K. Bylo stanoveno podati všechny oferty měst
ské technické kanceláři k laskavému posudku. Při schů
zi ustanovené na den 15. t. m. definitivně se rozhodne,
která z podaných ofert má se přijmouti, načež v březnu
počne se s úpravou.

Dusíkovo divadla v Čáslavi. V neděli 18. února 1912.
Mimo předplacení. Pohostinská hra dramatického uměl
ce pana R. Schlaghamra, člena činohry Národního di
vadla v Praze: »Královská Výsost« (Jack Straw.). Ve
selokra o 3 dějstvích. —.Anglicky napsal W. Somerset
Maugham. Přeložil Karel Hašler. Začátek o půl 8. hod.
večer. Konec po 10. hodině. Příští hra dne 3. března 1912.

stupitelstva přijat byl. též- návrh městské rady, aby
byla přijata technická síla na zhotovení plánu městské
ho plynovodu. Měsíční odměna této technické síle vy
měřena částkou 100 K. Pro Bůh! Nač to? Což nespadá
v obor městského stavitele, jakožto síly technické, zho
tovení plánů jakýchkoliv? Či jest městský stavitel pra
cí přetížen? Tomu nevěříme, vždyť větší města, nežli
jest Německý Brod, městského stavitele nemají a přece
stejnou měrou musejí se zabývati technickou agendou.
Ale dejme tomu, že jest městský stavitel prací přetížen!
Pak nepochopujeme, jak mu může býti ještě dovoleno,
aby přijal stavitelský dohled na stavbu okresní budo
vy. — V každém případě mělo býti obecním zastupi
telstvem zhotovení plánů městského plynovodu naříze
no městskému staviteli a ten se měl starati o jich přes
né zhotovení sám. Těch několik set korun, které budou
technické síle vydány, by mohlo býti ušetřeno. Ajest již
věru na čase, aby se na naší radnici začalo šetřiti. Těch
stále stoupajících přirážek má již obyvatelstvo až po
krk. —

Hořice. Nezdá se nám jinak — čteme-li o Volné My
šlence« jinde než že každé město musí prodělati
tuto horečku, »kacniamr«, po němž dostaví se vystřízli
vění. Tak tomu bylo i u nás. Měli jsme zde Machara.
jejž sice nikdo nezakřikl, jako v Jičíně, celkem však při
Jat byl chladně,-Sebral svůj žold, zmizel a více se o
něm nemluvilo. Nastalo nápadné ticho. K vůli pokroko
vosti a ze strachu před zpátečnictvím odsoudit jsme se
ho báli a oslavovat veřejně jsme ho nemohli — tolik
rozvahy nám přece jenom zbylo. Založena odbočka V.
M., která však byla mrtvorozeným plodem, protože Jle
nyJejími stýfi se vesměs anarchisté. A kdyby i toho ne
bylo, loupežná. vražda v konsumu, kterou spáchal jed
natel spolku anarchistů s předsedou, oha volnomyšlen
káři. musila by otevříti oči | slepému a tím snad ani mí
stopředseda dr. Erban posud není. Že | jeden z pachatelů

patrno z toho, že z věznice psal správě školy, aby jeho
dítě bylo opět přiváděno k vyučování náboženství, na
němž mu, jako volnomyšlenkář, každé účastenství po

sud zapovídal. Je vidět, že většina lidí provozuje V. M.
jen ze vzdoru, který ovšem ustupuje, když přijdou zlé
časy. Není pochyby, že při porotě uslyšíme mnolié za-.
jimavé doznání. Tak daleko by to vedlo, kdyby společ
nost občanská odhodila všechen vychovávací vliv ná
boženství a všechnu křesťanskou kázeň! Kdo má svých
deset tisíc příjmů ročních, může dělat ovšem paráduího
anarchistu, který nepotřebuje krást. Ale co bude dělat
člověk, který se učí, že není Boha, není věčnosti, úcul
krom vlastní vůle a zvůle žádného mravního zákona,
kter“ jest popuzován, aby se vzepřel všemu řádu stá
vajicínu? ©-Co jiného, než že půjde vyvlastňovat dle
hesla: »majetek je krádeže s revolverem v ruce?

Krouná. Radostné naše nadšení platí novému du
chovnímu správci dp. Bauerovi. On to jest, který vy
kouzlil radost ve tváři a spokojenost v duši. Slyšeli jsme
jej poprve na Hromnice, kdy se nám jako duchovní pa
stýf představila krásnými slovy za srdečné uvítání po
děkoval. Slyšeli jsme. jej také u Brázdů při valné hro
madě křesťan. sociál. spolku, jehož předsednictví ochut-.
ně přijal. Jeho slova byla samá láska k farníkům a uji
štění, že s radostí bude pracovati na obrození katolických
ideí. Díky Vám, za ta slova, důstojný pane! Vězte, že ani
my nesložíme ruce v klín, ale že snahy Vaše i práci ze
všech sil budeme: podporovati a námahu usnadňovati.
Spolehněte na nás! Jsme prostí horáci, ale máme víru!
Víru tak pevnou, jako ty naše milené české hory jsou.
Přejeme Vám z celé duše šťastný, milý a radostný po
byt mezi námi. Srdce naše i lásku získal jste si rázem.
kéž Bůh sílí Vás a popřeje Vám dočkati se mnoha ra
dostí mezi lidem Vaším! — Oddaní farníci.

Glossy k obecním volbám v Ronově nad Doubravou.
Při obecních volbách dne 25. ledna 1912 měl na naší rad
nici přivolaný sekretář od c. k. hejtmanství z Čáslavě
p. Novotný proslov. Mimo jiné pravil: »Náboženské kre
do (t. j. náboženství, v našem případě katolické, poně
vadž dle sčítání má Ronov nad Doubravou 1617 katolí..
ků, 13 vyznání evang. helv., 3 augsb. vyznání, 6 židů a
4 bez vyznání) nezaručuje poctivost v úřadě starosten
ském.« Nevíme, proč se ten p. sekretář tolik rozčiloval
(křičel) ©Poněvadž dle jeho vlastního doznání má již
za sebou více než 20Oletoupraksi, asi také ví, že každý
už si přinese svůj lístek napsaný z domova. Takhle mlu
vil'c. k. úředník v Čechách, v Rakousku za vlády Jeho
Excellence knfžete Thuna,.c. k. místodržitele v Praze.. Po-
míjejíce veleduchy přítomné doby neb minulé národa čc
ského, poukazujeme p. sekretáře na výroky pohanů, i
soudili o náboženství vůbec. Mudřec Plata píše: -'o
musí býti především nejhlubším přesvědčením všech ob
čanů, že bohové jsou pány a řiditeli všeho, co tu jest,
a všeho, co se děje a že od jejich vůle a pokynutí všechno
závisí a jim že celé pokolení za všechno co nejvice 0
bětovati má.« Řečník Cicero praví: »Nevím, zda-li věr
nost a lidská společnost, zvláště pak idea spravedlnosti
obstojí a se uskuteční, odpadne-li úcta k Bohu t. j. k ná
boženství.« Kdy padl Řím — kdy zahynulo Řecko i se
svojí vzdělaností? Když náboženství a úcta k Božstvu
vymizela ze srdce lidu. Žádné mudrování, žádná svět
ská moc nemohla říši řeckou a římskou uchrániti od
jejich zahynutí. Proto označuje řecký mudřec Aristote
les náboženství jako první Žařízení, bez něhož stát ob
státi nemůže. A citovaný řecký filosof ve starověku Pla
to praví na jiném místě: »Neznalost pravého Boha jest
nejhorším morem pro stát. Proto, kdo ničí nábožer-tví,
ničí základy společnosti lidské.: Pan sekretář pravil, že
prý zaručují spravedlnost toliko občanské ctností. Snad
poctivost? Může býti někdo poctivým, počestným mu
žem, nemá-li nábožensví? Nikoliv. A proč? Poctivý člo
věk musí býti spravedlivý. A nemusí spravedlivý všem
povinnostem svým zadostiučiniti? A není první povinno
stí, povinností nade všecky povinnosti prokazovati Bo
hu čest? Odstraňte tuto povinnost člověka k Bohu, a
jaká povinnost bude ještě svatá? Nemá-li člověk povin
ností k Bohu, pak by neměl také žádných povinností pod
daný k svým předtaveným, k úřadům. Snad svědomí?
Člověk, který nemá náboženství, necítí ani výčitek svě
domí. Občanské zákony? Občanské zákony obmezují
svoji činnost hlavně na potrestání zlého, ale nemohou za
brániti zvláště tajným zlům. také nezasahují všecky
zločince! Snad zájem o společné dílo? Nač člověk víc
myslí při svém snažení, na dobro své či na dobro jiných?
Mohl by nám ještě pan Novotný sděliti jiné občanské
ctnosti, které zaručují společnosti lidské spravedlnost.
My dosud nepřišli na žádné. Teď je vidět dobře v Portu
galsku, jak se vychvalované pouhé občanské ctnosti 0
svědčily. Vládnoucí zednáři jsou družinou tyranů a pod
vodníků, tak že spravedliví lidé nevycházejí z nejhorších
ústrků. Máme za to, že by pramálo tato slova páně se
kretářova povznesla společnost. V Portugalsku, kde ho
zeny zásady křesťanské přes palubu, má vláda Jedinou
»humanitní« oporu v zavírání do kriminálu, v prachu a
olovu. Čekali jsme z úst c. k. úředníka slova takového
smyslu, jaká veřejně pronáší náš panovník. (Pokrač.)

Nové demumolace v Dobrušce. Udavačství v našem
pokroku se vzmáhá. Zdá se, že po vyloženém lháfství
bude u nich druhou rozeznávací vlastností. Po oslavné
střelbě (na den sv. Václava) přišla na řadu naše kře
sťansko-sociální mládež. Organisace naší mládeže požá
dala p. A. Maršálka, by učil členy řadovým tancům. Pan
Maršálek ochotně vyhověl. Vyjednán byl sál »u Labu
tě«, kde cvičení to se koná dvakráte týdně. Hudbu sl
obstarávají sami za pomoci jednoho nebo dvou přátel
mládeže, kteří rádi zdarma poslouží. Na světlo a teplo si



vybírají mezi sebou. A přibrali mezi sebe 1 slušné soci
ální demokraty, aby se mohli tanci zdarma naučití. To
ble však nedalo spáti nějakému příteličkovi a udal to
klubu českých tanečních mistrů, že p. Maršálek sl vy
bírá za cvičení to peníze, že tam má svou hudbu, že
to je hotová muzika atd „Klub tanečních mistrů to udal
ma hejtmanství a heltmanství to poslalo obecnímu úřa
du k vyšetření. A p. Maršálek ještě za ochotu a námahu
svou musí choditi k výslechům. Tak bledá závist a za
vilá pomstychtivost lžipokroku musí vše přiotráviti dle
hesla: volnost, bratrství! Když jiní učí zdarma tančiti,
to je v pořádku. Našinec se dle Ižipokroku nesmí niče
mu lacino naučíti. — Pokrokářská pomstychtivost a zá
vist ukázala se již také po dvakráte v Opočně. V Ná
rodním Kodymově domě pořádala strana křesťansko
sociální dvě zábavy. Jednu opočenští druhou křesť. soc.
mládež z Přepych, poněvadž bratr učitele Holance ve
Valu, hostinský Holanec, jim nechtěl z agrární lásky
půjčíti sál. Sál osvětlen jest elektrickým světlem, do
dávaným z továrny Zimovy v Opočně. Najednou upro
střed zábavy — egyptská tma. Pokroková elektrika
dostala tmavý záchvat. To bylo shánění světla! Lampy
všeho druhu objevily se na stolech. Začalo se vyšetřo
vati, kdo tímto ušlechtilým činem jest vinen. A to se
ví, že se to nevyšetřilo. O prvním zhasnutí se proslý
chá, že manipulace se stala v továrně, o druhém <has
notí, že stala se u hospody »na Nové«, kde jakýsi mla
díček, povzbuzený závistivým pokrokem, hodil železný
hák na hlavní vedení drátu, přivodil krátké spojení a
— tmu. Panu Zimovi to ovšem milo není, poněvadž na
plesích obou byli přítomní hospodáři, kteří od něho ho
spodářské výrobky brali. Také se na to pomýšlí, za
vésti v sále acetylenové světlo se žárovými tělisky, kte
ré jest lacinější a vydatnější.

Pokrok v Dobrušce. Poznámka o mravném chování
učňů při přednášce duchovního v pokračovací škole v
Dobrušce velmi ťala do živého. Ředitelem této skoly
jest učítel z obecné školy pan František Moravec, 58
let starý, silně nahluchlý, narozený ve Valu, švagr Jana
Laichtera, spisovatele na Král. Vinohradech. Silně se
rozlobil na kněze tam přednášejícího, že tohle nemělo
přijít na veřejnost, ale mělo se to doma urovnat. A hned
zase řekl, že to vše jest snůška lží. Poznáváte dvojitou
tvář Ižipokroku? Jednou to přiznává, že to nemělo při
jit do novin, podruhé to nazve snůškou Iží. To mluví on.
který při tom nebyl. Dovolí sí to popírat vůči tomu, kte
rý tu neotesanost chovanců musel zažít! Hoch Pejskar si
vlezl za kabát a tam štěkal. Když kněz ho poslal domů
za toto hrubé chování, řekl mu ve dveřích posměšně »ma
neta«. Přítomný ještě pan učitel řekl. sám, ře by zaslu
hoval a řed. M. řekl: »Dostane tedy trojku z mravů«.
Žáci mu řeknou: »On nic nedělal, on jen se smál.. A
Moravec rozpustilost, na kterou určil trojku z mravů,
div že neprohlásil za nevinnost. Takhte nejednal ani
pověstný tchán Kondelík. Není pak divu, že za takového
řiditelování panuje uvedená nevázanost. »Pokrok« chce
snížit autoritu kněze, vydává ho ve psí klukovině, kdež
to před rabínem se plazí po břiše. Ale na druhé straně
jen se zmínit o jejich nepořádku, to je oheň na střeše!
Zaveďte si, pánové, pořádek a nebude třeba nikdy stě
žovati si veřejnosti. A Iste-li na to staří a slabí, nechte
to těm, kteří jsou madší a ráznější.

Dražba vDobrušce. Pokrok pana Kosate, kartonáž
níka slavil své triumfy. Byl sice vyučen knihařem, ale
to mu nestačilo. Prováděl výrobu papírových škatulí ve
velkém. Zakázky se množily, sláva rostla, pokrok já
sal, jak se jeho stoupenci, přemletému z klerikála na po
krokáře, výborně daří. Až tu najednou — kde se vzala
tu se vzala — dražba. Úřední dražba. Utržilo se za vše
na 3000 korun. Ale ještě štěstí, že dobrák otec z Krčí
na měl na prvním místě pohledávku na 6000 korun. Otec
sice o všecko nepřijde — ale chudáci věřitelé ostatní
budou vzpomínat na starou klerikální zdatnost, kterou
zabijí pokrok.

Oslavil sňatek své matky. V Dobrušce známá Anna
Dudková slavila v tyto dny sňatek s jakýmsi Sedláčkem,
kovářským dělníkem, v Dobrušce cizím. Obecní správa v
Dobrušce to velmi ráda viděla a policajt chodil naku
kovat do dvéří kostelních, kdy už budou »svoji.< Po od
davkách hned spěchal dáti hlavě města p. Ednardu Žiž
kovi potěšitelnou zprávu. Hlava zamnula si radostí ru
se po takovém ulehčení od »přítěže«. Ale doma u Dudků
to šlo jinak. Nejstarší syn Dudkové řádil jako zběsilý.
Tloukl do všeho, židli hodil do sklenka, nádobí roztří
štěné ihned se zřítilo na zem a k tomu příjemná slova
hrála sekund. Toť se ví, že bylo zavoláno na pomoc
»rameno spravedlnosti«, ale to bylo slabé. Přibrána na
pomoc četnická ochrana a ta teprve, když rozmnožena
byla na dva muže, přivedla rozdováděné ruce spanilého
syna do normální polohy a tam, kde za přHemné chování
dostávají »basové klíče.«

Úsporné lístky účelnější než tak zvané »domácí ú
sporné pokladničky« zavádt katolické Úvěrní družstvo
Eliška v Hradci Králové (Adaibertinum); pro děti, če
leď, dělnictvo, členy organisací atd. zvlášť výhodný způ
sob ukládání úspor v menším obnosu. Úvěrní družstvo
Fliška zasluhuje pozornosti katolické veřejnosti.

Různé zprávy.
„Čo 51američtí boháči dovoli! Charles R. Anderson,
bohatý new-yorkský bursovní spekulant, nalézal se v
Denver a jeho manželka v Salt Lake, Utah, vzdálenost
to mezi nimi přes 500 mil. Tu, aby snad lépe jim chut
malo, požádali o telefonické spojení a během Jídla vedli
mezi sebou rozmluvu, tak jako by seděli u jednoho stolu.

Též číšníci měli tak zvané rozšířené telefony, tak že sly
Šeli, co který z manželů si poručil z jídelního lístku. Tato
rozmluva je stála 75 dollarů, totižtelefonické spojení,
které na větší vzdálenost jest dosti drahé.

Gabriele D'Anzuazio. Jest to italský spisovatel, před
nímž protikatolické žívly na kolenou modlaří. Je-li »Or
lando furloso«, proč by nebyl »Gabriele furioso«. Pří
jmí furioso připisují ironikové d'Annunzlovi, který mí
nulých dmů docílil toho, že se o jeho slávě zase mluvilo.
Signor Oabriele d'Annazio stará se upřímně, aby byl
středem pozornosti. Má poměr s herečkou Daseovon.a
zradí ji, postaví si nádhernou vřilu, a věřitelé mu ji pro
dají, uteče do Paříže, vydává se za Francouze, dává pro
vozovati svůj kus »Sv. Šebastián«, jehož hlavní úlohu
hraje tanečnice Rubinstelnová. A když kus propadl, zase
se hlásí za Vlacha a rád by se vrátil do své vlastí, ale
věřitelé číhají jako lvi řvouci . . . a tak Gabriele An
nunzio, »nejjemnější ciselér italské prósy=«,chtěj nechtěj
musí bydleti ve francouzském městě Arcachonu. Ga
briele d'Annunzio stal se zajímavým také tim, že roku
1899 dal se voliti od abruzzkých horalů za poslance. R.
1908 rezeštval Italy proti Rakousku básní »La Nave« a
teď opět Dardanellami, v nichž uráží našeho cjsaře. Bá
seň byla zabavena. Annunzlo je původu židovského, zne

užívá křesťanských jmen, trpí na senšaci za každou
cenu.

Dobráci od kosti. Jaký obrovský vliv mají na aine
rcké poroty peníze, dokázalo se už častěji. — Dne 27.
prosince m. r. new-yorkská porota rozhodla, že za hroz
ný požár u společnosti Triangle Waist Co., v němž dne
25. března 1911 uhořelo 147 lidí, většinou žen a dívek,
není nikdo zodpověden a propustila dva obžalované ma
jítele obchodu, Izáka Harrise a Maxe Blanka. Jaké vlivy
na porotu účinkovaly, nikdo veřejně nesděluje, ale ně
kteří interessovaní šeptali si již napřed, jaký bude vý
sledek. Je to viděti z toho, že poslední den, kdy měl
býti rozsudek vynesen, nebyl do soudní síně takřka
nikdo vpuštěn. Lid byl velice rozčilen a byl by snad ně
koho lynčoval. Jeden muž, jemuž při požáru uhořela se
stra, počínal si jako šílený a volal: »Vrahové!Bandité!«
— Oba osvobození se vítězoslavně usmívali, když byl
výrok poroty předčítán.

Jak ctí farnost v Dolních Rakousích svého duchov
ního správce. V posledním čísle »Obnovy« četl. jsem
zprávu o instalaci farářově v dolnorakouském Kirch
bergu. I umínil jsem si čtenářstvu »Obnovy« podobný o
brázek lásky a úcty podati. Slavil totiž nedávno zdejší
pan farář Fr. Lietz své padesátileté narozeniny. Za tou
příčinou rozhodla se zdejší obec s přiškolenými osada
mi den ten — bylo to právě v neděli — co nejskvěleji
oslaviti a pana faráfe radostně překvapiti. — Hřmění
hmoždířů v pět hodin ráno zvěstovalo začátek slavnosti.
Po ranních službách Božích shromáždili se hasiči v
plném počtu a ubírali se-za zvuku místní hudby ke
školní budově. Zde čekal již nepřehledný zástup a po
seřadění všech kráčely nejprve školní dítky též v plném
počtu se svými učiteli a industriální učitelkou, obecní
zastupitelstvo se svým starostou, místní školní rada,
zdejší beneficiát a ostatní lid ku farní budově. Od be
neficláta vyvolán a vyzván vyšel pan farář ven a hledě
na skoro nepřehledný zástup, radostně byl překvapen.
Nejdříve předstoupila jedna školačka, přednesla veršo
vané blahopřání, sestavené zdejším nadučitelem a ode
vzdala jubilantoví co katechetovi krásnou kyticí z při
rozených kvítek. Dále oslovil jej beneficiát hlasem sil
ným, takže každé slovo všichni slyšeti mohli. Po něm
vystoupil pan starosta, drže kalich ve svých rukou, pří
padná slova pronesl a kalich co památný čestný dar
všech svých milých oveček pastýři odevzdal. Kalich
tento, celý ze stříbra, silně zlacený, ve Vídni beneliciá
tem zakoupený, stál osm set korun. Ostatní gratulanti
dskli upřímně pravici milovaného duchovního správce.
Nato poděkoval pan farář všem za toto milé překvapení,
za tuto téměř nenvěřitelnou lásku a úctu dnešního slav
nostního dne jemu prokázanou, a slíbil svým kolaturní
kům, že jich nikdy v ničem neopustí a s pomocí Boží
dále, jak až dosud, je povede a doufá pevně, že kýžené
ho cíle dosáhneme a radost dnešní dovršíme tam v nad
hvězdném nebí. Po tomto proslovu šlo se v témž po
řádku do chrámu Páně — který tenkráte všechny po
jati nemohl, kdež fubilant celebroval velkou mší svatou
za assístence zdejšího beneficiáta a jednoho souedního
pana faráře. Po velkých službách Božích doprovodili
jsme opět v témž pořádku, jako dříve, pana faráře do
farní budovy. — Takovou vroucí lásku chovají, tako
vou neobyčejnou úctu prokazují farníci v Rakousích kně
žím vůbec a svému duchovnímu správci zvláště. Bez
faráře se nic neděje, k němu každý se uchyluje, utíká,
jel o rada prosí a s ním se radí ve všech důležitých
světských i duchovních záležitostech. — V Rakousích je
věru radost býti a působit. — Vácslav Ehi, osobní dě
kan a beneficiát v Oedu u Amstettenu, Dolní Rakonsy.

Kdo podporuje militarismus? Právě poručníci těch
křiklounů, kteří za dobrý plat jsou nucení lháti, že mi
litarismus bují tam, kde vládne »klerikalismus«. Kdyby
však církev opravdu někde tolik vládla jako ve středo
věku, vůbec by v Evropě stálého vojska nebylo.Dějiny
mluvi a jen slepec neví, jak v Evropě bylo urovnáváno
sta mezinárodních sporů mezi křesťany nekrvavým způ
sobem — prostřednictvím papežské stolice. Naže — jak
klesne militarismus v zemích, kde kaťolictvo jest deptáno
v prach, kde vládnou sociální demokraté a zednáři? Ví
díme to na Portugalsku, Vláda své četybezohledně se
siluje, protože by bez vojska a násilí rázem padla všec
ke křesla ministerská. A jinde? Pokrokáři řkalí, že Ra
kousko jest státem »zklerikalisovaným.« Naže — a jak
jest ve svobodné Francii? Rakousko má přes 50 mil.

obyvatel s ročním přírůstkem přes 600.000duší. Dosavad
ní kontingent nováčků činj 135.100mužů, po zvýšení 165.
tisic mužů. Ve Francií je 39 mil. obyvatel se žádným roč
ním přírůstkem a kontingent tam činí 240.000mužů. V Ra
kousku se vydá na vojsko přes '500 mil. ve Francil přes
1100 mil. — Ani jediný Franconz ten obrovitý vzrůst.
militarismu nemůže nyní přičítatí na vrub klorikalismu..
Zato však židovští vojenští dodavatelé a bankéři nejlépe
vědí, komu takové zbrojení prosplvá.

Prodej pamství Rožsovského. | +Ostr. Listy« píši:.
»Panství rožnovské, jež má výměry 45.0000měřic, kou

* pili za 6 milionů korun baron Luis Rotchild a horní ra

| da Max Onttman. Tato zpráva přichází současně se zprá

p vou o výsledku subskripce rentové. V naších bankách.
bylo upsáno jistě na 100 millonů korun. V celém če
ském národě nelze sehnati ani 3 miliony, potřební to
obnos na zakoupení tak rozlehlého panství. Pokračujeme
to na Moravě znamenitě. Na jihu skupuje jeden velkosta
tek za druhým vídeňský Dreher, ve střední Moravě vé
vodí bratří Mayové, dr. Frles atd. a na Valašsku vládl.
Popper a nyní Rotschild a Guttmann.« To je ta třetí ru
ka, která bere hlavní zisk ze štvanic proti klerikalis
mu. Panství rožnovské chtělo koupit také arcibiskup
ství olomoucké, ale proti míliardářům Rotschildovi a.
Guttmannovi je i arcibiskup olomoucký pouhým cha
lupníčkem.

Zase doklad o smášellvostisoc. demokratů k >S0
kolu.« V Řebčíně u Olomouce stojí v čele autohomistic-
kých, tedy českoslovanských a vlasteneckých soc. de
mokratů soudruh Navrátil. Tohoto pána načkli jiný sou
druh, ovšem centralista, Zahradníček, že je članem Soko
la, byl na sokolské slavnosti pořadatelem atd. Soudruh:
Navrátil tedy zaslal soudruhovi Zahsadníčkovi“ dopis
tohoto znění: »V neděli dne 28. ledna byl jsem Vámi ve
tejně obviněn, jako bych byt protidělnícky jednal, že
jsem na veřejném cvičení Sokola « Řepčíně prodával
vtupenky a byl účasten jako člen sihvnosti, a že jsem
členem Sokola. Jelikož toto Vaše nesprávné obviňová
ní si nedám líbiti, tu Vás k uvarování. soudních nepří
jemností vyzývám, abyste zrovna talk směle, jako jste
směle mně obvinil, nařknutí ono veřejně odvolal v listě
»Hlasu Lidu« a »Proletáři«, neboť jinak bezabledně proti:
Vám na základě svědeckých výpovědí zakročím. V ú
ctě Navrátil.. — Co z toho dopisu vysvítá? Vlastenecký,
českoslovanský sociální demokrat stydí se za rovněž:
vlasteneckého Sokola, nařknutí, že le členem jeho a
na slavnosti jeho účinkoval, považuje za hrubou a neod
pustitelnou urážku, kterou pomstíti může tojiko bezo
hledná soudní žaloba. Spojenci pokrokářů, vlastně bratří
jejich prohlašují příslušenství k Sokolu za něco zneu
ctivajícího. — Jak se ozvou pokrokáři proti této potupě

1 vlastního štábu? Zalezou před rudou liskovkou zrovna:
tak jako jindy.

Nejstarší lndiáu zemřel. | V americkém Bay City
(Mich.) 27. prosince zemřel náčelník David Shoppena
gon, nejstarší titulární náčelník indiánského kmene Chi
pewa v Michignu. Náčelník David byl prý nejstarším
Indlánem v celých Spojených Státech. Byl totiž 105 let
stár. Mezi dřevaři v onom okoli byl velice dobře znám,
neboť byl pravidelným návštěvníkem jejích výročních
konvencí. Narodil se v Saginawu. Manželka jeho zemře
la před rokem ve věku 9 let.

Obecné školství. V Německu je 59.991 obec. škol s
9,828.800 žáky, na 10.000 lidí příjde 1567 žáků. Ve Fran
cil je 82.230 obec. škol se 5,562.480 žáky, na 10 tisíc lidí:
přijde 1419 žáků. V Anglii je 32.435 škol se 7.633.000 žá
ky, na 10 tisíc lidí přijde 1474 žáků. V Rakousku je
39.888 obec. škol s 5,548.640 žáky, na 10 tisíc obyvatel

přijde 1354 žáků. V Italii je 61.7TTTškol s 2,859.120 žá
ky, na 10 tistc obyvatel připadá 836 žáků. V Ruska je
84.316 škol s 5,465.000 žáky, na 10 tistc lidí připadá 347
žáků.

Všelicos. Jazyková škola spolku »Komenský: ve:
Vidní zrušena, nemohla nalézti potřebných místnosti. —
Dne 10. února konal se v Schónbrunnu sňatek paní ar
cikněžny Isabely Marle s bavorským princem Jitim za
za přítomnosti císafe. — Na četných středních škojách
v Haliči vypukly následkem pololetní klasifikace škol
ské stávky. Na př. v Kolomyji vyhřožovali žáci jistému
professoru smrtí, ve Wadovicích došlo k výtržnostem:
stávkujících žáků proti professorům. — Dr. P. Hart
mann, skladatel, mnich benediktinský bude 23. března
dirigovati v Praze jedno ze svých stkvělých oratorií.
»Sv. František.. — Říšská duma ruská usnesla se vě
novati ve prospěch škol státních — ne duchovních -—
"ve 3 až 10 letech 550 mil. rublů. — Zatčený plukovník
Kuljabko, býv. šéf státní policie ruské v Kijevě, mimo
zpronevěry státních peněz, jest obviněn, že bral revolu
clonáfe do služeb státní policie. — Ministr spravedi
nosti dr. ryt Hochenburger vyznamenán řádem že

-Jezné koruny 1. třídy. — R. 1910 vyvezlo Německo za
51,017.000 marek knih, z čehož do | Rakouska za
20,849.000.— Z Paříže do Říma pod ochranou italských
talných policístů vypraveny byly dva vagony, Vnichž.
vezli 50 mil. ve zlatě pro Italskou národní banku. —
Na Král. Vinohradech zemřelá vdova po vrchním ú
ředníku banky »Slavie« pí. B. Pražáková odkázala jmě

| ni své, 2 domy a 60.000 K na hotovosti rovným dílenr
Ústřední Matici Školské, Národní Jednotě severočeské,
Pošumavské, Husovu fondu a »Komenskému« ve Vid

| ni. — Druhý rakouský dreadnoaght bude míti jméno
' vítěze u Lisy, admirála Tegetthofia a bude spuštěn na

moře21. března t r. — V Alžírsku se vzmáhá cholera. —
Komise pro rozdělení pozůstalosti zemřelého belgické

| ho krále Leopolda vyplatila dosud věřitelům princezny

Luisy 6mil. franků apřijala neméněnež 20.009 kvitan
cí.Touž je něco!—Vevalnéschůzízem.spokuuher

i



-ských železáren A strojoven usneseno, aby všichni děl
„níci pešťských strojeven byli vyloučení. Tedy příští sobo
„tu bude asi 26.090 dělníků bez zaměstnání. — Minister
-stvo války vydalo výnos, dle něhož se má přísně k to

"krutá ztma, při čemž zuří boufné vánice. Četné továr
ny musily zastavitl výrobu pro nedostatek uhlí a v
dílnách pro zimu nelze pracovati. — V Londýně zaved

ly poštovní úřady automaty, které samočinně kolkují
- dopisy a lístky poštovní. — Nejvíce placenými úřed

niky Německa jsou němečtí vyslanci v Londýně a Petro
hradě; každý z nich má 150.000 marek vedle volného
bvtu

„Potomstvo jedné spustié matky. Professor Tillmann
v Bonnu vzal si za úkol pátrati po potomstvu před del
ším časem zemřelé spustlé matky Addy Jurcekovy. Ve
škerého potomstva bylo 834 členů. Z nich mohl najíti
pouze 709. A z těchto bylo 106 nějnanželských, 142 že
bráků, 64 v blázíncích a ústavech, 184 prostitutek, 76

v žaláři á 7 vrahy. Za sedmdesát let měl stát s po
tomstvem této jediné ženy výloh přes pět milonů marek.

Zemědělská prodejna dobytka v Praze-VIl. Na pon
dělní pražský ústřední trh dobytčí dne 12. t. m. dopra
veno bylo celkem '357 kusů dobytka hovězího a to 242
kusů původu domácího a 115 kusů původu haličského.
Dle druhu bylo 98 býků, 188 colů, 62 krav a 9 jalovic.
Průběh trhu byl čilý. Býci prodávali se o 2—3 K, prima
voli o 3—5 K 1 g živé váhy dráže. Zboží horší jakosti
predávalo se čile při zvýšených cenách. Po zboží uze
nářském byla též hbitá poptávka. Drahou vyvezeno 52
kusů na různá místá spotřeby mimo Prahu, Zemědělská

. prodejna měla celkem svěřeno ku prodeji 30 kusů do
bytka hovězího, 292 kusů dobytka vepřového a 2 telata.
Průběh trhu masného byl prostřední. Telata prodávala
se při cenách týdne minulého. Maso vepřové prodávalo
se u J0—14 hal 1 kg mrtvé váhy dráže.

"' »Baskovní zprávy«, vydávané Českou bankou, při
nášejí ve svém únorovém čísle následující zajímavé člán

"ky: Bilance České banky za rok 1911, Dva důležité po
zratky na světovém trhu kapitálovém za uplynulý rok,
Diskontování pohledávek účetních u nás a v Německu, O
belgickém Gankovnictví, Vládníosnova nového zákona o
svépomocných družstvech. ©Různé zprávy. ©Obchodní

" kalendář.„Slosovací list a Přehled kursů.

. „ne Zasláno.)

Koncem ledna t r. v době o velmi nepříznivé, ob
staral jste naše přestěhování z Uherska do Krouné a
zpět —-Učinil jste to-ochotně a zvlášť levně, proto vzdá

váme Vám. za vše naše srdečné diky.
Zároveň ujišťujeme Vás, že rádi závod Váš zasíla

- telský všem svým zrámým neopoméreme děpordčiti.
- Vánora 1912.

V Uberáku:
Julius Váňa, farář.

V Kromé:. -

Jan Baner, administrátor,. .

1 fúlmaké, výbavy

S."Ved. duchovenstva te sde

Ve prospěch Matice
Cyrillo - Metodějské
— w Olomouci.—

Podpo. katolické hnatí podpo
váním AšÍC českých tatolckých rem

všech obahodech

Gyrillo-Melodějské

vyráběnéčeskoufirmou J. Svozil,
IL.oštice. Nejmenšíobjednávkaje 25
balíků za K 24—, (tadiž 1 balík 100 kra
biček za 96 k) vyplaceně na každou sta
pici. Za půl roku skala Matice z pro

deje zápalek E "č, Objednávkyčiňtevýhradně u Sekretariátu M. C. M. v 0lo
mouci, red „Našince“.

První moravská továrná
na voskové zboží

v Bystřici pod Hostýnem
vyrábí ve prospěch Matice C. M.

voskové svíce
kostelní

bezkonkurenční jakosti a mírných., cen
Platobaí mky dle ujednání Žádejte

úřady nakupovaly světló prostřednictvím
sekretariátu, nebylo by potřebí stálých

| ceně na každou stanici. Objednávky čiňte.
výhradně u sekretariátu Matice C. M. v Olo
moúci, redakce „Nášince“. :

Paramenty,
mešní roucha atd.
prodává ve prospěch Matice Cyrillo-Metod.

Fránt. Stádník
v Olomoue, |

stálý přísežnýsoudní znalec pro obor pa
ramentní Každou objednávkou u něho pod
porujete Matici Cyrillo-Metodějskou v Olo
mouci Objednati možno přímo u firmy
s odvoláním na Matici Cyrillo-Metodějskou.

Při nákupu jakéhokoti zboží jiného
obraťte se vždy na nás a rádi nabitkami,
po případě poukazem na českou katolickou
firmu poradíme, neboť zařízuje sekretariát
ústřednu českýchfirem katolických.

| Veškeré dotazy a objednávky řiďte na

dakrotariáí Natico Gyrillo-Motodějsků

T Oleno, NĚKA„NN

Girový.účetuUstř.banky
telen.čes.epoři ar His P

Českoslovanská záložna VPraze,
společenstvo s ručením obmeseným,

Zúrokuje vklady 4:/,*/,—4*/,"/,dlevýpo
vědi ode dae vložení do dne vybrání.

Zepůjčuje svojestřádanky úplně bezplatně
“ K ktady na ně nčiněné řeší 5/, bez vý

povědi.
Základní vklad obsáší 3 K, který se ihned úročí.
K bezpletnému zasílání peněz vydá záložna sa

požádání složní listy pošt. spořiteloy. Daň|
důchodkovou platí záložna 24 pp. vkladatelo
ze svého.

" tarvkladů31prosince191iK 690000—.

Peskytaje sápůjčky na směnky8růčiteli .
(neb pojistky), na bypotéky s úmorem libo
volným, sálohy na cenné papíry, eskontuje
faktury, obstarává nákup zboží pro své členy,
koupi a prodej cenných papírů sa botové i
na aplétky, vyměňuje kupony s cisí mince std.

Podíly členské úroči se výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papiry a věci
nechovává v bezpečném tresoru bezplatné.

Záložna podléhá povinné revisi Jednoty záložen.

Úřední bodinydop. od :/,9—13, odpol. od 1,8—6

W
"Uzsaný sa nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

kola parameniů
£ la, praporů. přikrovů, koberců aovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

v Jablonném n. Orl. č. 86.
Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

Obráskové cenníky, rozpočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Bez velkoměstské rožíc ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny sf o 20%, než všude jinde.

Subil 100let. trvání a40 let. vlastní činnosti.
Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB „„Wzájemnost““ mm
69“ v Hronově čís. 186. "08
— Vývoz lněného a modního zboží. —

Dopornčoje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:
Modní látky vlněnéi prací, dámskéi panské

: FW na košile,
— "— daty atd., překrásných modních vzorů. — —
WB-Výbavy pro nevěsty "U
za levné, povmé, oeny. Velkolepý výběr. Mnoho
chvalnýchuxnání. — Objednávkyv ceně přee 20 Kut

láme vyplacené. 1 balik 4018 zbytků vkusně rozdružených— ss K Raat
Obdrůlte to nejlepší! | Mřesť.-sociál.podmíki
ON“ Vpodniku tomto lze táž bezpečněuložiti "JM
vklady proti 6%,úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Ceského=———-1..4ZemskéhoSrarů.L

Psalterium totum
již vyšlo

a započneme s rozeaíláním objednaných výtisků.
Kdo dosud neobjednal, ať tak učiní! Dodáme je
v brzku.

Objednávky vyřídí

MáBežiovékoupi prádlo osla zaretesé dle
nnákaa. bojkně“ „ Sjednávku m

RY“*Odporněnýte-ro-svémokolí!

Družstevní knihkupectví,
makladatelství, závod hudební a papiraletví

VKBABCI KRÁLOVÉ,Aúalbortizum.

=CoDU



"© Besídka:
ES PAGOTEMDOPRAHY.

»Teda, strejče, zejtra opravdu do Prahy pojedete?:
»Už rozhodně, protože mme syn tolik ve psant hu

buje. Však jsem ještě nikde nebyl. Hlavní dřina na poli
Je už hotová. A tak si v hlavě nepovezu do toho velkého
města kopu starostí.< —

»Jen teda jeďte! Já, panečku, Prahu dobře znám,
tam se vám bude jistě libit. Byla jsem tam u sestry už
pětkrát. — A — nebudete se mrzet, jestliže vás požádám,
byste při té příležitosti donesl něco mému švagrovi?«

»| to víte, tetka, že rád každému posloužím. Stejně
Ponesu jen malý uzel.«

»Víte, Svagr má u nás fagot. Dlouho: ho nepotřebo
val. Teď prý však bude pořádána v pražském kroužku
sFilků« nějaká zábava. Teda nám o ten fagot psal. By
dlí pod Slovany: Je to blízko u řeky.«

»Teda jen to zabalte a přineste.« .
Druhý den již supal vlak z krabatiny Českomorav

ské s kmotrem Slívou ku Praze. Sedělo s ním v kupé pět
jných venkovanů, kteří hned zapředli čilý hovor o ho
spodářství.

»A co to dlouhého, strejčku, vezete?«
»|nu, fagot jest to takový starodávný instrument.

Při muzice se do toho fouká, až to hned chraptí jako
basa a hned zas ječí jako klarinet. Teď už málokde tako
vou muziku uvidíte.«

»Fagot — aha, už vím, co to je!« poznamenal To
nik Jeřábů. Vyhlíží to jako klacek. Nahoře to má brček.
Na dírky a klapky se kladou prsty. Viděl jsem jednou
v krajském městě velikou kapelu. Jeden chlapík seděl
trochu stranou, držel to duté poleno při zemi, brček v
zubech. Celý se potil. Já jsem si myslil, že to ani není
muzikant, že vedle vytahuje svými zuby z klacku něja
kou rouru. Proč to nevytáhne rukou? Ještě si vylomí
zub! Vždyť bylo na něm viděti tolik námahy. Už jsem
mu to chtěl vzít z rukou a vyrazit tu trubičku sám.
Pletlo mne taky to, že ten muzikant neměl před sebou
žádných not. Ale jeden pán mne poučil, že to jest zvlá
štní hudební nástroj. A tak jsem zmoudřel.«

»Ukažte nám, jak to vyhlíží,« prosili Slívupo tomto
znaleckém úvodu zvědaví spolucestující. :

»] teda vám to rozbalím. Vidlte, tuhle je ta úzká
trubička, tuhle dírky a po straně klapky jako u klarinetu.«

»Jej, to je jako velká flauta. A kudy se do toho
hvízdá?« :

Vždyť jste přece už slyšeli, že se to nedržl jako flau
ta. Musí se fouknout tuhle do té trubičky. Vytrubuje to
jako náš ponocný. Mně samému jest divno, že o to lidé
ještě stojí, když máme křídlovku, klarinet, housle a jiné
lepší instrumenty. Takový bručivý chrapoun by se nej
výš hodil do zakletého zámku k plašení čarodějnic.«

Venkované po svolení Slivově všelijak do fagotu
frkalt, ale brzy toho nechali, končlce úsudkem, že tako
vou divnou muziku dokáže každá vrána i bez fagotu.

Slíva pečlivě nástroj do papíru zabalil. „Když vy
stupoval v Praze na severozápadním nádraží; hlava se
mu zatočila nad obrovským množstvím lidí. Nevěděl ani,
ke kterému proudu pasažerů má se přidati, Konečně stál
před akcizákem, který se ho ptal, co v tom papíru má.

»Á co vám je vlastně po tom? Však jsem to neukradl
a vy tady na nádraží sotva budete vytrubovat na fa
got, kdy má vlak odjeti«

»Nesmíte se, pantáto, horšit. My tu konáme jen ú
řední povinnost. Nesete-ll nějaké potraviny, musil byste
zapravit potravní daň.«

»Ale nenesu — kdepak! A proč? Však náš Francek
mne tady o hladu nenechá. Daně a samé daně! A to vám
přece mohlo napadnout, že takový tlustý salám se teď
nikde nedělá, že v tom balíčku jest něco jiného. Tuhle se
dobře podívejte!«

»No — no, už není třebal«
Ale hned za Sřívou ozval se pronikavý výkřik: »Jéj'

Strejče! Vy se tu točíťe:s tim skolkem jako medvěd. Po
dfvejte se na ten koš. Rozbilo se dvanáct vajec.«

platím. Kde pak! Tolik lidí a takového šacování! Člověk
se s tím instrumentem otočí — a neštěsti Jest hotovo.
Tuhle máte! To je teda má první diškrece za to, Že ne
su ochotně clzí nástroj jeho majitell.«

Slíva dal sl pak fagot pod paždí a vyptával se před
nádražím, kde jsou ty Slovany. »Ale, sedněte si, pantáto,
do téhle elektrické tramwaye. Povezou vás bezpečně a
všecko na cestě vysvětlím.«

»A to by tak hrálo, abych ještě platil jako morovatý
za to, že chci udělat dobrý skutek. Ostátně se chci pro
Ji abych Prahu líp poznal.«

Slíva dle informací dvou starších mužů chvíli šel,
ale pak se zastavil zas a bezradně. Byl celý zmámen
hučením tramwayových vozů. Když jednou rychle usko
čl fagot mu spadl na blátivou dlažbu. »No, tohle mám
pěknou legraci!« vzdychl st dobrák. »Vede se mi tak, jako
bych místo fagotu nesl troubu.«

Zabočli rychle na chodník. »Hm, kde se tady tolik
lidí bere? Zrovna jako při hasičském cvičení. Jakoby
ti občané v Praze nic Jiného nemělí na prácí než chodit
a jezdit. Tratím se v tom množství jako mihule ve
velkém. rybníku.«

Když viděl, jak se k němu bere člověk upracovaný
v obnošeném šatě, přistoupil k němu: »Prostm vás,
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příteli, kudy se tady jde na Slovany.« Chodec vysvětlo
val, Sliva se otáčel dle směru jeho ruky. A už se zase
ozval ze zadu rozčilený chlapecký hlas: »Točíte se, strej
do, s tím futrálem, jako motovidlo. Podívejte se, jak jste
mi srazil klobouk do špíny.«

»Mládenečku, nic ve zlé, já za to nemohu, že tolik
lidí... .« omlouvat se Slíva, obrátiv se. Ale už se bez
děčně zatočil jiným směrem. Jeden mladý chodec strčil
do fagotu tak upřímně, že Sllvu otočil o šedesát stupňů.
»No — no, takový floutek a ještě se starému člověku do
očí chechtá!« rozčilil se Slíva.

»Tady takhle nestůjte, ruštte pasáž,« napomínal stráž
ník, když se několik lidí zastavilo s úsměvem na rtech.
Nový náraz a Slíva, který držel fagot pevně, otočil se
znovu.

»Toť jsem tu Jako v obležení,« posteskl si Slíva.
»Na ulici by mne ty vozejky pomalu zabily a s chodníku
jsem taky vyháněn.«

»Prosím vás, strejčku, raději už jděte. kam máte.
Jinak opravdu tu budete jako v obležení. Hleďte, jak se
tady lidé zastavují!« mluvil přátelsky polohlasně strážník.

»No — však už jdu.« Ale jak se na cestě jen málo
otočil, už se kymácel, protože i bezděčně chodci do fa
gotu strkali. Jeden kaprál s úsměvem pozoroval chvíli
dobráckého Slívu. Přiskočil k němu: »Chudáku, vy s
tím futrálem zkusíte! To je vidět, že jste nebyl na vojně.
Představte si, kolik by musill vojáci jíti daleko od sebe,
kdyby kvery drželi pod paždím jako vy ten balíček. Při
laufšritu by se jich mnoho bajonety probodlo. Vzpomeň
te si, jak nosí lajtnant šavli a kmán kvér. A podle toho
jednejte!«

»Ba, máte, vojáčku, pravdu. Však jsem už s tím
fagotem zkusil, že bych za to pětku nevzal. Jdu tady
dobře na Slovany?«

»Inu jdete, ale tamhle za tím krámem musíte se 0
točit v pravo.

Už byla Slívovi cesta příliš dlouhá. Tolik domů, tolik
lidí, pořád jakoby všecko přibývalo. Když chudák stí
ral s čela hojný pot, padl jeho zrak na drožkáře, který

seděl na kozlíku nečinně, »Prosím vás, jak už budu brzy
na Slovanech?«

»Milý pantáto, to jest ještě dlouhá cesta. Dáte-li dvě
korunky, jste tam za chvilku. Stejně prošlapete ještě
šesták v botách.«

»Tohle je moc, byl bych blázen, abych ještě k vůli
fagotu tolik platili. Ale tomu našemu Franckovi důkladně
zatopím za to, že mi nešel na nádraží naproti. Mohl jsem
se zbavit tolika mrzutosti. Jak se dostanu na druhý ko
nec města, ani sám nevím!« — Konečně se motal Slíva
celý zemdlený kolem Emauzského kostela. »Prosím vás,
kde pak tady bydlí pod Slovany skladník Vrána? Je
trochu pihovatý, taky maličko šilhá!«

' »Hm, takových lidi je tady, pantáto, moc, já toho pa
na Vránu nežnám,« odpovídala starší žena, krčíc rameny.

»Na mom tě duchou 4 ulevil si Slíva, »člověk jest v
Praze, ale jako by byl v poušti. Ještě si na ten fagot
zatroubím marš baďto do kriminálu nebo do hrobu. Je
M pak ten instrument v pořádku?« Venkovan rozbaloval
na konci papír. V tom přiběhl na třech nožičkách pejsek,
který začal zuřivě Slívu už stejně velice rozmrzelého
hubovat »Ještě ty, knote, jsi mi tu scházel, dopálil se
domkař. »Takovou ti tím fagotem přišijn, že ji budeš cí
tit celý měsíc.« Slíva opravdu vztáhl fagot hrozivě, až
pejsek odpelentil. A nová mrzutost. Zdálo se dobrákoví,
že je trubička trochu násilně pokroacená. Ale ať! Jen

dvoupatrového domu. Z jednoho okna vyhlížela mladší
Žena. »Prosím vás, osobo, zůstávají tady Vránovi?

»Já jsem sama Vránová.«
»Teda dobře, tulile to máte, vezměte si to. Je to

fagot pro vašeho muže. Ať už mám svatý pokoj.«
Fagot položil Slíva na dlažbu a rychlými kroky se

vzdaloval, neslyše ani děkovných slov.
A když přemýšlel později, co dať za| vejce, co na

elekrickou dráhu, aby se dostal k synovi atd., vykládal
doma sousedům, že osobní dodání fagotu jest desetkrát
dražší než postání poštou. .

Boslolní práte
pozlacovačské a řezbářské,

znovasřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, lerně a solidně ProvádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradei Králové.
Cetná umání od vid. úřadů duchov. k disposici

KOZA.

(Kousek národopisu. — V. P—4.)

Před rokem 1848 chovalo se ve vsích a městečkách

Odstavovali nejen kozičky na budoucí dojnice, nsbrž
i kozlíky, jichž kůže měly poskytnouti látku na spodky.
V té době u mužů na vesnicích málokdy jiných spodků
bylo viděti. Bylyť »kozlovice« většinou barvy žluté i
hnědé v rozličných odstínech. Někde nosili kozlovice
černé, méně šedé. Dle barvy kozlovic poznávalo se, od
kud je do města přišlý vesničan. (Více viz »Kroj..)

kozla zavírali vždy rádi do konírny, jelikož jeho
zápach nutit koně k -frkání«, jímž si nozdry a pllce čí
stiji, zvláště při -chřípěcí«.

O silném zápachu se říká: "Smrdí (to) jako kozel..
Koza vyžaduje stálé péče a opatrnosti, což venko

vané označují slovy: »Nedá-li se koze »dobrýtro:«. hně
vá se. Některá i žrát přestane a pojde..

Mekání kozí napodobuje se slovy:
U keře meká koza:

-Kdyby byl, byl by!«
Aby koza dávala více mléka, braly její majitelky

útočiště k všelikým kouzlům a čárám. (Podobně jako
u hovězího dobytka.) Tak na př. sbíraly vodu, která
při první bouřce do koleje naběhla, do nového hrnce,
avšak »po vodě“ (. j. směrem k odtoku) a touto vodou
kozu umyly.

Dojila-li koza krev, byla očarovaná. Tu vyvrtali
do prahu u chlívka díru, do níž nalili mléka od kozy
očarované a vstrčili do něho rozžhavený branní hře
bík. Mléko, které ven kypělo, šlehali trnovým prutem.
Ta prý přiběhla do stavení žena, donucena bolestmi,
které jí šlehání do mléka působilo. Byla to ta, která
koze škodila.

Všeobecně jest znám význam pořekadel: Skáče ja
ko kůzlátko. Je mlsná jako koza. Tancuje jako koza na
ledě. Udělali kozla zahradníkem. Rozumí tomu jako koza
petrželi.

»Nemeleme-é-č!
„Kdyby byl hák!« A kozel nato:

3€| [36DEXOOOCROE

Vřele doporučujeme umělecký závod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v Kutné Hcře
pro odbornépozlacoránínovýchi star
ších oltářů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromlo soch a křížových
eest. Sklad náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámců.
Práce v každém ohledu dokcnalá a

levná.
Závod založen roku 1868.

DOBODODOBOGE

Kulturní jiskry.
Vědecké statisice. Není snad většího švindlu

nad ten, který »moderní věda« provádí se stářím
člověčenstva. Výklady atheistických vědátorů 0
všem prozrazují ihned čertovo kopýtko, když ob
jevení se člověka na zemi posouvají na 200.000 a
umohem více let nazpět. Chtějí tím usvědčiti bibli
z omylu. Leč pokusy tyto jsou tak malicherné a to
likrát vyvrácené, že se musíme diviti tomu, když
znovu vyskytne se v novinách zpráva o nálezu
kostry, která patřila člověku žijícímu před statisí
ciletími. Bylo dokázáno zcela nezvratně, že člověk
objevil se v době čtvrtohorní, a to v druhé polo
vici její, t. zv. alluviální, nejvýš však na konci prv
ní polovice, v době ledovců, kdy sotva malé znám
ký lidského života se našly. Tato doba jest od 1ás
vzdálena sa 8000 let. O nalezeném nářadí, zbraních,
kostrách, letopočtech, vždy se dosud dokázalo, že
do oněch osmdesáti století snadno vtěsnati se da
jí. Jest tedy trochu víc než komické, když v »Nár.
Politice« ze dne 9. února tvrdí dr. Fait zcela váž
ně, že kostra Hauserem v la Moustiere nalezená
náleží době kamenné a je stará 100—200.000 let.

A co více: člověk ten měl prý již poněkud vytvořené orgány hlasové, kdežto člověk, jehož ko
stra nalezena v Maueru u Heidelberku, prý ještě
byl zcela bez řeči. Takovéto vědecké nesmysly
předkládají se zcela drze jako věci dokázané s
tendencí ovšem velmi průzračnou. | Leč učenému
panu doktorovi přihodil se při jeho výkladech mia
lér. Prozrazuje, že způsob pohřbení kostry jest týž,
jako u kmene Barengů v Jižní Africe (jichž stáří
přec je víc než historické) a dodává: »Jest otáz
ka, jak vysvětliti, že mohou se i za dnů našich vy
skytovati celí kmenové, kteří setrvávají na stej
ném stupni duševního vývoje jako lidé před 100-—
200.000lety .. . « Z toho nutně následuje: Luďto
nalezená kostra je mnohem mladší a patří době hi
storické, nebi lží jest nauka darvinistického mo
nismu o všeobecném vývoji, k vůli němuž se vla
stně stáří lidstva daleko za historickou mez posou
vá. Ostatně dopadne to jako vždy jindy: po bed
livém bádání kostra »omládne« a najde se jiná, Ú
kol svůj však vykonala: nemyslící dav bude pře



svědčen, že bible se mýlí — a to je učencům tolio
kalibru věcí hlavní. —Dr—a.

Nekatolický soudce proti rezluce. Zvláště v
Americe sami rozvážní liberálové lomí rukama nad
škodami, jaké za sebou vleče manželská rozluka.
Z Ann Arboru ve státě Michiganu dochází zpráva:
>Bylo by nejlépe zrušit všechny rozvodové zá
kony ve státu Michiganu,< pravil soudce E. D. Kin
ne, kterýž byl circuitním soudcem zdejšího okre
su po celé poslední čtvrtstoletí. Pravil dále: »Až
dosud jsem rozhodoval podle zákonů, jak jsem je
shledal v zákonníku. Pořád se mi zdálo, že rozvod
jest jedinou cestou k uniknutí brutálnosti, bidnému
životu a beznadějnému neštěstí. Leč — jak vi
dím, poslední dobou se dovolení rozvodů tak ha
nebně zneužívá, byl jsem svědkem tak drzého šla
pání po pravdě, mravnosti a slušnosti, že moje
dřívější přesvědčení se hodně změnilo — pakli se
vůbec docela neobrátilo Možná dost, že něco do
brého přijde z agitace, dozoru a dohledu, ale zlu
se tím úplně neodpomůže. Podle mého náhledu stá
vá pouze jediné cesty k rozřešení problemu: Ať
příští zákonodárna prosadí zákon, že nikdy, pro
žádnou příčinu se více nedovolí rozvod svazku
manžélského ve státu Michiganu. Ať v naléhavých
případech se dovolí odloučení, avšak nikdy by se
nemělo dovoliti úplné zrušení pouta manželského.«

Tak mluví světský soudce! Po zkušenostech
jednoho čtvrtstoletí přišel ku stejnému náhledu,
jaký hájí církev katolická.

Odměna víry. Slovutný lékař a učenec Hyrtl,
muž při své vědě velice pobožný, takto veřejně
kdys vyznal před svými žáky: »Sedmdesát let
žiji, mnohých radostí jsem zakusil, ale nejčistší a
nejtrvalejší byly ty, které nalezlo srdce mé ve ví
ře Kristově. Sedmdesát let žiji, mnohé trpěl jsem
strasti, ale nikde nenalezl jsem tolik (Hěchy a síly,
jako u pramene víry. Sedmdesátlet žiji a nejednou
stál jsem na prahu vlastního hrobu a tu nejlépe
jsem seznal, že jen víra s to je, aby hrůzy smrti
zahnala, bouři svědomí utišila a nás bezpečně pro
vodila tímto životem ke branám věčnostl.«

Záložna v Hradci +“rálové.

R Vkladyna knížkydb?
OBP*>Na běžný účet dle ujednání. “jilj

Sociální besídka.
Organisace katolických dělníků v Americe.

Před 20 lety (r. 1891) založen pro české dělnictvo
v St. Paul podpůrný spolek »Katolický dělník«,
jehož ústředna jest nyní v New Prague v Minneso

jištěného členstva založen základní fond. Hlavním
organisátorem a agitátorem spolku byl dlouhá léta
kněz Jan Rynda ze St. Paul. V prvých 10 letech
zemřelo 42 členů, jejichž pozůstalým vyplaceno
50.000 dollarů, v následujících 5 letech zemřelo 65
členů, vyplaceno 79.000 dollarů. Po celé dvacetiletí
dostál spolek svým povinnostem velice řádně, ne
shledalo se žádné nedovolené hrabání, žádné braní
tučných provisí.

Roku 1911 čítal spolek v celé Americe 117 od
větví a 3725 údů se zálohou 122.000 dol.

»Katolický dělník« vstoupil do nového roku se
zvětšeným počtem členstva, zvětšenou zálohou a
bez dluhu. Roku 1910 při. kontrole stavu jmění
státní komisař minnesotský dal »Katolickému děl
níku« nejlepší vysvědčení za všestrannou správ
nost. —

«Katol. dělník« svým složením a účelem velice
upomíná na královéhradecký vzájemně podpůrný
spolek »Charitas«, který též již za krátkou dobu
svého trvání stal se mnohým katolíkům velikým
dobrodiním.

Soclální práce dvou polských kněží. Dne 29.
ledna zemřel v Haliči v Piastově Městci kněz Bro
nislav Markiewicz. Horskému chudému lidu po
mohl zavedením tkalcoviny. Vstoupil pak v Italii
do řádu Salesiánů, kdež vsál do své duše ctnosti
slavného apoštola lásky Dona Bosca. R. 1892 při
byl do Haliče jako opravdový nuzák. Ač neměl z
počátku sám co jísti, hned prvý den shromáždil ko
lem sebe pět opuštěných hochů, s nimiž se dělil o
chléb, poskytnutý křesťanskou láskou. Všichni spá
vali na zemi. Osiřelých hochů tulilo se k Markie
wiczovi stále více, šlechetní dobrodinci se mno
žili, až postaven pro opuštěné vedle fary dům, nej
dříve dřevěný, pak kamenný -- nato konečně
dvoupatrový. Koupily se i pracovní stroje. Počet
hochů se rozmmnožilna několik set. Pak založen při
činěním apoštolského kněze i sirotčinec pro dívky.
Markiewicz při nadlidské práci a svém častém strá
dání žádného neodsuzoval, na nikoho se nehoršil,
ale pomáhal, jak komu mohl. Živě zajímal se otáz
kami národními a sociálními, ve svých vychovan
cích budil lásku k vlasti a národu, ale čistou lásku
bez nenávisti a Šovinismu — a za podklad života
stavěl vždy jako nejmocnější pilíř víru. Často do
stával do ústavů svých mladíky dospělé bez víry.
Přijímal je laskavě jako jiné, nezaváděl s nimi di

sputu o víře, nenutil jich k ničemu, nežádal po nich
nic, jen za to prosil, aby nedávali pohoršení jiným
chovancům. Ale po několika dnech přicházeli tito
nevěřící a žádali za duchovní cvičení. a obrácení
odjížděli s díky a blahoslavením okamžiku, kdy k
otci Bronislavovi se uchýlili. Ústavy sirotčí pro ho
chy i dívky, školy řemeslné a pokračovací, rekol
lekce pro mládež — vše to, jež zavedl za života
svého. zůstává po něm dobře fundováno a zajiště
ní. Zůstává za jeho příkladem okolí, jeho vštípená
i ta láska a obětavost jeho — ale kouzlo osobno
sti, jenž ten žár milosrdenství a obětavosti rozníti
la „přece jen pominulo.

Lid šlechetného kněze již za jeho života přio
díval gloriolou svatosti.

V polské dědině Albigové farář Tyczyňski za
ložil a široce rozvinul venkovskou organisaci hos
podářsko-výrobní. Bylo mu líto sedláků, kteří živo
řili při primitivním hospodaření. Radil, někdy i po
roučel a káral, energicky zasahoval, vychoval řa
du znamenitých hospodářských pracovníků v >ho
spodářské besídce«. v níž zavedl zimní kurs ho
spodářský, až posléze celé okolí žaslo nad hospo
dářským, přímo kouzelným rozvojem kraje.

Jestliže tedy polské Poznaňsko mělo v kně
žích výtečné vůdce hospodářské a národní, Halič
nezůstává pozadu. Takových energických kněží
bylo tam více. Leč ovšem spousty, které se tam
staly přečetnými židovskými kořalnami, dají se
napraviti v celé zemi postupem pouze nenáhlým.

(hotová hovězí polévka)
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jsou nejlepší!
uřižová
hvězda.

Ochranná
známka

Za příčinou odstěhování se ku své doeři

prodám z volné ruky
pěkně zařízený
hostinec

před několika lety přestavěný dle moderního
vzoru, vše taškami kryté. — Hostinec nalézá se
v bohaté obci.

V domě jest 1 krám, ve kterém se provo
zuje smíšený obchod s dobrým prospěchem,
trafika, výčep všech lihových nápojů, dále 1 lokál,
1 výčep, 1 kuchyň, 1 pokoj pro hostinského,
1 velký sál sohválený, 2 sklepy, 1 chlév klenutý
pro 6 konf, dřevník, 2 chlívky pro vepřový do
bytek,stodola prostorná, prostorný dv
zabrada, ve které se nalézá besídka akulečník.
Koncese osobní, přenosná.

Jest žádoucno, aby koupěchtivý se vyznal
ve smíšeném obchodě.

Pro snaživého a mladého člověka jistá
budoucnost.

Výhodná koupě!

Bližší sdělí se prostředniotvím administrace
tohoto listu.

Veledůstejnému
duchovensivu a

olavným patronátním.
úřadůmderslujes! 4ope

nen: veškeré kostelu! nádovy 8
albáře, nádobky,— énky. Aka,

nádo y au
srlony,lem277, alle M sakyMahatd. své

trkovomsní hrb Btaré před
pět opraraje aphárodní intenci azlatí a ší nebo proti do

plstka za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílé na u

kázku franko beu závssnostinosi koupěVše26poslláposošcené.Práce

Sled noékorých bedsmadonek, fofeků, náresknárntnkéand.zko
prsteny, tabu: Sídelní nášiníse stříbrapravého

nděrkcy Jídelní mádlní pe
ftoré sla, tříbro ©črakobovybopejs 1anejvyššíce

JAN STANĚK,
pasiř a olsolour

Praba I. ul. Karoliny Světlé,čis. 19. n.

Irostředkovací
a realitní kancelář

v Hradce Králové
proti kostelu Panny Marie

prostředkuje
při 2 provisi

prodej a koupi
veškerých druhů

realit,=
při nahodilých parcelacích

skládá přiměřené obnosy

— co záruku
správnosti provedení.

na svůj účet za hotové a.

prodává
vlastní objekty

za výhodných platebních

podmínek,



v Hradci Kral. (36, odporušujevolodůst.Čnohovonstrusvé Patontní: náprsen: "U

Poor a koláry bezháčkůprací i oeluloidové, y a veškeré Zakázky obratem a

OH% M$

r die k
vlastnívýroby. láttovénh Pravéjágrovéprádle! Ep“ se vyřizují.

Nejvýhodnější dary čorméjePrvni východočeský závod "BGVÁCLAVPOTŮČEK,2m
Zástmgáz Ualen Horlegorie, spol. tesárez hadimek Bi, Glaobňíe v. S., Ženeva,

Švýcarské. procisní hodinky. Nástěnné hodiny vnejmodernějším provedení. Břillanty. Klenoty a šperky. Optické
zboží. Přepychové předměty z čínského stříbra. Stříbrné i alpakové stolní a jídelní náčiní. Vše v obrovském výběru.
Nejlevnější ceny! Nejlevnější ceny!

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

w Mradol Králové, Svatejsnskénám.č. 76.

ATELIER=
pro malbu církevní a

Zařizování Velkosklad výzdobu chrámovou
elektrického Jostrů, í

. světla, elektriockých a
telefonů, ventilatorů, "3

hromosvodů. žehliček A

Dynama. Ap onoja s (Ant. Mibla nástupce)
Motory. a topení. o Nová Paka, Čechy o

Žárovky: Tostalační o , . , .
Ox ne za : doporučuje závod svůj veledůst.

Tangsram p 1 duchovenstvu a sl. patronátním .f
Tantal. Solid.obsluha. -P +:úřadům. |

Malby chrámůa kaplív každém slohu i technice. —- |

Vy(8 OHářní obrazy, křížovéso
. Rozpočty zdarma — Ceny levné.

Holíte se sám)
na plátně, dřevě, plechu atd. v pro- |

Baa mýdo -. 2 20, 90, "50, 70 nN cesty, vedeníuměleckém,v cenáchm'rných.
Miskaniklovanés májolikou. . « - - 50h ,
-Satonkrémna holení. < -+ + - ?0h epší do | Y i I
Kámenpoholení..-< -+ -+ 50h Nejipi eporačení mrj4sklu [ranko!
Kolínskávoda... -+ +., 80h
Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou

zasílá

JOS. JELÍNEK, parfumerie| BEEPER PAZOD AA
vHradciKrálové. | Truhlářské dělníky Spiritismus

: a) na práci fornýrovanou,—mm || zdokonalonímkřsstanstvíl
a domovníka Tentodůkladnýspisdra

Absolvent 9 k. odborné školy zároveň ku balení núbytku anal úpravě vyšelu ele

BOHUMIL BEK dostáléhozaměstnánípřijmec. a k. dvoruí Cena 2KG0Oh.továrna nábytku 1: Objednávejte u |:

-Hoře Kutné, K. V. SKUHERSKÝ, Hradec Král. is knihtiskámy»v| HradeiKrálové.
závodsochařskýařezbářský,NÍ BH

dovoluje sl activě nabídnonti

“ = pen E ereley, kM. ČOTTÁ: nasalonníoblekya taláry

3 0 Chy hoskyněs P.m barevná cu všemmožnýmúčelům
: křiltešey, — Lurdskou, — dámská 1: kostýmy»pláště

doporučuje vneridenémjindevýběrusošky na pre

Plešíoby,© křiže V. J. ŠPALEK, Hradec Králové.
ONE“ V novém obchodním domě proti chrámu Panny Marie. "m

Doporučujeme
Zamrána Nolinskou cikorku:

PARAMENTE Wernera spol.,"5aňo-český,katolickýzávod 9 „ BRNO. -=
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Poděkování.
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me Jménem příbuzenstva a přátel srdečné díky vzdávám všem, kteří vřelou účast projevili jak při nemoci, “ ".
tak i smrti a pohřbudp. - 

Ladislava Ledra, A
"duchovního správce král. zemské polepšovny v Opatovicích n. L. ježV=

Zvláště jsme zavázáni velikými diky, slovutnémuřiditeli. ústavu panu Josefu Průšovi za veškerou přízeň, 9 "i
prokázanou drahému zesnulému, jakoži váženému úředniotvu a všem pánům dozoroům ústavu, dp. Josefu ;
Jakubcovi, faráři, a vlp. Janu Širůčkovi, kaplanu v Opatovicích, za námahu, spojenou 8 důstojným vypravením (ez
pohřbu, slavnému učitelskému sboru, slavnému obecnímu zastupitelstvu, sboru dobrovolných hasičů a veškerému =,
obyvatelstvu opatovickému a obcí přifařených za přehojnou účast při pohřbu. wo

Zvláštní dík vyslovujeme slovutnému panu MUDru Emanuelu Nohejlovi v Opatovicích za vzornou E
lékařskou péči chorému po všecka léta až do poslední chvíle prokazovanou. : a

Všem pánům stavu duchovního za hojné účastenetví při pohřbu, zejména vdp. Josefu Kašparovi, b. vik. M
sekretáři a děkanu v Rosicích za vedení konduktu, vsdp. Th.Dr. Gustavu Domabylovi, konsist. radevi a pro- vi

> fessoru bohosloví v Hradci Králové za tklivou řeč pohřební a pánům bohoslovcům bisk. kněžského semináře M
Ma |. v Hradci Královéza. dojemné zpěvy při pohřbu vroucí: ="

še : | | o m.5 aplať, odplať Bůh! i5 - Zaplať, odplať Bů :
V HradciKrálové,dne6.února1912. Václav Engelmann,

c. k. poštovní aprávce v Hradci Králové 2.

Za pečlivé vypravení pohřbu díky ústavu pohřebnímu p. Adolfa Hybského v Opatovicích.
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undo oaber zonavman'at | „enídat taslaý sáně RU O noh úyžrní společnasi

nu František Uber | -mzmarx:22rmm=

Obur nlasl. 1 rody. pp Gnodkonu< stelních rouch, přijímá vklady na kulišky
korouhví (baldaůna skladě — o

Obuvpázslé,dámakéa dětské(lo chýnů),nebesa -| = Za 4ho až 59b =
nejmodernějších požadavků. spolkových prapo- úrok a to dle výpovědi

Normální obuv prvého řádu. rů; na požádání .
Výměna dorolena. Též peníze dle žá- obs téš ko- | "W Složal lístky na požádání zdarma. "ON

dosti zpět. karám o

9 Kdo chce obdržetilevnézboží nej- rovénádoby,kříže Uhlí nejlepší jakostisolidnějšíjakosti, nechťpodporujemůj kře- , „ td . ce nejlevněji. :
stanskýzávod. Svůj k svému! V ň adej.Mnoho pochvalných dopisů po ruce. ,

szátáte | Jan Kryšpín,Páně.

Ne wžásku sasílá (J. Sylvaterův

Pište si o cenník, jejž Vám zdarma
a vyplaceně zašle

První královédvorský
sklad obuvi Františka | [S=

a
nevše framco. synovec, nástupce) > i ji]Paulusa, B7g 075© 1-| eb c BbXB8BXABDXK8DX S———— = | DĚ lAaan Jan Horák,3- o

S Vašimabotkamajsem úplněspokojen y p" pro malbu As R
Divímse přidnešnídrahotěVašíláci.Objednám soukenník | j 72

v Rychnově nad Kněžnou oken kostelních. čne Fi R
M

po druhé zase, budete naším dodavateleno. J ře

zasílá na požádání vžily X PRAHA-L,3 úoton ja K0 NY;JSM S 5 (/ ný

dle roční salsenykollekci 6 V NMAntonín Adamee, Kunvald u Žamberka. |
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Kari
nejnovějších druhů pravých "| 1i.itsHSnovébíše Mv.ď a

r . vlněných látek lého náměstí,dřívepřes
re nil a své vlasinívýroby,jakoži tu- i Cizo

IXIdo5XABX585 60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo3 o OKO

v zemských.* račuje96 Ý CDC v

lého korespondenceAúčet Čen zemí nů von;ocŠt ace OZOOÍ
] ] : ans vodu z šího aš k u Ji PA (a VĚ g

nictví (hlavně z kruhu pens. úřed.) Ebena ryzepře AhoDosobenía i rlnémuprovedení0 A Dé PApřijme Spoř. a zálož, družstvo Učiňte, pros.m, malou objednávnu na Siosi 00 delesnými |
u. Ň „vsaseními.

úřed, jednoty v Hradci Králové. | X zkoul XE| 7émy,léno, Volojemné látky na taláry. a Děby,AkizuyPg me beze
Plat a nastoupení dle úmluvy. ý Téžnasplátkybezzvýšenícen! ý ORJ“Nesčotnáveřejná| pisemnapochvalnáv- . tp

Nabídky ředitelstvu. VB I GODX28 X SEDX BB Založenoroku 1868



Vroucněji toužím — pastýřem dobrým ....V
„duchu rozpínám náruč svoji, abych, přivínul vás k
sobě všechny stejnou upřímnou, láskou,. z hloubi
duše sí přeji, aby toto objetí spojilo nás,k pože
huanémuživotu rodiny duchovní.

„že přiklonite sluch i srdce své k.přáním, radám.
napomínáním, přikázáním, jež ne já, ale Pán skrze
mne činiti bude. Jedno z přání,a napomenutí ta

„kových, které k stěžejné podmíňce. Požehnaného

„této chvíli na rty slovem Spasitelovým: »Pokoj
mějte mezi sebou.: (Mar. 9,.49.) Koho bylo by tai

„n9, kterak právě tato.podmínka společenského řá
„du bývá ohrožována za „dnů našich. Různými he

ly, roztrpčují se mysli,- nesvár vnáší se do rodin
Sha a bolestno.vidět po milévlástř:sporující, nad

příkře rožštěpené sporémy, národnostním.+.
„Jazykomateřský, rodný kraj.a statky: motné:ii

iduševní, pe přědpích-zděděné jsou.darem Božím: i

Jhodny- teho, abyohomuv-poctivosti: je:chovali.Mkoupoklad nebem 'syěřený, -a bez rozdílu„stavu'a

jich rozkvět a prospěch. Jeden-li však dárce. stal

1les. 3, 25), jenž tentýž: Pán jest, bohatý ke všem
. tŘím-:10, 19, vrozeng-li:všem.láska.k jazyku m

teřskému, zodnátmu kraji a dědigaví po.otcich, pak
rzřejmo,že,úrah„0.zájár- statkůúěchio.daleka,musí„býti nevraživoststranická<
Zukášt.jeste podmínkou a.základem: pokoje, toho po
-koje, -jejřodkazem. zanechal :Spasitel světu, Za

rněj tolik:vroucně.modlí-se :církev,:k němuž na
t pomíná kníže pokoje na -stolet:Petrově, jejž dapo

„roje svýmsnárodůn vznešený -císařa. král náš.<

řhy, jednotící: Při tom však byl vždy bdělým a c
nergickým strážcem: na Sionu, kdykoli doba ká
zala' "ujmoutise napadené víry Kristovy a církve.

„Kladí duraz"pa
"k svému národní
"obyv tělstvém,“ale
(vaté vo-dřihé

nh příslušenství přeď“-„německým“

Wrodnosti musilo užnati“"Sprave

dlivost jeho snah, které nikdy nevybočily z odu
vodněných mezí.

Jeho Excellenee nětoliko velikou učeností, ný
brž i velikou životní zkušeností byl velice povo
laným kandidátem na stolec biskupský. Narodil
se 29. unora 1852 v městečku Mníšku z rodiču
chudých. Stal se chovancem kníž. arcib. student
ského konviktu v Praze, kdež s Václavem Bene
šem Třebízským navštěvoval německé gymnasium
novon.ěstské. V Beneši, který byl o dvě léta
starší. nacházel Doubrava velikou oporu ve vla
stenecké"1 snažení. Když se oba shledali na St
diích bohosloveckých, přilnuti k sobě jako přátelé
nejintimnější, sdělujíce si vzájemně své ideální
vzněty a snahy. Doubrava tehdy obcovalci s ji
nými mladými muži, kteří požději: v ruchu vlaste
neckém a církevním znamenitě vynikli. Mladí bo
hoslovci pilně sledovali rozvoj literatur slovan
ských. Beneš, Doubrava a Ježek již jako bohoslov
zi stali se literáty. Doubrava psával v té době pod
pseudonymem D. Mníšecký. R. 1876 byl vysvěcen
na knězea poslán:do'-chudéhokrajena Tábor
sko, do sedlčanského vikariátu. | Nejprve r. 187%
do vsi Petrovic u Sedlčan, pak r. 1878 do Dubio
vic, kde byl na místě vetchého svého faráře admi
nistrátorem in spiritualibus. Ačkoli na jeho mla
dých bedrech spočívala správa celé. farnosti. s
plnou energií věnoval se v prázdných chvilkach

-vyššímu studiu theologickému. ©První rigorosum
theologického doktorátu nastudoval jako kaplan.

V letech 1881—2 nacházíme ho již jako adiun
-kta theologické fakulty-v Praze. Po dosažení do
ktorátu theologického stal se“r. 1884 vicerekto

-rem pražského semináře, jehož by' potom rekto
rem. Nato zvolen kano,níkem kapituly u sv. Víta
v Praze. Biskupem královéhradeckým jmenován
9. února' 1903, praekonisován od papeže Lva
XIII. 22. června, 29. června v Praze vysvěcen a
dne 12. července. slavnostně v Hradci nastolen.

Již při slavnostním vítání v biskupském: sídel
ním městě učinil dojem velice radostný u všech
;věřících a -získal si úctu j u těch, kteří k našemu
: táboru se. nehlásí. A další působnost. jeho. doká
zala. že se nemýlili, ti, kteří již v den intronisace

chválili šlechetnost svého, arcipastýře, předpovída
; jíce. činnost- velice požehnanou.

Laskavost nejdp. biskupa na. .visitačních Ce
„stách získává tisicerá srdce i těch lidí, kteří dříve
byli proti. každému církevnímu hodnostáři zaujati.

„Biskup, který poznal dobře poměry.a snahy lidu
prostého i kruhu inteligentních dovede jako dobrý
znatel poměrů vyhověti dobře všem ideálním sna
hám věřících. Zvláště jeho nelíčená láska k mláde
ži jak ve škole'tak i na uliciuchvacuje srdce všech.

V práci jest neunavný. Nezasvěcení těžko si
dovedou představiti každodenní náhrn důležitých
akt. jež biskup studovati a vyřizovati musí., Ar
cipastýř pracuje každodenně dlouho do noci, vyři
-zujeakta, jichž celé balíky jsou přinášenyz kon

ikrátkému: spánku, aby. vstal k -nové práci co- vej
časněji. Ani nemoc ho nezadrží od konání duleži

tých úkolů, jak dokázal na př. o visitační cestě r.
1908;kdy- s tváří prozrazující; vážnou chorobu vy

jížděl- do Hořického vikariátu. A pak loni na Par
„dubsku, kde. v prostřed visitační práce několikrát

pbyl na-líržko upoután; a. přece cesty -nepřerušil,

“

+povinností. Denně na. každé farnosti přes půl ho
:diny: káže. pak ke každé skupině (až čtyřem den
Lkně) má: zvláštní výstižné promluvy a louče sc s

osadou. opět láskyplně ji povzbuzuje slovy otcov
A.skými; aniž by dal -znáti nejmenší. únavu..

© Přitom 'srdečnou láskou objímá všechny bliž
nb- ať již náležejí ku kterékoliv straně, néFrodo
-Sti rebo- konjessi. Však: také napsal v: prvém pa
stýžskám- listě: »Hledě k úkolu pastýře: dobrého,
nemo'.u- konečně pomiínouti. slov Spasitecových:

ce, i tý musím přivésti.a hlas můj slyšeti budou,
a bude'jeden ovčinec a jeden pastýř.« (Jan 10, lo.)
Prohlédaje k: přítomnosti, i k věkům budoucím,
Ježíš Křistus mluví-o těch, kdož jsou mimo jedno
tu víry... I:ty nazývá.ovečkamisvýmia za ú

] Kol' pastýřský: při nich- označuje péči: přivésti je
(k sobě, siednotiti je v jediném ovčinci. V této pé

W
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či chce míti za apoštoly nás všechny, kdož účast
ni jsme velikého Štěstí v ovčinci jeho.« Žádný ji
nověrec, žádný stoupenec strany protikatolické ří
ci nemuže, že by mu bylo od našeho vrchního pa
stýře ublíženo. Naopak zcela trpělivě snesl ruzné
ústrky od lidí, kterým tolerance zůstává trvale
pojmem neznámým.

Ve škole při katechisování již prvním slovem,
první otázkou přívábí srdce dětská tak, že mizí
všecky rozpaky, z očí dětí zírá radost, jako by s
laskavým otcem imluvily. Otázky své pak dove
de tnysli dětské přizpusobiti tak, že málokdy usly
šíš odpověď nepřiněřenou.

Jeho Excellence touží, aby na Školách byli ka
techeté--zdatní věděním i nadšením pro svuj úřad.
Odtud také jeho reformy zkoušek jak pro školy
střední tak i měšťanské.

Jest velice známým mecenášem v kruzích u
měleckých. Jeho sbírka obrazu obsahuje velikou
řadu originálu předních našich mistru. Unméní V
chrámech sleduje s nejživější účastí a podporuje
dle svých sil. Sám si také reservoval umělecký
reierát o stavbě církevních budov. Jeho účelné ře
šení po stránce umělecké a praktické účelnosti a
vkusem překvapuje samy. vynikající odborníky.
Zavedl též do semináře přednášky o umění cír
kevním, zreformova] zpěv. Osobně se účastní hor
livě i jiných uměleckých snah. Jest známa jelo
veliká péče o památky umělecké a historické. Všu
de spěchá osobněse přesvědčiti a tak svou radou.

Zcela tudíž pochopitelno, prač. byl jmenovány.před
sedou „archeologického . odboru Musea. království

deňské.
S neúnavným starostou „a- poslancem drém.

na.z hlavníchjeho snah životních — stavba nové
ho semináře —-dospěla šťastného uskutečnění. jia
valily se v cestu balvany nepředvídané, ale arci

pastýř pracuje dále s energií nezlomnou.
Úprava kongruy a práva. patronátního spadala

též do veliké péče arcipastýřovy. V. řízení .diecé
se velice rád přijímá rady svých vikářů a z té pří
činy také zavedl každoroční konference. k nimž
sjíždějí se všichni vikáři, aby netoliko vyslechli
pokyny, ale aby též otevřeně přednesli přání svá
a svého kléru. Zavedl rekollekce, na nichž klerus
oživuje nadšení pro své povolání.

Ačkoli snášelivost jeho jest obecně známá.
přece jako bystrý pozorovatel poznává dokonale,
že v mimořádných, kritických poměrech nutno jest
katolickou sebeobranu systematicky | prováděti.
Proto radostně vítá naše organisování a mnohých
důležitých schůzí osobně se zúčastňuje. aby VY
slechl zprávy o situaci. poradil a pomohl. Tisk ka
tolický podporuje horlivě. Jako rektor a kanovník
pracoval pilně na vědeckých úvahách. Ačkoli nyní

ším literárním prácem, sleduje Jeho Excellence
všecky významné zjevy vědecké (zvláště z oboru
theologie) s nejpilnější pozorností.

Jest pastýřem dobrým, vynikajícím „vlastno
stmi, jaké Kristus od pastýřů požadovaj. Jest by
strým vůdcem jak kněžstva a intelligence, tak or
ganisovaného prostého lidu, který pod jeho Štítem
dále statně postupuje na dráze, která byla započa
ta za ostražitého předchůdce Brynycha.

-Dostalo se mu dvojího velikého vyznamenání.

tem. assistentem papežskéhotrůnu.
«Nadto však tisícera srdce věrných diecésánů

oslavejí svého vrchního vudce upřímnými, trvalý
mi ovacemi. Přišel k vlastním a svoji mu. poroz
uměli, což jest jeho radostí a chloubou největší.

Již tedy dne 29. tohoto měsíce oslaví Jeho
Excellence šedesáté narozeniny. 

Kéž nejdůstojnější arcipastýř překročí šedc
sátý rok svého věku v plné svěžesti! Milostivý
Bůh račiž mu udělití i v nastávajícím novém desí

tiletí hojnost síly! Zachovejž nám Pán dlouhá léta
milovaného biskupa našeho!



Volné listy.
O »monistické [ilosolii vojnomyšlenkářské«

Slenkář darwinským monismem, jemuž nerozumí.
Tím se děje, že volní myšlenkáří s Haecklem vy
světlují záhady světa ještě většími záhadami. Du
Bois-Reymond stanovil sedm záhad světových. I
záhadou dle něho jest podstata síly a hmoty, II.
původ pohybu, HI. prvý vznik života, IV. účelný
pořádekv přírodě,V. vznik smyslových pocituv a
vědomí, VI. rozumné myšlení a s ním spojená řeč.
VII. otázka svobodné vůle.

I. il. a V. záhadu vysvětlují volní myšlenkáři
svým pojmem o podstatě, III., IV. a VÍ. záhadu fe
ší učením o vývoji, sedmé záhady pro ně neni.
protože svoboda vůle zakládá prý se na klamu.

Křesťanský názor světový zakládá se na du
alismu, lo jest: uznáváme limotu a všemnohoucího
osobsuho Boha, který vše stvořil a spořádal. Na
proti toniu volní myšlenkáři, jak jsme opětně při
pomenuji. uznávají loliko monism, to jest hmotu,
která jest jiin vše naplňující podstatou, s níž spo
jena jest poustata mysticí a cítící, a toto spojení
obou nazývají sbožskou světovou bytostí. Tato
světová vožská bytost skládá se z hmoty (Masse)
a z etheru, které nejsou mrtvy, nýbrž mají vnitřní
pocitya vůli, ovšem nejnižšíhostupně.

Každý myslící člověk hned pozná, že talo vol
nomyšlenkářská ujišťování jsou pouze theoretický
mi a filosofickými domněnkami, neboť nelze si
před. taviti, jak vy hmota a ether měly pocity a
vůli.
dokázána, a úlohou těchto učenců tedy jest, aby

dokázali, co tvrdí, neboť nejasnými motanicemi záhady světa se neřeší.
Vzhledem k I. a II. záhadě DuBois-Reymon

dově možno si o síle, hmotě a původu pohybu učí

|

unie.A čelo tím získáme? Toliko toho, že na místo
uesrozunitelných slov postavíme jiná nesrozumi
telná slova. Jest klamem tedy, tvrdí-li volní my
šlenkáři s Haecklem, že se. pohyb hmoty vysvětlí
tím, když tento pohyb vyloží se cítěním a vůli
etheru. Neboť co jest ether? Toho nikdo neví a
nikdo posud jsoucnosti ether nedokázal. Tím hůře
věc se má s tímto ujišťováním: »Cítění vysvětlí
se tím, když se řekne, že ether má pocity«. Tím

|

Sunuje se zase na nešťastný ether, o němž podnes

šlenkáři tímto způsobem ovšem velmi rychle řeší
záhady světové, jenže je ještě více zamotávají a

+

kel se svými žáky říká, že Život vznikl od prvního
organisnu:, jenž ustrojen byl nejjednodušším způ
sobem. No dobrá, ale tento prvol organism musí

vznikl tento prvý organism, který jest vlastně sán
prvým životem? Tu máme tedy přesvědčující du
kaz, že vysvětlování vzniku života vývojem jest
pozvání ku prázdným mísám. -.
„o Haeckel a volní myšlenkáři, chtějíce potlačiti

tvůrčí čitinost Boží, učí, že prvý život vznikl pra
plozením, totiž docela mechanickým vývojem
hmoty. Ale všíchní rozvážní přírodozpytci tvrdí, že
vzník prvého života mechanickým vývojem z
hmoty není. ničím jiným, než článkem víry. A uče
nec Renike dokládá, že samovolný vznik života
z hmoty byl by větším zázrakem, než vytvoření
jeno Bohem.

Nikdy posud nebylo dokázáno, že život vzni
ká salnovolně mechanickýmvývojem z hmoty,z
kteréhož důvodu praplození ve smyslu volných
inyšlenkářu jest nedokázaným mníněním,ve které
tito filosofové musí věřiti.

NI. záhada Du Bois-Reymondova o vzniku ži
vota zustává tedy od volných myšlenkářůu neroz
řešenou. Právě“tak i původ rozumného myšlení a
řeči, kterých taktéž vývojem nelze srozumitelný
mi učiniti. Účelný pořádek pak v přírodě možno
vysvětliti pouze rozumem a nikdy. mechanickýni
vývojem, což dokazovati bylo by tolik, jako nositi
dříví do lesa. Rozumné zákony mohou býti zajisté
jen od rozumného zákonodárce.

O VII. záhadě konečně Haeckel praví, že svo
boda vůle není předmětem vědeckého vysvětlová
ní. protože jest to jen sebeklam, nezakládající sc
na skutečnosti. Ale to jsou všechno jen vytáčky,
kterými se tak důležitá otázka, na které závisí
mravní zodpovědnost člověka, neodstraní a z du
ševní mapy lidstva nesmaže.

Kdo čte tedy řešení záhad světových u vol
ných myšlenkářu, nemůže nepocítiti velikého zkla
mání. Kromě toho na vyléčenou všech běd a utr

ze svého nedokonalého poznání přírody hnětou ce
lou řadu dogmat a sdělávají je ve filosofickou sou
stavu. kterou snésti může toliko papír a nemyslící
dav a která jest od přírodní vědy vzdálena, jako
lež od pravdy, neboť hmotařský monism, jak vy
povídají největší učenci, není ovocem přírodního
bádání, nýbrž jen výtěžkem libovolných domně
nek a úmyslného klamu .

A tak z celého systému volnomyšlenkářského
zbývá hromádka slovíček a nezralých mínění, kte

následovati.
Celá inanipulace tohoto řešení obtížných zá

had světových jest náramně snadná, ale zároveň
neoprávněná a nemůže uspokojiti člověka, který
jest schopen hlouběji přemýšleti. Proto pořád ří
káme. že světový názor volnomyšlenkářský pfi
jímá jen nemyslící dav. A nazývají-ll volní my
šlenkáři své stoupence lidmi probudilými a myslí

cími, pak jestto velkolepou ironií, která bičuje svčautory. .
Vývoj. le volných myšlenkářů záhada vzniku

aby se chlapečkové ještě učili, kdesi cosi blábolí
o monismu jako o novém zjevení, vynášejí na ve
řejnost omračující nevědomosti a zříceniny sou
stav, od kterých vzdělané lidstvo dávno se již
emancipovalo.

*Přitisknuti. Jak na agrárním sjezdu důvěrnic
kém střílel a bodal do předáků Suhrada, pověděli
jsme minule, jak je napichoval na podávky posla
nec Rataj. povíme zase dnes. Řádky tyto nejsou
žádnou strannou obrazností, nýbrž jsou otiskem

myšlení a feči vysvětluje se vývojem. Všimněme

si „předení tvrzení, že vývojem vznikl život. HaecFEUILLETON
V ZEMI RAMSA IL —— BIBLICKÉM GESSEN.

Píše professor Dr. Jos. Slabý.
(Veškerá práva vyhrazena.)

II.
A prastarou karavanní cestou vidím ubírati

se rychlonohé posly do Palestiny, Syrie, ba i do
dálnéMesopotamie...

»>Rychlýposel odchází do země cizí.
On předem odkáže své jmění dětem,

boje se lvů a nadtoAslatů.
(Tak)(odchází,„jeho zástěrou cihla.
Navrátí-li se domů, nechá své srdce vese

7 Jými myšlenkami rozšířiti.c
Ale na blízkých hranicích, u »knížecí zdi, zbu

dované, aby Beduiny u vzdálenosti« držela, musí
se podrobiti přísné kontrole. Jinak >»stráž na zdi:
stojící nikoho nepropustí. Musí udati své jméno,
povolání i cíl cesty a psaní, t. j. hliněné tabulky,
popsané klínovým písmem ukázati Pak je zase
může zabaliti a zavěsiti k pásu své »zástěry«, t. j.
svého obleku a dále se ubírati.

Vše důkladně se protokoluje.. Některé takové
zápisky se nám zachovaly. Na př.: »Roku třetího,
dne 15. měsíce devátého. Přišel sem sluha Baal
roj, syn Zeprů z Oazy; nesl dvě psaní do Syrie a
sice: pro důstojníka pěšáků Chaj-e jedno psaní;
pro knížete Baalat-remeg-a z Tyru, jedno psaní. .«
>Roku.... dne 9. měsíce. Návrat sluhy Tunti-ho,
syna Zekerem-ova z Gazy; Mezdet-a, syna Šem
Baal-ova z téhož města; Sutechmoses-a, syna E
perdegel-ova z téhož města, kterýž nesl jedno
psaní ... Sluha Nechtamon, syn. Zara-ův, přišel

" >Právo Venkova«. Čtenáři, čti a, liboJi, žasní nad

E
sem z tvrze Meneptah, ležící na cestě k Tyru. Měl
s sebou dvě psaní do Syrie a sice: pro Penamon-a,
důstojníka pěchoty jedno psaní; pro správce Ram
Ses-nacht-a, z téže tvrze, jedno psaní... Návrat
správce stájí Penrercheten-a, syna Ani-ova, z města
Meneptah.. . Měls sebou dvě psaní... a sice:
proPere-em-heb-a, důstojníka pěchoty, jedno psa
ní; pro Ďosla Pere-em-heb-ova, jedno psaní .. «

Za hranicemi nastávala největší nebezpečí.
Především lvi. Již v Egyptě nebyli tehdy žádnou
vzácností. Thutmes Ill. na př. za svých prvých de

ručně skolil >stodeset divoce hledících Ivů«. A
v poušti za Pithomem jich bylo zvláště hojně. Pra
starý jeden obraz představuje následující scénu:
Lovec přivedl v pustou, pahrbkovitou krajinu sta
rého vola. Sám se dvěma velkými honícími psy
schoval se za pahrbek. Úzkostné bučení opuště
ného zvířete brzy přilákalo statného Iva. Ani ne
dýchaje pozoruje lovec ze svého úkrytu Iva, kte
rý zatím zahryzl se do šíje vola, jenž ve smrtel
ných úzkostechtrus vypouští...

Jiné nesnáze působily poslům-listonošům špat
né cesty, jež v jednom dopise takto jsou líčeny:
sTy jsi sám. . . Nevidíš nikoho, kdo by ti ukázal
cestu.Samoten musíš ubírati se dále, ačkoli cesty
neznáš. Tu zmocní se tě strach, vlasy ti na hlavě
úzkostí vstávají, duše tvá ležítí na dlani... Tvá
cesta je plna velkého i malého kamení a pichla
vého bodláčí .. . Po jedné straně máš propasti,
po druhé skalní stěnu, ubíráš se s kopce... «

A přijde-li mezi Aslaty a přenocuje-li u nich.
jest se mu obávati, aby nebyl — okraden. Svrchu
zmíněný dopis pokračuje: >A když se probudíš, je
doba smutné noci a ty jsi zcela sám. Nepřiplížil se
anizloděj, abytě okradl... .?Zlodějvnociutekl
a tvé šatstvo ti ukradl. Tvůj kočí v noci se pro

kovský lidlsAgrárním novinám již se nepodaří ve
řejnostinaší namluviti, že v agrární straně jest
věe v pořádku a Ee rozpory jsou jen miživého vý
znamu: Naopak mravní vředy jsou viditelné, ni
sají, páchnou a pronikly již hluboko do svalů. Die
tářství, absolutism, zištnost, sobectví jsou ta bola
vá místa, která několik jednotlivců agrárních by
tak rádo léčilo, ale nemohou, protože jsou umičo
vání a protože bolavá orra.místa od víráců jim
sloužících novin jsou ovinována zablácenými hadry
výmluv, mlčení,lží a popírání.

Nuže, dejme tedy slovo poslanci Ratajovi a
sledujme ho $ pravým porozuměním: »>Nikdyjsem
od strany nic nepožadoval, nikdy od strany nic
neměl (jaký to vzácný zjev mezi agrárníky!), ne
mám a míti nebudu. Byl mi pouze svěřen mandát,
který přijal jsem od svého nejvyššího pána, ud
voličstva, a který dle svého dobrého vědomí za
stávám. Nic nemůže podlomiti naší stranu, jako
tyto nepřístojnosti (rozuměj: pašovství, dietářství,
nadávky Švehlovy atd.) Každý, kdo vchází do
veřejného života, musí míti jistou ctižádost, ale při
tom i čisté úmysly, musí si býti vědom, může-li do
státi uloženým povinnostem. Aby v ohledu tom
u veřejných pracovníků, kteří vlastností těchto
nemají, předešlo se přehmatům, jest zde vedení
strany. které se má. starat o nápravu. Ale, bohu
žel, co vidíme u našeho vedení? (Výkřiky.) Nyněj
Ši vedení jest na špatné cestě. Ono nedodržuje, na
opak porušuje různá usnesení sjezdová i výkonné
ho výboru.« (Potlesk. Výkřiky.)

Po té Rataj vytýká, jak strana vyhodila ok
nem zásadu o neslučitelnosti mandátů zemských
a říšských, vykládá, jak se mluvilo o tom, aby
práce nebyla hromaděna, nýbrž dělena, a po těch
to poznámkách, zakrouživ mohutně jako orel ve
vzduchu, udeřil přímo na předsedu Švehlu: »Děl
bupráce dodržujeme, ale kdo ji v prvé řadě po
rušuje,« volá se smělou prudkostí posl. Rataj, »jest
předseda strany Švehla. (Slyšte!) Ano, pamatujte
si, mne neukřičíte, já řeknu to, co říci mohu a jako
dobrý stranník říci musím. (Potlesk a hluk.) Před
seda Švehla porušuje způsobem krajním zásadu
strany o dělbě práce a hromadění funkcí.«<A aby
předseda Švehla vypil pohár hořkosti až do dna,
volá posl. Rataj rozhořčeně: »Vždyťfon jest drži
telem 25, pravím 25 více méně placených funkci.

inusí býti jmenován Švehla, Chaloupka, Kotlant.
(Slyšte!) Věděl jsem, že dělba funkcí bude těžká 4

držení neslučitelnosti mandátů, ale opět jsem se
zklamal. Sedm zemských poslanců zvoleno do říš
ské rady, ale žádný z nich dosud se nevzdal zem
ského mandátu. Výmluva, že doplňovací volby
stojí peníze, jest nesprávná. Nebo, kde jedná se o
zásady strany. má jíti vše stranou. A mezi těmito
sedmi jest přísedící Žďárský, zemský to ministr.
který má býti zde v Praze v zemském výboru, a

byl zvolen ještě k tomu místopředsedou poslane
cké sněmovny. Podobným zjevem jest poslanec
Kotlant, který jest zem. a říš. poslancem, okres.

ty, členem výboru českého odboru zemědělské ra
dy a několika komitétů, referentem vojenských

Jednoty. členem regulační komise, předsedou skla
diště v Jaroměři atd., atd. Jest všude, jen ne ve

budil, zpozoroval, co se bylo přihodilo, a vzal s
scbou, co ještě zbylo. Odebral se ku zlým, vrní
sil se mezi kmeny Beduinův, odešel k Asiatům . „<
Ba i v Egyptě bylo se poslům strachovati před
zloději. jichž i tam byla hojnost. Přímo pověstným
byl jistý Panebe. Ukradl vše, co mu pod ruku při
šlo: víno, řemeny . . . Mimo to jednou v noci na
tloukl lidem a pak utekl na zeď, odkud ještě po
nich cihlami házel . . . A v jiném popise cesty Sy
rií, Palestinou a Foenickem, jež pochází z dob
Ramsa li., děje se zmínka o zlých Asiatech a zlo
dějích, jež posly pronásledují a je okrádají...
Los listonošův egyptských byl věru málo závidění
hodným...

o

Ze šeré dávnověkosti jasněji a jasněji nádhěr
ný vynořuje se obraz. V zemi Kanaan. »zemi poto
ků a vod a studnic...... v zemi obilí, ječmene a
vinic, v nížto fíkové a jablka granátová a olivová
rostou, v zemi oleje a medu« (Deut. 8, 7, 8) — vy
pukl hlad. Přinutil «.Abrama,aby sstoupil do Egyp
ta. Údolí Nilské jiš-tehdáž bylo prostulou obilnicí..
Abram jde hledat do Gessenu nových pastvin.
Ubírá se tam isthmem mezi Ismailií a jezerem
Menzaleh. Až ku jezeru Timsach sahaly tehdy vo
dy moře Rákosového, pozdějšího zálivu héroopoti
tánského. Údolí Támílátské hemží se jeho stády.
Pastýřovénechávají. »prostranství mézi stádem a.
stádem«. Postup stád děje se jen zvolna. Dlouhé
řady oslův a býkův nesou černé stany, velké ná
doby, pestré koberce; staří služebníci a služebnice
sedí nahoře na domácím nářadí; děti směstnané v
sedlových pytlích vystrkují své malé hlavy z úz
kých otvorův a mají jako protiváhu roztomilé be
ránky a kůzlata, umístěné na druhém boku zvíře
te. Mezi tím mladé dívky, odšné pouze těsnou ko
Ull po způsobu dnešních Arabův, matky, nesoucí
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"Vezínávěs povídce Pavěk Suly přaví učitel,
Že husitské beňe »zásluhou Žižkovou a Prokopovou
nám -získaly v Evropě velkau úctu a slávu.c Vak
tedy spudí nynější — amtimilitaristé a iateligenti,
"kteří jsdníth -a týmž dedšem horují pro zachování
starých samátek. Tonem v nadšení nad věkem,
který bad w Čechách tak vojácký, až zoufali nad
svým osudem sami pracující husité, kteří byli ne
milosráně vydíráni atd táborských čet. Chváll se
věk, Jedy-bezohledně rukou husitskou vypálen sta
roslavný Vyšehrad, kdy vobráceny v zříceniny
Hradčany-a MaláStrana,kdy bezcitněbyl bom
bardován a hnusně znešvařen nejkrásnější hrad
střední Evropy Karlštejn atd. Cepy husitské pra
covaly na českých lebkách tak vytrvale, že po
lovice(obyvatelstva zmizela a že tři věky trvalo,
než počet obyvatelstva pražského dosáhl té vý
še, v'jšké:byl za Karla IV. a jeho syna. A nutno
zdůrázniti,"že valná většina pobitéhonebo vyštva
neho občanstva náležela národnosti české. Jak lid
válkou +-zdivočel, jak doplňovány pluky busitské
'dobrodruhy německými, k jakému hromadnému
vraždění docházelo i v bojích mezi Tábory a hu
sity méně .radikálními, byla by dlouhá historie.

A jak Táboři získali národu »úctu a slávu«,
-o tom svědčí veliké nářky samých kališníků, kte
ří nepřišli o všechen rozum. Husita Vavřinec z
Březové, očitý svědek táborského vraždění a pa
ličství. napsal: »>Táborské všetečné a převrácené
nřestoupení bylo počátek všeho zlého a ve zlou
pověst. v pohoršení "uvedlo všemu křesánstvu
království slavné české.« (U Emlera, 408.)

Jak vyssávali Táboři vlastní pokojné souvěr
ce“ o tom napsáno: »Následovníky svě, kterýmž
ouplnou svobodu na vody, lesy, pastviny sfíbovali.
zbavili vší svobody a je jako jednou Farao v
Ejptě do poroby zavedli.« Ačkoli- vešli r. 1436 s
Oldřichem Rožmberským v příměří. přece — ač
koli nadto byli oslabení porážkou u Lipan — pře
padáli dále chudé lidi jeho panství a olupovali je
o všecko. Správcové Tábora jen někdy něco vra
céli'na důrazné zakročení. Jiné lidi jimali a ve
vězení mučili. I po novém příměří r. 1439 loupili
seno na lůkách, dobytek i peníze;odirali poddané
Rožmberkovy dále, ačkoli měli statků dost. Když
neniohli mučením z úředníka Srlína vynutiti při
zařání. že jim chtěl škoditi, překrucovali bezchara

přitom ještě statečně pod přísahou lhali: >Biůhjest
náš -svědek. že bychom nerádi bouřili nebo válek
»záčínáli< (Muséjník 1892, I.-II.) Tak tedy zjedná
váli »úctu a slávu“ jménu českému >demokratičtí«

znamenati, jak mohla zdrtiti na celá staleti poli
tické manévry nepřátel českého lidu, kdyby se
byla svorně vrhla vždy tam, kde toho bylo po
třebí! Čteme-li, jak proti samému husitskému králě
Jiřímu z Poděbrad táhli husitští žotdnéři s jeho
protivníky, pak pochopíme též, co vlastně ten

zmatený vír znamenal pro budoucsost českého lidu.
Právě pokrokáři, kteří tolik proti soldatesce

písí. kladouce důraz na závodění kulturní, měli by
pochopiti, jak vysoce vyašká kaiže míra Karel IV.
nad táborského bojovného kněze Prokopa. Fondy.
které s mravenčí pílí Karlem byly nastřádány, aby
pojistily žulovou moc českého 'idu pro dlouhou
budoucnost, hazardně rozplýtvány vě sveřepých
bojích — zvláště domácích. A tak dlafí i zde slo
va Palackého: »Kdykoli jsrme vítězili, dálo se po

vw Hradci *rálové.

(i y na knžky. / 4

p Naběžnýúč.t dleujednání.O

BAVORSKÝ KRÁL MAX A HOSTINSKÁ VE FIŠBACHU.

Ve Fišbachu, krásně položené vesnici, na úpatí ba
worskébo vysokého lesa, žila za času Maxmiliana Jo
sefa hostinská, o jejíž slávě vynrávěla si celá země.
Byla proslavena široko daleko svým kuchařským u
měnám připraviti ryby způsobem nedostižným. Nikdo
neuměl připraviti štiky a kapry 1ak, jako ona: Ale nikdo
též — a to byla její druhá charakteristická vlastnost
— nebyl dak hasbým, jake (ona. Chudí nebo bohaty.
starý nebo uHadí — bylo hospodské ve Fišbachu úplně
jedno. Nemí se proto co dáviti, že pověst o její dvou
vlastmostech došla též až ke královskému dvoru.

Král Max, který byl milovník žertu, usmyslil si,
jednoho dne, Že paní hostímskon navštíví.

Bylo překrásné letní jitro. Slunte malebně ozařo
vala výšiny i údolí, kterým protěká Inn jak stříbrná
stuha. Ale hospodská ve
sv přírody ani zraku aní sluchu.A také nemohla miti,

v čase dřívějším? Sami. kněží táborští vodili lid
-čo'boje, pobízejíce. »aby bylo bojováno, mordová
no a přinuceno k zákonu Božímu.« Slova. »Bíte, za

lečné písně '(v itíž o vlasti ani slova není), ale sku
tečným tťáborškým programem. | Ženy táborské.
Jimž řikáno 'békyně, dle svědectví husitského po
máhaly svým mužim při vraždění >jako lité ne
dvědice.« (Bllejovský: Kronika círk., 57-8.)

Pro chvalořečníky té slávy bylo by trestem
nejpřísnějším, kdyby musili zakusiti aspoň na tři
měsíce tě humanity a svobodomyslnosti táborské.

- Před husitskou válkou cizina českému národu
věnovata úctu a slávu skutečnou. Vždyť v Praze
byla universita. která byla ohniskem, předním
zřídlemkultary středoevropské, umění se rozvinu
fo tak utěšeně, že čeští stavitelé, sochaři, malíři pra
covalí pro kraje okolní. Nikdy tolik nádherných
budov nebylo a posud není stavěno v Čechách
jako pod žezlem Karlovým a Václavovým. Čeští
intelligentí dosahovalí v cizině a to zvláště v Ně
mnecku vysokých úřadů jak církevních tak poli
tických a admínistrativních. ©Okolní panovnické
dvory braly za vychovatele princů výhradně u
čené Čechy. Našínci těšili se vysokým hodnostem
na cizích universitách. Čech. Vojtěch Ranků stal
se: docela rektorem university pařížské. Český
kroj zaváděn mezí šlechtou anglickou. Karel IV.
přikázal, aby synkové samých kurfiřtů německých
byli učení řeči české. A písemné památky dosvěd
cují; v jaké vážnosti měli říšští Němci české vyso
ké hodnostáře, kteří jim poroučeli.

Po válce úcta a sláva změnily se u Němců ve
fanatický vztek, takže tito kleli a plivali, kdykoli
slyšeli jméno i hodnéhe Čecha. Na tom faktu ne
zehění zhola nic sebe živější. nadšení pro táborské

kropoěj daněnšlýnež cizina. |
+- Ovšem-husitská vítězství mají i některé strěn

ky-světlé. Husitskécepy, sudlicé a hranice potře-|
stály I'-mnoho skutečných vinníků, mezi nimiž by
lo četně zavilých nepřátel českého lidu, Evropa se
zhrozila veliké“ síly českého lidu, ktérá byla na

střádána. desttitstími předcházefícčími.Vítězství: sa
TM© podstětě imponovala národům vždycký —
á tedy-4. v -patnáctém věku. Af-co ta síla mohla

ze své práce vytrhnoutí aní svým mažem, který při
běhi. aby své ženč zvěstoval. že za hodinu přijede do
Lostince král a tam ryby jístí si přeje.

»Kolík žroutů přijede s ním?- tázala se hospodská,
aniž by se dala ze svého kuchaření vytrhovati.

"Žroutů, co to má být? zvolal kurýr. který za
hospodským do kuchyně vkročil.

„No, ti běhounové a ti, co skáčí vzadu na vůz it
při tom myslí, Bůh ví, co důležitého nedělají. No, ne
hleďte na mné, jako kráva na nová vrata,- křičela na

skou- podíval a pak zmizel jako rtuť.
Otec i dcera. která přiběhla na zprávu, že přijede

král, ustrašeně hleděli za vzdalujícím se poslem. Bude
Ji matka i vůčí králi tak hrubá, co z toho vypadne?
Před uleknutým zrakem deeřiným vyrojily se již hrůz
né obrazy: urážka VeHčenstva, žalář, pevnost. Právě
chtěla se odebrati k matce a poprositi ji, aby byla dnes
zdvořilejší, když poštovní trůbka zavzněla V jasném
vzduchu, zvěstujíc příchod krále. Otec i dcera spěchali
ven, jen hospodyně připravovala ryby klidně dále.

Vesele vešel král, vlídně poděkoval otci i dceři
za uvítání. Marně však pátralo oko jeho po paní domu.
Minuta za minutou ubíhala a paní domu se neobjevo
vala. —

bosti,« osmělil se poznatmenati generál Haller, který
nacházet se v průvodu králově. Králi samotnému se
zdálo, že nevšímavost k jeho osobě jde příliš daleko a
proto poručil svému křídelnímu pobočníkovi, aby ho
stinské zvěstoval, že si ji i s rybami přeje viděti. Po
bočník sám, dychtě poznati předmět dnešní královské
vyjížďky, spěchal do kuchyně.

„Jste hospodskou?< tázal se v kuchyni pilné osoby.
zaměstnané u plotny. ©

»No, hospodským nel«
»Jeho Veličenstvo přeje sl vás viděti.«

»Já si ho však nepřeji viděti, dokud ryby nebudou

»Král jest vaším páném,«
poroučí, my posloucháme.«

sTo se hodí na vás, pane lokaji.<
>Já jsem křídelním pobočníkem krále.«

»Ach co, křídělním nebo nekřídelním, ve svém domě
nedám si docela nic poroučeti.<
záni od krále ne?«

-domlouval pobočník,



nebude, aby žádal dobře připravené ryby a'pak by

sk "abych od ohně:[ másla odběhla.Řekněte svémužže tó učiniti nemohu, neboťpat by byla má re“
putace jako nejlepší kuchařky ta lam.s

Chtě nechtě musil se pobočník s touto odpovědí
ke králi vrátiti. Král se smál a pokoušeje se tuto hi
storii až do konce přivésti, poslal generála Hallera, aby
domácí paní přivedl.

Generál si umínil, že vystoupí přesně po vojensku.
A proto, když do kuchyně vstoupil, zahřměl velícím
hlasem: »Jeho Veličenstvo král poroučí, abyste se oka
mžitě odebrala do jizby.«

Ale plán chladně rozvážený zklamal — hlasitý smích
byl mu odpovědí.

„Proč se smějete?« zvolal generál zuřivě. »Máte
jít do jizby, Jeho Veličenstvo přeje si s vámi mluvili.«

»No, nemůže-li pan král čekat,- zněla odpověď, -ať
přijde do kuchyně.«

»Co, to jest jedno, přijdete-li vy ke králi, nebo král
k váimn?«

>No, ovšem. Král jest kral a já jsem hospodská z
Fišbachu. Platím své daně a poplatky, nečiním nikomu
zlé, modlím se k milému Pánu Bohu a starám se čerta
o celý svět. Pane kaprále, rozuměl jste?«

rGenerál,« zvolal její muž k smrti uleknut.
»Ach, generál nebo kaprál, jest všecko jedno. Mnohý

kaprál více se načichal prachu, než mnohý generál, kte
rý má prsa plná hvězd a křížů; ale ti velcí, kteří u žla
bu sedí, všecko smlsnou sami.«

Ta bylo generálovi přece příliš mnoho. »Chcete
me následovat?« zvolal a uchopil hostinskou za rámě.

Ale rychlým obratem vymkla se hostinská generá
loví a hrozíc velikou Ižicí, zvolala s planoucím zrakem:
-„Ven. ty starý žabaři. nebo ucítíš mou šavli. Zde v ku
chvní jsem paní já!“ A přitom svou lžicí tak zašermo
vala, že generál — snad poprvé ve svém životě
rychle ustupoval do zadu. Pln vzteku skládal raport
svému pánu o svém rořízení. Král nevěděl, co má říci.
věc zašla příliš daleko. Přemýšlel, co má činiti. Neroz
hodl se však na ničem, když otevřely se dvéře a hrdin
ka naší historie vešla. provázena jsouc chlapcem, který
nesl velkou mísu do zlata opečených štik a kaprů. Pře
kvapen hleděl na ni král. Domníval se, že uvidí starou
babu, a zatím vešla hezká paní, jíž národní kroj velice
hezky slušel. Přiblížila se k němu velice přívětivě a
urřímným hlasem pravila: Pozdrav Bůh, pane krás.
Král s úsměvem děkoval za pozdrav, v duchu jí odpu
stil její dřívější chování, přece však nemohl si odepříti
poznámku:

| „Přinášíte mi svůj pezdrav trochu pozdě, milá pani.
Lépe pozdě, než vůbec nic, pane králi! Kdybych

neměla své ryby hotovy, zaklel by mě pan král ke
vřenr rohatým. Neboť čarovat neumí ani král a kdy
bych byla zatím zde pohovořila. nebyl by měl pan
král žádných ryb. Nyní však přece okuste!.

Po těchto slovech vtlačila krále do přinesené, mo
dravé, dědečkovy stolice.

Mezitím pokynul král generálovi i pobočníku rukou,
by se též posadili. Generál domníval se, že přišel :4s.
by hostinská vzala odplatu za své dřívější chování a
proto řekl hlasitě: »Dříve ryb neokusínm, dokud mne
Paní hostinská neodprosí.«

Pak trpte hlad,- zněla rychlá odpověď. -Neučinila
jsen nic nepravého a proto mně není třeba odprositi —
a, pane generále, já také nežádám, abyste mé červené
skvrny na rameni odprosil“ Proto učiňme mír.<

A nežli si mohl generál pomysliti, vtlačila ho reso
lutní paní na jeho sedadlo. na které chtě nechtě sed
nouti sí musil.

Co mu ostatně zbývalo? -- Viděl, že žádné ochra
ny u svého pána nenalezl —.neboť král Max, který byl
velikým labužníkem, shledal ryby výtečné — proto u
činit hezký obličej k ošklivé hře.

Hostina skončila se k obapolné spokojenosti. Když
král se vzdaloval a oba manželé krále až ke kočáru
provázeli, upozornila dceruška matku, že král položil
vedle svého talíře na stole závitek dukátů. | Rychle
vhěhla hostinská do světnice a v okamžení tlačila du
káty králi do dlaně zpět. »Hostinští ve Fišbachu,« pra
vila, nedají si zaplatiti Čest, že mohli svého krále po
hostiti. Proto jistě neschudneme.«

Ale já nemohu též zdarma vaše ryby jisti a vaše
pivo ríti“ namítalkrál.

Pročpak ne? Nejí-li král po celý rok z naší pilno
sti. z práce našich rukou?«

-Pro Pána Boha, předejet,- zvolal král, směje se,
nebo tady uslyšíme ještě pěkné věci. Nechcete-li již

jinak, budiž to svatebním darem vaší dceři, chce-li
přijíti do města —

To by ještě scházelo, abych své dítě poslala tamn,

„Pryč, pryč!« zvolal ještě jednou král.
vozy odjížděly.

(Historie již dále nevypravuje. zda král Max jestě
jednou navštívil hospodskou ve Fišbachu, by u ní po

Přel. J. V.

A rychle

ko

Sociální besídka.
Valná hromada Všeodborového sdružení křesí.

dětnictva. Dne 18. ..m. konala se valná hromada
našeho dělnictva z království. českého v Hradci
Králové v Adalbertinu. Starosta Katnar v zala

rost dělničkého sdružování, vzpomněl posled



ních zjevu, které tolik byly pro dělnicvo dule
žití, a projevil radost, že všástenecké dělnictvo |.
katolické stojí jako jednolitý celek v českoslóvan- |:
ské říšské komisi dělnické. Po zprávě tajemníka
Poláka, redakční a pokladní uděleno bylo před-|
stavenstvu jednomyslně absolutorium. © Po delší
věcné debatě usnešeno, že spolkový řád zůstává |
nezměněn, ale představenstvu, které chtělo. po
ziměniti body, týkající se podpory stávkové a ne
mocenské, bylo dáno právo, aby v případě větší
stávky neb výluky zvýšilo členské příspěvky o
2 hal.

Za diecésní komitét pozdravil , shromáždění
vsdp. kanovník Dr. Šulc, který zároveň vysvětlil
velice věcně neutěšenou situaci boje za spravedlivé
sociální pojištění. Vsdp. kanovník Dr. Reyl jako
předseda dozorčí rady vzdává všecku chválu po
kladnímu vedení Sdružení.

Na zaslané holdovací pozdravy došly tyto od
povědi: »Za laskavý pozdrav co nejsrdečněji dě
kuje s pozdravem a požehnáním kardinál Skrben
ský « —— >Milému a váženému Všeodborovému
sdružení křesť. dělnictva pro království České.

" Potěšen nadšeným osvědčením valné | hromady
Všeodborového sdružení, z něhož vyznívá odda
nost katolickým zásadám a přítulnost ke inně, ja
ko vrchnímu pastýři diecése Královéhradecké,
vzdávám milému Všeodborovému sdružení vrou
cí díky. Pán Buh račiž žehnati křesťanskému děl
nictvu k vznešeným úkolům, které je sdružují v
pevný, nadšený šik! S pozdravem posílám k úče
kun spolkovým sto korun. V. biskupském —sídle
v Hradci Králové dne 18. února 1912. Josef, bi
skun“

Odpovědi tyto byly přijaty s velikým uspoko
jením. —-Návrh ústředí, aby ženy byly přijímány
do všech tříd, byl přijat. .

Rozhodnuto, aby zřízen byl textilní odbor
rámci Všeodborového sdružení, a to co nejdříve.
-- Usnešeno, aby naše organisace konaly sbírky
na dělnickou útulnu a sirotčinec. Na ten účel má
členstvo čtvrtletně dobrovolně přispívati. .

Rozpředla se živá debata o tom, jak veliký
počet chytrých našich protivníků jest živ z kato
lických peněz, aby pak titíž lidé z »vděčnosti« se
odměňovali nespravedlivými útoky a podkopnou

Dl promali efrkeviu |
; nAs „výzdobu chrámovou:

5 (Ant. Můbla nástupce)

M Nová Paka, Čechy
doporučuje závod svůj veledůst.
duchovenstvu a sl. patronátním

úřadům.

Malby chrámůa kaplív každém slobu i technice. —

OHářní obrazy, křížové
na plátně, dřevě, plechu atd. v pro- 

ossty, vedeníuměleckém,v cenáchm'rných.

Nejlepší doporočení!© Vzory a skiny franko!

tapssné společenstvo s ručením obmezeným
v Hradci Králové,

S šeob.úvěrníspolečnost
Holíte se sám? V '

prací. Úkolem Sdružení bude, aby horliví katolici.| 4 ličské mýdlo . 10b = (proti Grandhotelu)
kteří neužívají obmyslných knyfů, byli odporučo-| S-štee „2<... 20 30 50 70b
váni na místa, jež jim ramenářichytráckoupolili-| Miskaniklovanás majolikou. . . . . 50h příjímá vklady na kulšky.
kou předústy berou. í . | Šdon krém na holení.. . . . . . 70h

Volbyvykonányjednomyslnědle navržené| kmen poholenf. . <. <... 60h — za 849 až 59 —
kandidátnílistiny.— Valnáhromadasvou klidnou| Kojfoskévoda- . ... <. <. +. 60h
a vyspělou debatou o jednotlivých bodech posky- ' 2. úrok a to dle výpovědi:
tovala obraz velice utěšený, což jest velmi dobrým | Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou
znamenímpro budoucnost. 7 zaslá © Sp“ Složní lístkyna požádání zdarma.. „|

Po valně hromadě v ustavující plenární schůzi

výboruzvolenI. místostarostouŘíha,pokladní-| JOS. JELÍNEK, parfumerie Uhlí nejlepší jakostine ne) ce nejlevněji. :
kem Pochmon,tajemníkemPolák,správcembursy * v Hradci Králově.
práce Říha, úmrtní podpory starosta Katnar. Mno
ho zdaru záslužné práci další!

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

syr >vec, nástupce)
Jakost rozhoduje!

odborný

+ MAGE kosti jl
—- (hotová hovězí polévka)
M |

MADUL ji J90u vyrobeny s zojlepším masovýmvýtažkom s přísadou moj- oken kostelních l: M:

POCENÍ jemaéjších zelonin a obsahují již potřebnou sůl a koření. PRAHA-I, MB ý 1 MKaždá kostša dá — polita pouze vařící vodou — '/, I mej- č. 145st., MaláKazlora i. EME t Ne

jemnější hovězípolévky, která so úplněvyrovnánejlepší polévce nl čí Z0novébibo Mu ITTEARD 3
domásněpřipravenéa jíž so můžepoužitiprávějakotéto. hopm he pře | S p ši '

ve KAM
Za dnešní drahoty masa velmi užitečny. jmdodáníobeokrá

mových od nejjednoduj

šíhoaš k . fi
Při nákupu dbejte vždy jména MAGGI | os i šelesnými
a ochranné známky křížové hvězdy. — rámy,slčšma,opusonámí

— emp

Nejvýhodnějšídary doporu,První východočeskýzávol "B

VÁCLAVPOTŮČEK,V245%
ZdstapoeOni Horgerio,apoltovárenhodinekBl, Clashůlev. S, Ženem,

Švýcarské precisní hodinky. Nástěnné hodiny v nejmodernějším provedení Brilanty.: Klenoty a šperky* oké
zboží. Přepychovépředmětys člňákého stříbra. Stříbrnéi alpakovéstolní a jídelnínáčiní, Vše vobrovskémvýběru
Nejlevnějšíceny! 2% Nejlevnějšíoeny!



Literární zprávý
z Dražstevního knihkupectví

v Hradol Králové.

Právě vyšlé novinky
Hoysmans: „Kathedrála“ |. - E
Ocetek: „32 enobaristickýchpromlav“ „—%

Baar: „Kohoati.“«Yarských bistorek: f.. u.

(vMoravsko-slezškékrenice) BJeřábek: „Dílo sanb" . . 220

Kramoliš. "Ve stínubitvy u Biarkova“ 160
Pracký: „Pápeří.“(Htnnoresky)- . 290

„Veseléchvíle.“ lamorosk) "220Ložný: „Cigánské historky“ 1—
V. Bensho Třebízského: 5Spisy" av. VIL

„Z různých dob“,ř. L . . 110
Freund: „Moderní hesla protináboženské“ —W
„Písmo svaté v obrazích“, ř. L—VIII, po 240
„Auer-Ebrmann: „Živet svatých“ ©. . . 250

„Cvičení stavů“, (velmipraktickáZapletal:
příručkapro pány duchovní). . . 1dO

Dr.P Dr.Sacher:„Staate-Lexikon“M5 svazků, váz. . - . . 90—
Hirscher: „Tage desErnstes“, . . „brož, 108váz 240

Objednávky vyřídí

Družstevní knihkupectví,
nakladatelství,

závod hudební a papírnictví
v Hradol Králové, Adalbertinum.

konferenci učitelské pravidelně referováno. Okresní vý
bor hradecký a nechanický žádán za podporu. Navrženo,
aby navázány byly styky ve smyslu programu s příslu
šnými činiteli v Nechanicích, kde má býti postavena n
vá škola, dále, aby v úředním listě hejtmanství uvefej
něno bylo pro správy škol prohlášení, týkající se 0
hlašování podniků stavebnícha jiných, jakož i potřeb pro
školy, sestaviti v brožuru neb leták podrobnější pro
gram a postup komise pro správy škol a širší veřejnost.
Navrženo též zřízení odborné knihovny děl esteticko
výchovných.

Největší poplatník v HradciKrálové. Záložní úvěrní
ústav v Hradci Králové zaplafilv roce 1911celkem cca.
290.000 K na daních a přirážkách, z čehož připadá ve

prospěch našeho města cca. 50.000 K a ve prospěch
hradeckého okresu cca. 55.000 K. V roce 1912 zvýší se
daňový předpis ústaxu o dalších cca. 70.000 K, takže

bude ústav platiti celkem ročně 330.000 K na daních a
přirážkách. i „s
-5 Záložní úvěrní ústav v.Hradci Králové. V bilanční
schůzi správní rady, konané dne 19. t. m., schválena roz
vaha za rok 1911. Po srážce správních výloh, dani a
odpisu jeví se čistý zisk 1,358.236.35 K proti 1,004.626.80
K roku loňského. Správní rada se usnesla navrhnouti
valné hromadě, která se bude odbývati v březnu, roz
děliti dividendu 7 proc. t. j. 28 K na jednu akcii (jako
roku loňského), což činí 1,050.000 K, přiděliti reservním
fondům 219.926.38 K (čímž tyto stoupnou na 2,638.958.66
K) a po úhradě tantiem a odměny revisorům účtů K
45.867.41 převésti K 42.442.56 na nový účet Další data
uveřejníme v nejbližším čísle.

Záložna v Hradci Králové přesídlí ve čtvrtek dne
2). t. m. do nově upravených místností bývalé kavárny
„Slavie«. Za tou. příčinou po celý den se neúřaduje. —
Valná hromada odbývá se dne 10. března t. r. o 2. hod.
odpol. v místnostech Besedy.

Živnostenská banká. Ve schůzi správní rady Živno

——

nostní stráž. — Vyhověno žádosti Josela Fejgla o povo
lení k opravení stávajíct kovárny na pozemku p. Bro
že. — Upraveno hudebné pří tanečních zábavách na 4

K s tím, že zvláštní poplatek za polic. hodinu odpadá. —
K rozšířeným nepravdivým zprávám 0 zvýšení obec
ních přirážek usnešeno sděliti poplatnictvu, že obecní
přírážky zůstaly poslední 3 léta nezměněny a tudíž žád
né zvýšení nenastalo.

Třebechovice. K objasnění »zločinného se chování
zřízence naší (druhostranské?) fary«, — lak duchaplný
a vskutku právnický to výplod, jak jej vylíčily rudé
»Královéhradecké Rozhledy«, dnes ještě dodáváme:
Jest -všeobecný a oprávněný stesk do nekázně a zdivo
čilosti naší mládeže. Příklady. —-mimo případ urážky
dp. kaplana! Minulý týden jeden školák, či lépe řečeno
uličník, naplil veřejně před slečnou učitelkou. A což to
stálé znečišťování míst kol kostela před okny pana před
sedy okrašlovacího. spolku a pod.? — Celá veřejnost
byla by povděčná, kdyby občan-sběratel sebral tu lát
ku a sl. soc. demokratická redakce se do toho vložila a
ve své horlivosti mravokárné i proti takovým nešvarům
v našem městě hlasu svého pozvedla. Vínu nekázně
svaluje veřejnost na školu, ale zda právem, ukazuje i
případ dp. kaplana. Na veřejné ulici hoch posměch si
tropí z učitele-kněze křesťanským pozdravem k obve
selení svých spolužáků A když kněz náležitě uličnictví
na místě činu potrestá -- jaký tu pojednou pokrytecký
obrat! Ze všech stran volá se: »Ukřížuj, ukřižuj, žalo
vat!. Zvláště jeden občan, takto mimochodem druho
stranský, přímo štval rodiče potrestaného bocha, aby
tomu páterovi nic neslevovali. A když nepochodil, ule
vil jinak. svému »spravedlivým hněvem« zapálenému
srdci. Zaměnil svou zástěru za soudcovskou řízu, posa
dil se místo na verpánek na soudnou stolici a po hospo
dách horlil paragrafy (obuvník a paragrafy!) proti
zločinné činnosti zřízence »naší« iary. Naše odpověď na
jeho »přičinění se o shodu mezi duchovními a občanstvem
a v zájmu shody a uklidnění« zní: Ševče, hleď si svého
kopyta a zametej před svým prahem! A chceš-li jako
»pokrokový .občan“ pracovat o pokrok v městě, ukaž
jako »podpěra: zdejší obce, jak se dovedeš zastati svého
vlastního obecního zřízence, jemuž při výkonu služeb
ním bylo ublíženo — celá veřejnost je na to zvědavá,
snad i rudí soudruzi a soudružky! Občan sběratel, re
spektive rudá redakce, slibuje knězi »zhuštěnou« kon
trolu nad jeho činností a chce léčiti jeho prý nervósu.
Občane, buď ubezpečen, že náš dp. kaplan už má dáv
no z tvé kontroly pro strach uděláno, a že je, Bohu dík,
zdráv (ani cukrovinek neužívá). Pozdrav ho i na dále
Bůh. aby mohl tak, jako dosud, vychovávati sobě svě
řené dítky k úplné spokojenosti jak nadřízených úřadů.

tak i řádných rodičů! A chceš-li vidět, jak vypadá jeho
kázeň mezi čtyřmi zdmi, vypůjč si na strážnici »osiřelý
žebříček«, ale vezmi zároveň s sebou dobré brejle, ne

po srážce správních výloh a daní čistého zisku 7,495.365
K (oproti 4.763.133.44 K roku předešlého), což rovná se
12.49 proc. výnosu z akciového kapitálu (oproti 11.90
proc.). — Valné hromadě, jež bude odbývána dne 10.
března t r., učiní se návrh, aby po statutární dotaci re
servních fondů ve výši 383.474.30 K (oproti 241.909.86

"K roku loňského) vyplácena byla 7 a půlproc. dividenda
(oproti 7 proc.) z akciového kapitálu 60 mil. kor. (nové
loni vydané akcie v obnosu 20 mil. kor. byly zúroková
ny 4 proc. a mají tedy nárok na dividenda teprve od
roku 1912),a aby po srážce statutárních tantiem správ
ní rady a odměn členům představenstva ve fillálkách a

290.000 na účet ztrát během roku povstalých a aby při
děleno bylo K 300.000 reservním fondům pro bankovní

dlyžní úpisy vlastní emisse a 1 mil. kor. zvláštním re
servním fondů ve smysly $.76, I. stanov a aby zbytek

ve výši- 594.486.17 K (oproti 518.551.42"K)převeden byl
ma nový účet.

Všecbecná úvěrní společnost, zapsané společenstvo
s ručením obmezeným, v Hradci Králové koná v neděli

dne 10. března 1912 o 10. hodině dopolední v úřadovnách
společnosti svoji osmou řádnou valnou hromadu. —

Pražské Předměstí. V sezení představenstva dne 12.
února t. r. odbývaném usnešeno: Vyhověti doštým žá
dostem o slevu daně ze psů pro rok 1912. — Ustanove
na schůze obecního zastupitelství na 28. února t. r. v
6 hod. večer. — Usnešeno systemisovatí místo 4. polic.
strážníka. — Ustamoven nový služební řád pro bezpeč

—

toho vypadl minulý referát. Poznámka o šídítku ukazu
je, odkud vane vítr, či lépe puch, a nedivíme se, když
rudý list v ochranu béře jistý stav, jehož pomoci vy
hledávají nejen ženy, ale i páni. Ale chceš-li, rudý ob
čane, býti spravedlivý, ujmi se i druhé příslušnice téhož
stavu a póvěz ve svém mravokárném žurnálu, jak je
to s tím zelím, jimiž"ptatil -občan z Mitrova za »přine
šení“ malého Ferrerka? To bude kůstka se zelí, a
omáčku už rudá redakce z nějského motu proprio u
kuchti! Na farizejské přání o klidném spolužití občanů
s duchovními dali jsme již minule snad dosti srozumitel
nou odpověď — tolik jer' třeba dodat, že ironický apel
na pana děkana. aby zjednal nápravu a uvedl pátera
Hrubana do patřičných mezí, vyzní asi na plano — zná

nání s katolickým knězem působivější bylo by koště,

než motu proprio.
Nechašice. Bolně dotklo se nás, že dp. J. Michálek,

nice. Přišlo to tak neočekávaně, že jsme nechtěli tomu
ani věřiti. Leč blahol zvonů v pátek 16. t. m., vyprová
zející ho na rozloučenou, přesvědčil nás o skutečnosti.
Dp. J. Michálekpůsobilu nás v-kraji.převážnězemě
dělském s krátkou přestávkou šest let. Přišel jžko roz
sévač, aby rozséval símě své, to jest slovo Boží. Že 6
kolu tomu hleděl v plné míře dostáti, dosvědčovaly zá
stupy věřících, kteří do chrámu spěchali a jichž úctu a

ustavičného se klanění nejsv. Svátosti Oltářní. Působil
také jako katecheta na školách a tu I na tomto poli zí
skal si lěsku a příchylnost od dětí školu navštěvujících.
Aby jim radost způsobil, staral se o zřízení jesliček a
sám dítky v písních a koledách vycvičH. Že šel cestou u
nás správnou, vycítili naši pokrokáři a ízlivými útoky
hleděli činnost jeho podkopati. Často sloužil jim za terč
k vybíjení malomocného vzteku za články »Obnovou«
uveřejněné, jemu docela cízí. My nechaničti katolíci za
vše, co Jste, velebný pane, pro nás a naše děti učinil.
voláme: Zaplať Pán Bůh! Přejeme Vám, abyste i na G0
vém místě ve zdraví na vinicí Páně dále ku spáse no

vých osadníků pracoval a lásky a úcty jejich sv plné
míře získal.

Hořice. Zdejší „Pochodeň“ přinesla článek: „Nábo
ženství a církev«, jehož. pouze poslední stať dostali
jsme dá ruky. Celkem jsou to umírněné, třeba jinak jed
nostranné názory, jako vůbec se nepotkáváme od těch
dob, co se Hst ten dostal do rukonodbemě vzdělaného
žurnalisty, s nájezdy osobními, jimiž list ten svého ča-+
su. dokudmělredaktora,jehlte svého povoláníneznal
více, než kteřým koncem.péra se píše, přímo hýřil a to
proto, že sloužil za útočiště mstivců ze všech táborů,

kteří jednotlivé rubriky tohoto -dělnického listu obsta
rávali, t. | svou osobní mstu na jiné lidi, když to jinde
nešlo, zde si vylévali. Dnes je »Pochodeň« listem soci-
alistickým, ale odborně a věcně, třeba vůči církvi ne
příznivě redigovaným. Článek shora uvedený nepsal
člověk katolicky smýšlející, nýbrž někdo, kdo v osobě
Ježíše Krista nevidí více, než sociálního reformátora,
ať jinéno toto stalo se středem světových dějin, Jeho
příchod v celém Starém zákoně byl připravován a přes
ně, nuznačen, a Jenž změnil celou tvář země nikoli jen
sociálně, ale především nábožensky a kulturně. Řekl-li:
-království Mé není z tohoto světa<, ukázal, že nepřišel
časné poměry člověčenstva napravovati. Nebyl ukřižo
ván od Římanů, jak se v článku tvrdí; naopak ti se Ho

ujímali a římský vladař užil mocrých prostředků, abv
Ho z rukou židovské rady vysvobodil. V Ježíši Naza
retském neviděli Římané pro sebe nebezpečí, naopak.
Pilát zřel v Něm dle svého pohanského názoru nešhod

ného náboženského snílka, který stál na zcela zákonité
půdě, když hlásal: »Dávejte, co císařovo, císaři, co Bo
žlho,- Bohu«. Nebezpečným byl“ židovským sektám, na
jichž zvrácenost lid upozorňoval, a autoritě nejvyšší
rady kněžské. Nehlásal rovnost majetku, an vyslovil:
-Kdo má více, dej více«; neobcoval jen s chudými, ale
i s bohatými, a nikde nenařídil, aby ti druzí se majetku
svého ve prospěch prvních zbavili, nýbrž mládenci,
který hledal bližší cestu do aebe, pouze radil, aby pro
dal, co ná, a následoval Jej. Také nikde nestojí, že bo

mudistické předpisy nad zákon Mojžíšův povyšovali.
Toto pole je »Pochodni« úplně cizi; k tomu je třeba stu
dií Starého i Nového zákona a nepohlížeti na křesťan
ství se svého zorného úhlu, nýbrž, jak naň pohlíželo
19 stoleti a 200 národů, v nichž bylo jméno +Kristus
vyslovováno.

Mlletin. Záležitost sousedského domu byla v zase
dání městského zastupitelstva o krůček ku předu posu
nuta. Zvolena komise, která má prohlédnouti, co je nut
no a možno, aby sál tohoto domu vyhovoval úředním
požadavkům a zdejším potřebám. Oběcenstvo dělí se tu
na dva tábory: jedni se bojí nových výloh a větších
přirážek, jež dostouply 60 procent a se školními 122 pro
centa, druzí přáli by si-sálu a příslušných místností re
vresentačních. Komise nebude míti ůlohu snadnou. Je
nom jest si přáti, aby skutečně věcně a bez osobních
ohledů věci se chopila. — V tomže zasedání povoleno
bylo, aby zdejší odbor Jednoty Severočeské mohl zbu
dovati na obecním pozemku mostní váhu veřejnou. Všt
šinou se uznává, že váha taková je zde potřebna.
Uružstvo pro stavbu levných domků mělo valnou schů
zi 14. února. Doufáme, že činnost letošní nezůstane za
loňskou a že k domkům dosavadním přibudou jiné. VÍ
me, že krasochuti architektů snad nebndou vyhovovati,
ale myslíme, že u nás sotva byly by na místě různé o-.
krasné plůtky a facady často velice fantastické. — V

občanské besedě začal ruch lepší. Nemine téměř schůze
bez předčitání literárních ukázek různých směrů. Před
nášku mnčl na konec prosince dp. faráf »Vlastenecké

vzpomínkyz doby starší«, a 15. února p. říd. učitel Ad.
Kočírník o Boženě Němcové, Obou přednášek účastnily
se mino členy také některé dámy. — Zrěvácký spolek
»Dvořák- má nového sbormistra p. učitele K. Fikarm.
Chce pořádati před velikonočními svátky samostatnou
produkci. — Zábavní odber lidového spolku chystá prv
ní divadelní představení. Mý ve svém středu síly již ©
svědčené a doufáme, že ani začátečníci nedají se za

haubiti.
Lkobrad u Solmice. Dne 11. února 1. r. zemřela zde

pí. Alžběta Rolečková, matka vdp. Eduarda Hlaváčka, ia
ráře v Bystřici na dráze, a p. Stanislava Hlaváčka, zdej

sťankou, matkou četné rodiny a pro svou skromnou po
vahu požívala všeobecné úcty. Pohřeb, jeiž vedl sám syn
zvěčnělé, vdp. farář Hlaváček, konán byl za velikého ú
častenství lidu domácího i z okolí ve středu 14. února
na hřbitov solnický. R. i. p.

Čáslav.Pratestní Schůze hostinských,

sením proti navržené vládní předloze. Za společenstvo
hostinských promluvil p. Prášek, za nár. soclální stra

wu p. Hejnic a za stranu Soc. demokratickou říšský po
slanec za venkovské obce p. Jirásek; kromě- nich pak
zvláštní projevy jednotlivých korporací tlumočili vy
slaní delegáti. Zaznamenati sluší, že, ač se tu sešli stou
penci různých politickýchstran, obešla se schůze bez
vzájemných insinnací a útoků, držíc se jedině a pouze
věci. Dosti nelibě dotklo se shromážděných, že schůze
nezůčastnil se místní zemský poslanec purkmistr dr.
Zimmer. Členové strany křesť. sociiní, ač oficlelně se
schůze nezáčastnili, nejsouce zváni, souhlasí s přijatou
resolucí, vidouce také v nové plvní dávce nové ne
spravedlivé zatížení nejširších vrstev lidových, a přáli

Pokud však lze sttnaci politickou pasouditi, zůstane toto

Italská společnost dětská konalav našemDu
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Vídni, poněvadž tam má-dietu zajištěnu a proto se
ouinebojí« .

Tedy ještě jsou mužové, kteří v agrární. stra
ně chtějí upřímně očistu. To jest skutečnost, ale
smutnější skutečností jest, že jseu mizící menšinou
a že hned v následující volbě do výkonného vý

většina důvěrníků pódporuje dietářství a hrabání
peněz všema desíti a že větrati ve straně nechce.
Nescházelo nic jiného, než aby si páni tito zazpí
vali ještě agrární hymnu.
-Když naše listy psaly o dietářství ve straně
agrární, byly prudce agrárními novinami napadány
a viněny >z podlé klerikální lži«. A tu najednou
vystupují plní nevole a spravedlivého rozhořčení
agrárníci pravého zrna a naříkají na dietářský mor,
který zachvátil nejpřednější vůdce strany. A tato
otázka dietářská, o níž tu a tam děly se zmínky
kromě tábora agrárního pojednou proudí mohwut
ným tokem na samém sjezdu důvěrnickém, vystu
puje z řečiště jako prudký příval, hučí, šumí a
žádá důrazně, aby se o ní mluvilo.

Přes to, že mnozí páni se proti ní vzpouzeli,
ujala se na důvěrnickém sjezdu vedení a jako Aro
nova hůl pohltila všechny ostatní hady, tak tato
otázka vstřebala všechny ostatní zájmy.

A co zrodila tato bouře, která pozdvihla
spodní vody a zamíchala dietářským bahnem? Žel,
nesplodila ničeho. Marně odvážní mužové vzali ú
tokem výšiny předsednictví Švehlova, marně za
svpaly střelami svými hlavní dietáře. V každé jí
né straně, vědomé zodpovědností a dbalé výchov
ného poslání. taková ohnivá vichřice smetla by vin
niky s dějiště činu, ale ve straně agrární udělali
si kartel na vzájemnou ochranu, odpustili si a —
jménem společných zájmu slíbili si přátelství od
první až po poslední dietu.

A národu. tomu venkovskému národu zalepí
se oči, nebo se do nich nasype písek. Jak teutu
venkovský národ jest cepován, vysvítá z toho.
že vyskytli se stoupenci této strany, kteří známé
nadávky Švehlovy, uštědřené agrárním předákům.
prohlásili za lež, kterou prý si vymyslili kleriká
lově. Také prý jest lží, jakoby na důvěrnickém
sjezdu byly rozpory. Nebylo také žádných obví
ňování z dietářství. a všechno jest v nejlepším
pořádku.

vináře a jmenovitě redaktora Vraného, kterého
Švehla poznamenal žhavým železem, řka o něm,
že ze všeho ždíme. Hrozný způsob, jakým tento
člověk vychovává venkovany, jest hanbou českého
národa a ostudou kulturní doby.

Macharovy židovské kontesse. Macharova li
terární činnost portrétová bere se dvojím směrem:
záporným a kladným. Jsme pamětníky, jak řezal
české lidi, jako Krásnohorskou, Zákrejse, Vlčka.
Hálka. Kramáře, Vrchlického, Zeyera a nyní — bla
hořečí židovské německé machry a dělá z nich
státníky a Napoleony, čímž snáší jen nové doklady
k tomu, jak Masarykova strana jest požidovštěna.
A Čas, jenž se rozčiluje, vytknou-li se mu styky se
židy, ochotně otiskuje všechno, čeho by ani nej
primitivnější diplomat na světlo nevynášel. Vše to
usi náleží do jeho filosofie, a zdá se, jakoby se spra
voval heslem: Mám-li utonout, nechť aspoň nějaký
čas se mi zdá, že plavu. Nestranný pozorovatel by
však řekl, že všichni ti pánové i s Macharem

své kojence na ramenou,děti, ženoucí před sebou
stáda ovcí, jezdci ozbrojení dlouhým kopím, ozdob
ným třepením. ohledávají krajínu na jízdných svých
velbloudech. Mužové, sedící na dromedárech, po
hánějí tyto krátkými. zakřivenými holemi. Mladá
oslátka dovádivě poskakují uprostřed stád... V
čele pak statná postava patriarchy rysův ostrých,
ušlechtilých, a vedle něho žena krásy i do té do
by okouzlující. Dlouhý pobyt pod širým nebem v
krajinách zdravých, jednoduchý způsob života, u
držely ji v nevadnoucím půvabu a svěžesti. O
pravdu >Sarai«, t. j. »knížecí«, zjev vznešený ...

-Jen zvolna postupují v přeď stáda Abramo
va dále do srdce země Gessenské, pochody krát

tábořéní« nazývá.
A hle! Směrem od lsmailie, touže cestou věč

ně památnou, z dáli lze viděti dlouhou řadu vel
bloudů za sebou jdoucích..

V čele krokem. májestátním kráčí jich předák,
nad jiné statnější, s.mohutnou hřívou na dlouhém
krku. Snědí Ismaelité z dálné Tihámy nesou do
Egypta tragakant, t. j. lepkavou tekutinu, prýštící ze
stromu astragalu, balsám a vonné ladanum. Ale je
jich karavana neveze s sebou toliko vonné koření
a balsám. Co pozornost poutá, jest jinoch as sedm
náctiletý, postavy ztepilé, rysův ušlechtilých, hlu
boce melancholický, což mu neodolatelného dodává
půvabu. Jest to Josef, miláček patriarchy Jakuba.

Jde, aby zakusit. veškeré :krajnosti neštěstí i štěstí

škeréhoEgypta.

Ve starobylé zemi. Kananejské po velikém su
"cho znovu vypukl hlad. Odedvojité »zdí knížecír

ztrácejí hlavy a že důvtip jim venkoncem vypřáhl.
Sotva, že nám nedávno Machar tak pošetile

prozradil, -jak Masarykovi na českou universitu

koni se svým Taussigem. Slyšte, jak Machar, uklá
něje se obecenstvu, Taussiga představuje: >Vyso
ké četlo,pronikavý pohled tmavých očí, pěkné ta
hy obličeje a jakási chladná a vznešená ležérnost
v každém pohybu, a povídal mi, jaksi netečně:

mů a podání českých, ty jsem překládal, i anonym
ní listy plné hrubostí a nadávek, vyhrůžky.« — Za
studentských dob zpívávali jsme v žertovném vý
stupu a ukazovávali jsme rákoskou na různé před
měty, na papíře namalované. Finale vždycky vy
znívalo dlouze a důrazně: áá stolice řezáácilí —!
Právě tak Machar učesán, oholen a se vztýčenou
hlavou křičí na diváka: Prosím, pozor, velectěné
obecenstvo, předvádím vám Taussiga ze všech
Taussigů nejtaussigovatějšího, neboť, věřte mi, ve
lectěné obecenstvo, Vídeň jest místo na světě a
Bodenkreditka jest místem ve. Vídni, v té Boden
kreditce byl Ritter von Taussig ředitelem a já jeho
sekretááářéééém!

Však slyšme oddaného sluhu dále: »Vždy mi

zoroval; klid, jistota, přehled, chopení se nejlep
šího prostředku k cíli, při tom bezohlednost a tvr
dost.« Machar chce býti tak trochu dějepiscem,
ovšem dějepiscem s židovským kazem; Napoleon
zajisté zanechal po sobě světovou historii, a Ritter
von Taussíg hamižnou' spekulaci a kletou žádost
zlata, která dle Carlvle jest nejhnusnější bědou

přirovnání ze všech přirovnání nejpokroucenějšího.
Dříve, než prohlédneme jiný odstavec chvalo

řeči na%“urtvého Taussiga, přičiňujeme krátkou po
známku. Machar jest z míry odvážným romanti
kem, běží-li o pravdu mezi živými, jak teprve asi
rozmnožuje se tato jeho nálada. udá-li se mu re
produkovat bývalé rozmluvy s. lidmi nyní již mrt
vými! Aje přestaňne býti nevěřícími Tomáši a.
přinouce na chvíli intelligenci pokrokářských stou
penců jeho, považujme za pravdu. co Machar vy
pravuje o anonymních dopisech: »Jindy přišla de
nunciace — na mne; že prý vystupuje Machar pro
ti náboženství a může-li on (Tausig) takového člo
věka ponechat si ve svých službách. Taussig se

Pardon. pane Machare, což pak jste vystupo
val proti židovskému talmudu, že přicházely ano
nymní dopisy? Ano. proti židovskému talmudu jste
tedy útočil. neboť tak tvrdí logika vaše o denun
ciačních listech. Aha. vidíte, jak liška nechává svo
ji oháňku v pasti. kterou si vrtohlavě nastrojila.
A že by některý katolík bvl psa! Taussigovi o tom.
jak urážíte náboženství katolické? Ani pomyšlení!
Či opravdu se domníváte. že veřejnost dovede si
představiti člověka tak hloupého, jenž by byl psal
židovi o gatninství, které provozuje jeho sluha pro
ti křesťanství? I největší nedovtipa si pomyslí, že
zakročením u žida nic by nepořídil, a vy z toho
robíte hrdinské epos na důkaz. že vaše soudnost
nestojí již aní za zlámanou grešli. Ale ovšem, ne
smíme pouštěti se zřetele, že vlastně píšete pro
výkvět intelligence, pro nejvzdělanější lidi českého
národa. kterým dle svého kulturního poslání věsíte
na nos ne již bulíky, nýbrž obrovské slony.

. „Po čase zase relace,« práší Machar dále, »prý

pili obilí. Odění jsou dlouhými, bílými řízami. 0
zdobenými páskami červenými a modrými. Čelo
mají nizké a ploché, nos orličí, pysky poněkud roz
tožené, bradu zarostlou vousem- černavým dosti
kustým, do špičky přistřiženým. Pleti jsou snědé.
I v Exyptě řádí sedm neúrodných let. »Mám vel
ké starosti o ty. kteří v paláci jsou. Mé srdce svírá
starost nad neštěstím. protože za mého panování
Ni) po dobu sedmi Jet nepřišel. Poledá
vají málo plodin, nedostává ze zeleniny, chybí ve
škery potraviny. Každý okrádá svého bližního.
Lidé pohybují se — aniž by šli. Děti pláčou, mladí

nohy ochromeny, na zemi sedící. Jejich ruce jsou..
nečitelno). Dvořané nevědí si rady. Zásobárny
byly otevřeny .. .« Tak stýská egyptský vladař.

* ..

-Jde druhý rok hladu. Od Ismailie zvláštní ví
děti průvod. Muži, odění dlouhými, pestrými šaty,
ženou stáda. Ozbrojení jsou luky a šípy, kopfmi a
holemi. Děti a ženv sedí na lehkých. dvoukolových
cestovních vozech. Na každém nejvýše tři osoby.
Kola vozů mají čtyry až šest loukotí. Na ose, kola
spojující. spočívá místo pro osoby, které jest opa
třeno v předu a po stranách zábradlím. Jeden však

mělé formy, je bohatě ozdoben zlatem a stříbrem.
Sedí v něm kmet vznešeného vzhledu — patriar
cha Jakub. A směrem od Anu, t. j. pozdější Helio
polis skvělá družina jedoucí na lehkých, nádherně
vyzdobených vózech, zvláštnímu tomuto průvodu
tede v ústrety. Před vozy pádí syrští a černí otro
cí Iněným rouchem odění, držíce v ruce zlatou
hůl nebo bič a spřežení řídíce. Jest to Josef, spě
chající svému otci naproti. Zahrnut poctami, set
kává se s otcem svým. »padá mu na šíji a mezi
objímáníní pláče« (Gen. 46,29). Stařičký otec A ku

jsem nihilista, nepřítel trůnu a oltáře; řekl jsem mu,
že králohradecký sjezd katolíků se usnesl na te
legfamech (jaká stkvostná čeština) k císaři a ná
sledníka trůnu, a'olomůcký p. Bauer že má přijet k
audienci s taškou plnou petrolejnických citátů z
iných spisů. Díval se chvíli mlčky na mě (Taussig),
pak mí podal ruku: »A kdyby tady stál sám císař
u následník a chtěli, abych vás propustil, dokud ko
nále svou povinnost, jako úředník, neudělám t0.«
Achich, jaký to vzácný člověk, tenhle Machar! K
vuli němu prodal by Taussig celý svět mímo své
wertheimky, za babku, a z židovské lásky nevy
tlačili by famula jeho ani císař s následníkem. Na
moutě, aby tak ještě pro syna Heliova vznikla dy
nastická nebo evropská krise, to by potom u Taus
sigův a Macharů byla mela!

A konečně jest to jen na místě, že Taussig Ma
chara tak uznává. Pochopilť zajisté oběť, kterou
by žádný jiný český spisovatel nepřinesl a k rado
sti židovstva, by křesťanské náboženství netupil.
A protože u židů dostavují se někdy i city vzne
šené, možná dost, že Taussig k té oběti Macharově
pocítil někdy i opovržení.

Ostatně, kdyby zde na zemi všecko bylo vý
tečno, nebylo by vůbec výtečnosti. A kdyby všich
ni čeští spisovatelé do jednoho dbali charakteru a
poctivosti, nemělí bychom aní výjímku u Machara
a bez výjimky neměli bychom toho pravidla, že
charakter a pravda jsou ozdobou mužů vůbec a
spisovatelů zvlášť.

Na konec bengálský ohňostroj! Machar jest
milovník efektu, domýšlivost jeho páchne již choro
bou. v sebechvále vidi účel heroa. Aby opětně
dokázal. že se mu vlastní chvála posud nepřejedla,
ačkoli čtenářum jeho pokazila již žaludky, aby
celý svět přesvědčil. že doopravdy neschází mu
nic jiného, než pravda, vymrštil do výše svuj mrav
ní význam krátkou otázkou Taussigovou a lako
nickou svojí odpovědí: »Mohu pro vás jinak co
udělat? Níc. povídám mu.« V tomto odstavci Ma
char pravdu michal se lží. Otázka Taassigova,
připovštíme mohla tak zniti, jsouc zároveň důka
zem. že židé protikatolické Štvanice jsou ochotní

odměňovati. ale odpověď na nabídku jest tak prav
diva. jiko by někdo tvrdil, že správnou jest po
psutá Macharova čeština. A tak není tu pomoci.
nechť Machar po způsobu stoiků vypíná prsa. nechť
blýská očima vznešeného Olympčana. přece pod
maskou touto neukryje způsoby vtiravého dryáč
níka, jenž oddán jest směšné nadutosti.

Politický přehled.
Jednání o dohodu česko-německou. V sobotu

byla v Praze schuze českých poslanců na zem
ském sněmě, na niž schválen postup členit ve škol
ské komisi. Ohledně návrhu Fořtových na národ
nostní rozdělení agendy zem. výboru bylo usne
seno vyčkati německé výpovědi. Čeští radikálové
žádali, aby čeští členové z národ. politické komise
ihned vystoupili, odmítnou-li Něníci český požada
vek úplné rovnoprávnosti obou zemských jazyku
při všech zeměpanských úřadech v Čechách. a
dále. aby čeští členové stanovili junktim mezi praž
skými a vídeňskými konferencemi. O požadavku
tom nebylo sice dosud rozhodnuto, ale Němci již
křiči, že Češi chtějí prý rozbíti pražské smiřova

svému miláčkovi, v němž tolik miloval svoji dra
hou manželku Ráchel: »Již veselý zemru, že jsem
uzřel tvář tvou a živého tebe zustavuji:« (ibid. 30).
Věru dojemné jest shledání se Josefa s otcem jeho.
Dojimem vzbuzeným bezděčně vlhne zrak.

ú

Veskery domy egyptské jsou naplněny po de
sáté táně krutou bolesti. Vyžádalať si v každé ro
dině za oběť prvorozence. »Vstal«, dí Písmo, >fa
rao v noci... i v všichni Egyptští, i vzešel křik
veliký v Egyptě. neboť nebylo domu, v němž by
neležel mrtvý.« Propustil farao Hebrey v noci i s
jejich stády. >Vzal tedy lid skropenou mouku, prvé
než zkvašena byla: a svázav ji v pláště. vložil na
ramena svá .. . I šli synové israelští z Ramesses
do Sokoth.« (Exod. 12, 30—37.) | Jsou-li výkopy
anglického professora Flinders Petrie-e správy,
leželo město Ramesses odtud od Pithomu pouze
Id km cesty, rovněž ve staroslavném údolí Támí
látském a sice u nynějšího Tell Rotáb-u (či Tell
Retábe), právě ve středu údolí, či, jak zde Arabo
vé říkají. u »Rás-el-uádí. t. j. hlavy údolí« — as
30 km od Ismailje. První zastávka vycházejících
Hebreův z Egypta byla tedy zde u Pithomu, as
16 km od Ismailie. Dle Navilla dlužno pode jménem
Sokoth — Sukkot rozuměti nikoliv město, nýbrž
celé okolí Pithomu, jež v obyčejné mluvě Egypfa
nů nazýváno >Tukut«, t. j. »chýže, stany« ...

e

Čtrnácte uplynulo století. Od jezera Tinsaš
ského tři osoby — chudičké — ubírají se údolím.
Řemeslník, žena -— krásná a něžná jako luna a
útlé pachole. Jest to Ten, jehož svrchu uvedené
předobrazy toutéž cestou do Oessen se ubíraly.
Směřují ku hlavnímu městu země CGessenské, do
prastarého Anu, biblického On, klassické Helio
pole. Tam i my je příště doprovodíme.



čky, — V téže době radili se v Praze také něm.
zemští poslanci. Usneseno postupovatí tak, aby
do svolání říšské rady stalo se rozhodnutí, ježto
dle mínění Němců pražské vyjednávání stojí dosti
příznivě, kdežto výsledek vídeňských porad jest
nepříznivý, ježto mezi stanoviskem Čechů a Něm
ců jest nepřekonatelná propast. Němci prý totiž
nemohou uznati platnost zásad obsažených v Stre
mayérových nařízeních pro úřady v uzavřeném
území. -- Dne 20. února na schůzi komise sně
movní, jež má vypracovati návrhy na národnostní
rozdělení agendy zemského výboru, Němci žádali,

sekce národní byl zřízen zvláštní rozhodčí soud,
k němuž by se mohla odvolati strana, jež by se

boru v národnostním ohledu zkrácenou. Tento po
žadavek jest pro Čechy nepřijatelný zvlášť proto,
že zemský výbor byl by pod kuratelou rozhod
čího soudu, nikomu nezodpovědného. Tím další
vyjednávání zase oddáleno. — Na nedělní schůzí
německých voličů ve Frýdlandě prohlásil nění.
agrární poslanec J. Mayer, že dokud nebude zaru
čena Němcům naprostá národnostní samospráva,
nelze na dohodu pomýšleti. Co Čechové dosud
Němcům nabízejí, nestačí prý ani k ujednání nepa
trné části vyrovnavácího materiálu. Nepovedou
li vídeňské a pražské konference k cíli, Němci mu
sí prý se odhodlati z vlastní síly dáti německému
lidu v Čechách, co mu po právu náleží. Zdrávi po
vídali!

Finance království Českého jsou věru ve vel
mi neutěšeném stavu. Po delší dobu poskytovala
peněžité zálohy Zemská banka. Když však byly
překročeny hranice úvěru, opatřena u vídeňských

kteréž však na delší dobu nechtějí nyní vydati.
Aspoň 1—2 mil. korun okamžitě potřebují zem
ské finance, za něž na ministru financí prosí zá
stupci království Českého. Dle »Neue Fr. Presse“
má prý se ve vládních kruzích za to, že nejjedno
dušším prostředkem vyváznouti ze všech nesnází
bylo by učiniti sněm opět dělným. Ale jak do toho?

©Hr. Aehrenthal zemřel. Právě, když se chystal
do tisku vlastnoruční list císařuv, kterým se těžce
nemocný ministr zahraničních záležitostí sprošťu
je svého zodpovědného úřadu, ujišťuje se nejvyš
ší důvěrou a jeho činnost uznává se vděčně pro
vůjčením brillantů k velkokříži řádu Leopoldova,
zemřel hr. Aehrenthal v sobotu 17. února rozkla
demkrve ve stáří 58 let. Jedny listy chválí zemře
lého jako energického a na svém inístě jsoucího
státníka, jiné naproti tomu přičítají mu nepříliš
velkou prozíravost, následkem jíž naše říše něko
Jikrát se chvěla v koloběhu politickém. Jisto však
jest, že v osudy národa českého politika Aehren
thalova zasáhla neblaze.

Novým ministrem zahraničních záležitosti stal

ze sněmu v Sárajevě a na. návrh: sarajevského sta
rosty Čurčiče schůze sněmu ukončena na zname
ní smůtkua protestu proti nelidskémujednánípo
licie. 20. února se demonstrace opakovaly. Také
vypukla v Sárajevě stávka: ve všech školách stát
ních i náboženských. -©

(Clsař Vilém .a předsednictvo říšského sačinu.
Dosud bývalo zvykem, že nově zvolené předsed
nictvo říšského sněmu představilo se císaři. Ny

prohlásil však, že císaři se představit nepůjde. Pro
to předseda Kaempf žádať o audienci jen pro sebe
a druhého místopředsedu. Císař však Kaempfoví
vzkázal, že děkuje a že pánů příjati nemůže. Říšský
kancléř zahájil rozpočtovou debatu ostrou řečí
proti liberálům a jejich spojení se soc. demokraty.

Kalsko-turecká válka. (GienerářCaneva vrátil
se již do Tripole a převzal opět vrchní velení. Přes
energický protest Rakouska a ostatních velmocí
hodlá Italie provést svůj záměr a napadnout Tu

Vláda turecká věnovala na opevněníDardanefljiž
2) milionů franků.

V Číně po prohlášení republiky nastává poma
lu pokoj. Terroristické organisace se rozcházejí a
vůdce republ. vojska prohlásil, že republikáni za
staví válečné operace v těch místech, kde úřady
a vojsko vztyčí republikánskou vlajku. Prohlášená
ústava jest sdělána po vzoru úistavy Spojených
Státu. Čína převezme evropskou časomíru. Juan
šikaj jako president jest pánem situace.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Chotěbořsko. Dne 11. února byla schůze v Ostružně,
na níž promluvit dp. farář Vlček o hospodářské svépo

a nechuť k organisacím ustoupila uvědomění, které
čím dál víc mohutní. Rolník český již dobře chápe, jak
důležitou jest zejména hospodářská organisace svépo
mocná. Pan farář uvedl rozličné způsoby této organi
sace, až na konec vysvětlil svépomocné pojišťování
dobytka. Protože přítomní zemědělci projevili náležitě
pochopení, svépomocné pojištění bylo hned založeno,
čímž Ostružnu, Špačicím a Borku vznikla instituce, kte
rou zemědělci vzájemně se budou chrániti od citelných
škod, které by jinak musil trpěti jednotlivec. Pojišťová

hradě hr. Leopold Berchtold. Narodil se r. 1863,
pochází ze staré moravské šlechtické rodiny, je
jímž sídlem jsou Buchlovice u Velehradu. S chotí
svou roz. hr. Karolyiovou nabyl statků v Uhrách.
Má dva syny, z nichž jeden má státní občanství

kdež byla založena loni.
Ukresní schůze z Čáslavská ve Žlebech. Dne 14. ú

nora odbýval organisační výbor strany křesť. sociální
pro okres čáslavský výborovou schůzí ve Žlebech. Za
hájil ji předseda dp. Martin Klouda z Ronova n. D.
vřelým proslovem. Konstatováno, že během poslední
doby bylo konáno 8 schůzí politických i poučných. Výbor
se usnáší jednohlasně, aby schůzí takových organisač
ních bylo pořádáno více. Zvláště se výbor usnáší na

loni státní občanství uherské a je magnátem uher
ským. Česky umí dobře. Hr. Berchtold byl velvy
slancem v Petrohradě od 28. prosince 1906 do 25.
března 1911, kdy. pod záminkou správy. statků
svých, ve skutečnosti však pro nesouhlas s proti
ruskou politikou Aehrenthalovou odštoupil, Jeho
jmenování ministremzahraničním pokládalo se za
věc. ujednanou už za návštěvy velkoknižete On
dřeje ruského ve Vídni. .

Ryt. Biliňski společným ministrem financí.
Dosavádní společný ministr financí bar. Burian
podal.detnisi a to proto, že pojmenování hr. Berch
toida. kierý jest uherským státním občanem, byli
by „ve společné vládě dva Uhři. Ryt. Biliňskí byl
prý.za společného ministra financí vyhlédnut zvlášť
proto, že jako guvernér rakousko-uherské banky
dovedl si získat sympatie Maďarů. Jisto je. že Bi
liňskíbudevespolečnémministerstvuvelmiplatnou

celém okresu, zvláště na vzdálenějších místech okresu,
na nichžby se zakládaly organisace strany a sdružení
mládeže. Poukazuje se k tomu, aby se konaly poučné
přednášky hospodářské i jiného druhu, na něž se mají
pozvati řečníci. Vdp. Ant. Schreiber, vikář ve Žlebech,
referoval o pořádání plesu a vyřízení účtu jeho. Tento
ples byl pořádán 10. ledna pod patronátem okrskových

Skutečně vrstvy ty tvořily jednu velkou rodinu. Celko
vý příjem činil 351 K, vydání 210 K 78 h. Čistý zisk

140 K 22 h. Z toho 20 Kbylo dáno do pokladny okrsko
vých hospodářských odboček a 120.22 K odvedeno bylo

které mohl by uplatniti zároveň jako správce Bos
ny.„a Hercegoviny. Rytíř Biliňski jest první Slo
yan,.který,aniž,by „bylnastoupildráhu diploma
tigkpu. jmenován, společným ministrem.
0+1 Dlamantová svatba arciknfžete Rainera upou
tala k sobě zraky celého Rakouska, ano i z cizo
zemska (zavítalo. hojně. gratulantů. Tentokrát, 21.
února, přijel i císař. do paláce arciknížete Rainera.
aby osobně blahopřáj.k,;jeho diamantové svatbě.
vyObsteukce v,Uhrách- dosud neutišena přes
všecko vyjednávání hr, Khuen-Hedervaryho. Stra
na. Košutova i Justhova strojí se dále k obstruk
ci proti branným předlohám. Divocí asmačtyřicát
nici požádali skupiny neodvislosti, Košutovu a Ju
sthovu, aby svolána byla porada všech osmačty
řicatníki, jež by rozhodla -o společném postupu
proti branným předlohám. Košut a Justh prohlásili,
že.jsou srozuměni s„tímto plánem.

Protimaďarské demonstrace v Sarajevě. Dne

ku lidu chorvátského -ke krvavým. výtržnostom
proti Maďarimň -pro jejich pronásledování Chorvá
tů. Policie tasila zbraň, při čemž jstý turecký stu

rozpředla o tisku strany. Do -ní zasáhli všichni členové
výboru. Apelováno na to, aby tisk byl co možno nejví
ce podporován, aby w«každé obci byl zvolen kolportér,
jehož úkolem by bylo rozšiřovati tisk a odbírání časo
pisů jak politických, tak hospodářských, a aby — možno
li -- v každé rodině byl odbírán aspoň jeden časopis.
Naproti tomu bylo se vší nelibostí poukazováno na trhá
ní strany naší na více frakci, poukázováno k tomu, že
jest již nejvyšší čas, aby všechny frakce v době co nej
kratší se spojily v jednu pevnou stranu. Stýskáno na
potlrání se frakcí tiskem ve vlastních časopisech. Po

této rozrušující debatě byla jednohlasně odhlasována
následující resoluce: »Veřejný život jednotlivců i všech
stávajících sdružení, spolků katolických i křesťansko
sociálních těžce nese stálé rozmíšky a nesvornosti, jeví
cí se u pražského vedení obou frakcí českého lidu kato
lického. Vyslovuje svaji nelibost a zároveň přání, aby
co nejdříve tyto spory byly urovnány, aby organiso
vaný lid celého okresu nebyl maten a roztrpčován, aby
to. co tak pracně bylo zbudováno, vlastní netečností
nepřišlo v niveč. Zároveň klade na srdce oběma den
níkům, jak »Čechu«, tak »XX. Věku«. aby veškeré po
lemiky mezi sebou zanechaly a každé hleděl dobré vě
ci prospěti. Jiným způsobem klid získati nelze, a stou
nenci katolického lidu byli by nucení veškeré styky
s. vedením . křesťansko | sociálního „Sdružení| pře
jušiti -a pophlédnouti- 38 Pp: Jiném,, vedení.« —
Po tomto odhlasování pro pokročilost času byla schůze

lávány na 1 hodinu odpělédní.

| Křesť. sociální vzdělávací spolék v Čáslavi, čhtěje
nahraditi členům ooficielní každořoční věneček; koral v
neděli dne 18. února v restauračních místnostech" hotelu
>U modré hvězdy« masopustní večírek s výbřanýtm:'
humoristickým programem a koncertem spolkové Rav
pely. Ač pořádáno bylo v ten degdivadelní: předštave-“:
ní ochotníků s hostem od Národníhodivadla a konány“
zábavy i na jiných místech, sešlo se do našeho spdlko
vého večírku hojně obecenstva, takže místnost byla ú
plně obsazena. Jest viděti, že spolek má v obecenstvtí
dobré jméno. A zasloužil si ho přičiněním zábavního vý
boru, který podává skutečně vždy programveselý 'á
přitom veskrz slušný. Všecka čísla komických výštupů
byla zdařilá a musila býti opakována. Pp. Róssler, Pe

ca. Lump a sl. Koláčné sklizeli hojnost applausu. I ka
pela, rozmnožená milýrmmihosty ze spolku »Blésk«, mu
sila často opakovati. Pa vyčerpání programu oddalo se
obecenstvo přátelské zábavě. Na podnět pana Ryšavého:
vybráno na spolkový dům 8 K.

Licoměřiceu Ronevan. Doubr. Čílá skupina katoli-

února u přítomnosti protektora svého vdp. vikáře:ze:
Žlebů A. Schreibra, který přivezl š sebaa dp. prof. Ko-.
houta z Čáslavě, aby vysvětlil mládeží a přítomným:
hostům účel organisací mládeže a její úlohuv životě:
katolickém. Týž. navazuje na $ 2. stanov skupin, uka-.
zuje, že mládež.má se ve spolcíchsvých vzdělávati,Vy
chovávati, aby se stala jednou samostatným činitelem 'w
životé občanském. Udává prostředky, jimiž toho lze do
síci. Výsledek řečí byl, že skupina: zavázala se zaříditi
si vzornou: knihovnu vzdělávací. Po zprávách funkcio
nářů a po: vykonání voleb nového výboru, v jehdžčelo
postaven byl nový čilý předseda, přijati byli někteří
noví členové, takže skupina jak- prací tak počtem členů
mňže se postaviti po bok nejčilejšém a nejlépe vedeným
organisucím mládeže na Částavsku. Další činnosti: Zdař
Běh! — — =

Bousov u Romova nad Doubravou. Sdružpaí kře:
sťansko-sociální mládeže sehrálo v neděli dne 18. ú
nora 1912 frašku ve třech- jednáních od Adolfa Bogne
ra „Michal comp. Matěj.< Hra provedena se vedrnou-při-:
nosti. Titulní role sehrány-s nevšednívýtřábeněstívy
školeného vkusu. Všem upřímný dík za'riišé pobavení:
Zdat Bůh!

Mladotice u Ronova nad Doubravom Naše skupina
křesťansko-sociájní mládeže pořádá dne 25. února 1912
o půl 3. hod. odpol. v místnosti pana Petra Sauera vě
řejnou schůzi lidu, na níž promluví tajemník Sdrůžení
mládeže Čeněk Reichelt z Prahy. Večer přesně o půl £
jest divadelní představení »Teta mistra Štycha«, fraška
o čtyřech jednáních od A. Bognera. Žádáme okolní sdru
žení, by se dostavtla'v počtu co největším jak na před
nášku, tak natoto: představení Po divadle vežná zá
bava. a 1. „0

Opočno. V neděli dne 25. února 1912 o 6. hod. večer
koná spolek křesť. sociální pro farní osadu Opočenskou
v Kodymově domě na Opočně valnou hromadu. Po vat
né hromadě koná se tamže spolková přednáška. Před
náší P. T. pan H. Schlindenbuch, c. k. rada zem. soudu
na Opočně: »+Umoře Baltického«. Vstup i nečlenůn

volný. :
Bojanov. »Přese všecky nástrahy klerikálové vltě

zí!< — Tak stěžují sí mnozí, kterým není po chuti náš
tisk a naše spolky, v jichž čele stojí dp. farář V. Šafrá
nek. Zásluhy o naši stranu má tento obětavý pracovník
nemalé. On vrhl se v boj (ovšem v šlechetný — sprave
dliví), kdy dříve vše ladem leželo a druhé strany již
prováděly svoje reje. Organisace mládeže drží se vytr
vale a žene se statně v popředí. Sehrála již šest divadel
ních představení. Jeviště nám opět zakoupil náš protek
tor. Pořádala již řadu veřejných přednášek zde i v 0
kolí. Členů čítá 54. Knihovna mládeže čítá skoro 300

svazků, které jsme opět obdrželi darem od našeho pro
tektora, Také odbočka hospodářská čítá asi 40 členů.
I tu je stejně čilým. Tisku odebírá se: Venkovana 50 čís..
Ziftu 28, Dorostu 10, Naší Mládeže 8, Jitřenky 5, Meče

10, Obnovy 2, Kříže a Marie 10, České Ženy 20 čísel.
Mimo to odebírá se: Práce, Selská Obrana, Nový Věk,
XX. Věk, Anežka a Václav atd. Ovšem touto činností
těžko se líbiti rudozeleným. Ti bijí do všeho, třeba to

více budete útočiti proti faráři Šafránkovi, tím s větší
láskou my k němu budeme Inouti. Vzdávám timto jmé
nem Sdružení mládeže, Hospodářského a Rybářského
spolku srdečný dík a mnoho zdaru přejeme. — V. P.
Bojanovský, jednatel.

Velká Jesenice. Sdružení české mládeže křesť. soci
ální pořádá v neděli dne 3. března veřejnou přednášku
dp. Fr. Prudiče, kaplana v Červeném Kostelci, »Pašijo
vě hry v Horní Amergavě«. Přednáška lest provázena
světelnými obrazy. — K hojné návštěvě uctivě zve vý
bor. — 

Litomyšiský okrsek »Orla«. Dne 3. března o 2. hod.
odpol. koná se ve'Sv. Jiří u Chocně valná schůze odb.
křesť. soc. »Orla« přo Sv. Jiří a okoli. Referovati bude
br. Pr. Škeřík, roln. syn ze Sloupnice u Litomyšťe“O
vzniku a postupu Orelstva českého«. Ukázková 'cví
čení předvedou bratří »Orlové« a sestry "»Orlice: ze
Sloupnice. Začátkový tělocvičný kurs s oďborém Mist
ním provedou cvičitelé »Orla<sloupnického.— Po sčhů
zi konati še bude důležitá porada zástupců odb. »Orla«
ze Sloupnice, Ústín. Orl. a Dolní Dobrouče, ku které
připuštěnitaké jsou činovníci a příznivci »Orla< vkraji
našem. Účast zástupců nuťná!— Jednatel okrsku. *



Kolin.Lidový"spnofek "kěest. sec.'v Kolině kdná V
neděli 25. února €'r.o půl S:kod: bápol“ švou: VL.:"baté

Kopěcký Amt,"Kublček Fr''á*Dvořáli Fr.*'inohok' opět

volení býti.) Příspěvky Člénské "nutno zapřavíti nejdéle

do 24. t. m. jelikož“'ve valné Hiřomadětyto (přihánatí se
nebudou.— Výbor. 7 j

VÁ hd 1 : da de

"Úsporné Jistký účelnějs než (ak zvané Vdomicí' (č

Ellška* radci“ Krktóvé"(Adstbertinuin);pro děti, če:
leď;dělnictvo, členy organisact atd. zvlášť výhodný žpů
sob: ukládání úspor 'v-měnším obnosu. -Úvěrní' družstvo

Fliška zasluhuje' pozóřnosti katolické veřejnosti.

Zprávy-©
místní a z kraje: *

K narozeninám J. Excellence ndp. biskupa Th.Dra.
Doubravy. Ve čtvrtek dne 29. února v den šedesátých
svých narozenin obětovati bude Jeho Excellence dj.
biskup mši svatou v kathedrálním chrámu Páně u sv.
Duchsť0'8. hodině rámní. Přečetní ctitelé jubilujícího ar

cipastýře súčastní se zajisté v nejhojnějším počtu tétovzácné chvile.
Zprávy dlecésní. Jmenování jsou pp.: Msgr. Albin

Seidl, farář v České Prusnici, bisk. vikářem okresu ho
stinského, Jan Lašťovička, děkan n. 0. v Chotěboři, vi
kářem okresu polenského, Fr. Tomíček, děkan na Uří
ně: vičářem okresu rychnovského, Ferd. Zajíček, děkan
v Holicíth, vikářem okresu pardubského: — Ustanovení
jsou pp.: Frant. Branč, koop. ve Žďáře městě, za faráře
do Pohleďu, Karel Kučera, farář v Mikulči, za faráře do
Kladrub, -Juf. Váňa, fárář v Krouné, za faráře do Uher
ska, Frant. -Hrobský, kaplan v Jilemnici, za faráře dc
Ššťěpahié.Joset Pavel; "údministrator, za faráře v By
káni, Feřd. Žofák, kaplat''v' Chlumci, za. faráře do Luž
ce.-Jos: Kapoun ze'"Svojkova za'kaplana do Ledče, Ale
xandr: Štanc), administrator, za kaplana v Č: Třebové,
Jarosl.'Schovanec; kazatel'u sv. Ignáce-v Jičíně, za-ka
techetu měsť. divěí školy tamtéž, Fr. Komárek,kate
chetě ma měvť, 'škole-v Týništi, za katechétu měšť: skol
ve Vamšerku, Jan Borth, kooperator, za adiministratorá
v Marešově,P. Stanisl. Runa, O. Praem., za kaplana do
Lipnice, Jos. Filipi, farář v Kórbru, převzal administra
ci fary v Mikulči excurrendo, Dr. Jan Sobota, admlnist.
V Kladrubech, za suppl. katechetu na reálce v N. Pace,
-. V Pánu zesnuli: p. Jan Severa (V Vuln.); kněz n. o.
ve Sloupnici, zemř. 29. ledna 1912 (nat. 1847, vysv. 1872).
Ladislav Ledr (V Vulm.), duchovní správce v zemské
polepšovně: v Opatovicích n. L., zemř. 2. února 1912
(nar. 1865, vysv. 1887). — Uprázdněná místa: Mikuleč,
fara, patron. nábož. matice, Krouná, fara, patron. kníž.
Thurn-Taxise, Jeřice, fara, patron. Jos. Haneye, vesměs
od 1. února 1912.

Městská rada v Hradci Králové učinila ve schůzi,
konané dne 19. února 1912, tato usnesení: Vyhlásí se, že
€. k. místodržitelství uděluje obci Hradec Králové po

„=

8.701

voleník edbývání: náhradních trhů výročních.a sice:

rození Parmy -Marie, připadl na středu, neb kdyby "u
středně-vekteré se mávýroční trh konati,připadlza

dpu.:*— S policejním. úřadem se sdělí, že p. Jos. Hladí
kovi' udělená byla 'koncesse ku sprostředkování koupě
a prodeje realit se sídlem v Hradci Králové; a že pi. M.
Stenadové -nebyla udělena koncesse hostinská a výčep
nická pro dům čp. 166 v Tomkově: ulici.

<:Klicperovo "divadlo v Hradci Králové. | Sdružené
spolky katelické pořádají ve středu dne 28. února pod
proťektorátemsl: městské rady král. věnn. města Hrad
ce Králové slavnostní večer na počest šedesátých na
rozenin Jeho Excellence mdp. Th.Dra. Josefa Doubravy,
C. a k. skut. tajného rady, assistenta pap. trůnu, bisku
pa "královéhradeckého atd., za laskavé spoluúčastí sl.
dám. pěv. sboru, sl. Jiř. Růžičkové, vojenské hudby
c. a k. pěš. pl. č. 18. Pořad: 1. Hornof-Wiinsch: Slavno

+Stníkantáta. Velký smíšený, sbor.s průvodem orchestru"kapely c.:a k. pěš. pl. č. 18. Řídí Jan Nep. Wiinsch, řidi
„tel kathedrálního kůru.2. Mádio-Veress: Slavnostní pře
dehra Svatováclavská pro velký orchestr. 3. Hrašc
Wiinsch::»Krásata:.- Národní báchorka se zpěvy ve 3
dějstvích. Čtyřintasé ženské sbory složil a nacvičil Jan
Nep. Wiinsch. Solový part zpívá sl. Jiřina Růžičková.
Orchestrální průvod vojenské kapely. Osoby ve hře:
Vávrova, chudá vdova, sl. Švarcova. Václav, Hana, Hla
zena, Vojtěcha Jeník, její dítky. Kašpar, lichvář, p. Čer
ný. Krasata, královna vil, stařenka, sl. Pecoldova. Vla
sta, víla, sl. J. Růžičkova. Lesní víly a žínky. — Děj v
horách Krkonošských. — Začátek o 8. hodině. Čistý vý
nos výchovně opuštěné mládeže. Ceny mist: Lože 10 K,
křesla 2K, tribuna 1.50 K, sedadla 1 K, sedadlo na ga
lerii 80 h, parket 40 h, přízemí a galerie 30 h. Studentský
listek do parketu 30 h. Předprodej lístků na sedadla v
Družstevním knihkupectví v Adalbertinu.

Přednáška. Ve spolku paní a dívek »Anežka: před

nášeti bude v neděti dne 25. února pí. Jirotková, choť
nlukovníka v „v., o své cestě »Německem k Severnímu
moři«. (Část II.) Začátek ve 2 hod. odp.

, Divadle v Adatbertinu. Jednota katol. tovaryšů se
„hraje v neděli. dne 25. února 1912 divadelní novinku
* Bollarové .tetičky« (Teta mistra Štycha). Veselohra o
| 4:dějstvích od Ad. Bognera. — Ceny míst: Křeslo 1 K,
- sedadlo předních řad 70 h. zadních řad 50 h, parket a
. sedadlo na galerii 40 h. Dělnický, studentský a vojen

ský lístek do přízemí a na galerii 20 h. Začátek o půl 8.
hod. Konec o 10. hod. Předprodej lístků na sedadla v
Družstevním knihkupectví v Adalbertinu.

Beseda v Hradci Králové odbývá v sobotu dne 24.
února 1912 o 7. hodině večerní v sále Besedy výroční
řádnou valnou hromadu. Pořad: 1. Zahájení starostou
Besedy. 2. Čtení protokolu poslední valné hromady. 3
Zpráva jednatelova. 4. Zpráva pokladníkova. 5. Zprá
va revisorů účtů. 6. Zpráva knihovníkova. 7. Zpráva
správce čítárny. 8.Zpráva správce domu. 9. Čtení a schvá
lení rozpočtu pro rok: 1912..10. Volby: a) starosty. b)
místostarosty, c) pokladníka, d) IOčlenného výboru a
4 náhradníků, e) 2 revisorů účtů. 11. Dražba novin. 12.
Návrhy výboru a volné návrhy. Nesejde-li se v 7 hodin



čtvrtina členů, koná:se o hodinu později druhá právo

platná valná hrdjiádní bež ohlědů-na:i ídčet přítomných.
Dva kon "Pěveckého sdružení Moravských w

čitelů budouv Hrádci Králové v neděli 7,dubna (o svát

ského Bailada, 9 starým bradě. (s (písní, husitskou), Tho
masovavelká scéna sborová: „Noc duchů«, Piskáčkův
tklivý sbog:.Bernard. Žár, Pokorného písně.z nor. Slo

vácka a'i. Předprodej lístků bude v knihkupectví 'F. Plší.

Dary Rudolfinu. SI.okresní. výbor v Novém Bydžo
vě-sdělil přípisem ze dne 6. tm., obe okresní zastupitel

stvo usneslo se udělitizdějšíu“ ústavu hluchoněmých
příspěvek 40 K na rok 19Tá,“kteráž částka 'vyplačetá'
byde v měsíci prosinci. — Na výčastování, chovanců o
masopustní neděli věnoval zdejší sl. dobřočinný koimitét

dam.30 K. — Z čistého výtěžku plesu kuchařek;pořá.
uaného dne 11. února 1. r. ve dvoraně Adalbertina, za
slána byla našemu ústavu značná částka 20 K. — Sl

okresní výbor v Německém Brodě zaslal příspěvek 10

K-za rok 1911 a veledůst. farní úřad v Písečné kostelní

Velké Skalice. věnovali ústávu3 K. — Řiditelství ústavu
vzúavá všem těmto slechetným dárcům vřelé diky 4
odporučuje chovance i' ústav (další přízní. Zaplať Bůh.

Komise pro estetickou výchovu školskou v' okrese

hradeckém konala první schůzi 21. Jedna 1912 v Hradci
králové v Grandhotelu. Schůzi zahájil p. uč. Sál a vy
světlil vznik komise, která je prací odpovědna okresní
konierenci učitelské. [ zvolení byli do komise jako zá
stupci učitelských spolků pp.: Sál z Praž. Předměstí A
R. Škrabal ze Stěžer za »Budeč Kuklenskou«, sl Tam

pirová a V. Paulus za -Lindnera: v Nechanicích, Fr.
Jirsák z Dobřenic a J. Jánský z Kratonoh za "Komei
ského- ve Lhotě pod Libčany. Vedle toho kooptován byl
do komise pp. Al. Krčmář, c. k. oke.skol. inspektor. ředi
tel lycea Al. Vaňura, prof. lycea- Boh. Markalous jako
zástupce Palackého čítárny, arch. Old. Liška, Fr. Cengr.
uč. v Hradci Král., řed. měšť. školy v Nechanicích Aru.
Horáček, J. Dídek, učitel v Černilově. Pracovní pro
gram bude v obšírnější formě vypracován v době nej
bližsí. Uvádíme stručně jen hlavní rysy. V první řadě
jest nutno starati se o stavby nových škol a přístaveb,
aby stavěno bylo dle návrhu achitekta - umělce při
stejném nákladu. Komise bude'opatřovati takové plány.
návrhy a při každé zamýšlené změně, jakož i novostav
bě vyžádá si disposice, vyšetří poměry, navrhne budo
vu, zevnější facádu, úpravu okoli, zahrady a předá mí
stním činitelům k provedení. Bude obstarávati touže ce
stou návrhy nábytku, prostřednictvím svým obstará
dekorace, výkladní skříňky, skříně, květinové stolky,
konsoly. poličky, odlitky, obrazy. školní galerie, hrač
ky, vásy, vkusné prostředky vyučovací, originály. Komi

Mánesových event. další kočovné výstavky toho dru
hu. Chce se starati o to, aby místní školní rady staly se
členy musea hradeckého, aby učitelstvo mohlo použí
vati bohaté knihovny děl a časopisů uměleckých. Chce
doporučovati školám esteticko-výchovné spisy do kni
hoven. Podpůrná činnost bude se vztahovati na referáty
v časopisech odborných, krajinských a zvoleni již na
schůzi stálí dopisovatelé. Vedle toho bude v okresní
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EOSSC"aletra nabízím

Stále 1500 párů na skladě ©

Obavpánotá."maká a dětské*

4 Ryměnadoolema.osti zpět.
Kdo chce obdržeti levné zboží nej

solidnější jakosti, nechť podp.ruje můj kře
sťanský závod. Svůj k svému!

Mnobo pochvainých dopisů po ruce.
Pište si o cenník, jejž Vám zdarma

a vyplaceně zaš'e

První královédvorský
sklad obuvi Františka
í Dvůr Králové u. 1.,Paulusa,S7"1,$00s»1

Ctěný Pane!
8 Vašima botkama jsem úplně spokojen.

-Divím se při dnešní drahotě Vaší láci. Objednám
-po drubé zase, budete naším dodavateleu.

9 úotou
Antonín Adamee, Konvald u Žamberka.

Absolvent c. k. odborné škely

BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

závod sechařský a řezbářský,
dovoluje vi u-tivé nabídnouti

ovéuměleckypracované| ——— oltáře,

soohyEžové cesty, —
jeskyně s P.M.

kititelny,Z
sošky na pro

Lurdskou,

cesí,Jesličky,.|E2=kižej
J. JEŽEK,

"Táložna|
vwHradci Králové :

přesídlí
večtvrtek dne20 února92

do nově uprave=
nýchmístností na
Janském náměstí

(bývalá kavárna Slavie).
Za tou příčinou se po colý don.

noúřadnje

n.

Valnáhromada.
březmat r.o 2

v

se dne10.
odiněodpolední
Bosedy.

Vetedůstojnému
duchovenstvu u

slavným patronátním

reětsi veškeré kostelu: Ládov) A
váčini 8 to: mo. rssce, kalichy

eibáře; nádobky, | 6nky paciikály,
„- vi lempy,kaditelnice, kropentyat

cíkevnm „pyhovojící. Staré předopratůje v původníIntenci a
. o ní:Platí a ří nebo proti do

-:plátku „sanové vyměňuje. Hotové
“ předměty neb výkresy sasílé na u

kázkufranko bes sávasností koupě."Ve » dposvěcení.Prdosruční.
Středveškerýchsletých a stříbrných blenetů, jako:Fo.ěnd
madenck, kříšků náramků atd. :: Notářské

, tabalěrky, jídeluí nášiníse stříbra pravého
I člnského vědy na skladě.

Které slate, stříbro a drahokamy bupuje sa nejvyšší cen)

JAN STANĚK,
paci a olselour

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

elektrotechsickýzávod —
v radel Králové,Bruufeikénám.4 0 | ZAD XHRDX EBP G0 HRK

Zařizování : Velkosklad :dokttekho s (ž Jan Horák, ?
tařefonů. sektrických; soukenníkti
romosvodů. "dehliček| v Rychnově nad Kněžnou $

-. Dynama. APřisirojů X zasílá na požádání vždy X

"Motory a topení. dle roční snisony kollekci š
nstal ČS nejnovějších druhů pravých

Žárovky: mateyt x vlněných látek x
vé vlastní by, jakoži t

Osram, tovární oeny. své vlastn You ých. i tu- ně“Četná uznání zvláštěz kruhůvele

Paramenta.

PT V,Neškudasm
v Jablonnémnadnad"orlicí (v Čechách) R

ME©(nt PL Neikndy, farářero Týprasátislt) E

JČ důst. duchovenstva svědčí © poctivé ob
sluse mche ryze křesťanského závodu za

i dobu vie než třice'iletého působení.

x
Učre, prosím, malou“ objednávku na

zkousku.

Velejemnélátky na taléry.
Též na oplálky bez zvýšení 000!

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

četnými illustracemi, s řečmi všech fřečaíků,
"většinou dle menografickýchprotokolů podazými,
—+rossaba55tiskovýcharchůvelké9*—460str

nabízí vo výrobní ceně K $— franko

Josef Štěpán,
„odborný pozlacovač pro pe kostelní

v Pardubicích,
dopotučuje závod svůj veleddstojnéma ducho
Vemestvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, kříšových cest

1 veškerých chrámových předmětů, jakož i
(k opravě pomníků, šelosných

náhrobních křížů,
tlacení písma a různých předmětů venka se nale
sají:icb za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
+ každém slobu a provedení čistě uměleckém.
Plápy a rozpočty zhotovují úpluě bezplatně u
k ústoíma jednácí dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na Cestovné.

Mnoho pochvalných uznání pu race a hronzova
státní medailie z výstavy v Pardobicich.
SEE*>Závod založen r. 1898. Zm

© Pri český katolický zrod ve Vídni

| rantišek Řuber
Dílna ků vyšívání

vt, n zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkovýchprapo
rů; Da požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže>- atd.

NÍ +9 Wm Vadem,
VE., Kaiter

strange Ď., vedle La
: saritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše framco.

Továrna na eottagováamerická

ÁRMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrdcspol.
v Hradci Králové.

Oklady:
Praha, Videž, Budapest.

Podálovábarmonis
obou soustav v kašdé ve
likosti, pro kostel, školu

i ku cvičení.

. Čenaík sdarma a

Ma splátky od 10 K.
P. T. duchovenstva

“ zvláštnívýhody.

Všude rozšiřujte
a podporujte

katolický tisk!

Katolický poněžní ústav

Úvěrní družstvo Eliška“
v Hradcí Králové (Adalbertinum)

gaB“. přijímávklady "W
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.
Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez

výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jefgoty
záložen.

HE



U j v Mradoi Kral. 136,odporukaje Patnalní náNlanislovdissSEES om
+ PEOo ROORTOOAUVĚ ZaneTAKldeh To
Račte neprodlenouobjednávkousi zjistí

Nový žaltář (Psalterium)
(neb první náklad je již rozebrán), s přesným udáním formátu, vazby a 7. žádaného výtisku: PealiteršemK K K

formát 489 (12krát7 | om.) (Deacióe) brožov. —90, váz. v plát. 125, v kůži s Červ. oř. 2% v kůži se zl. oř. 250, v prav.c kůžíse al. oř. s„ 16 (16krát9— ) 1— 4, 100, , 2:50, . 276, prav. ohagr. 350
2180 (18kráti0—) s velkýmtiskem126,, 180. , 8-, A: 8-, , 4—
2169 (I5krái9——„)Destsih 12, , „10 ; . . 4—
2180 (151/,kráti0„| Pustet 116, „ 188 i 278, , 322, . 437

Po vytisknutí druhého nákladu zašleme všem P, T. pánům duchovním,kteří u nás Psaltérium objednali, vydání fezenské ve formátě 16,
v úpravě, jak žádáno. — Druhé vydání vyjde asi ve 3—4 týdnech. — Objednávky račte adresovati na

Družstev í knihkupectví, nakladatelství, závod hudební a papírnietví
w Hradci Králové, Adalbertinum.

Truhlářské dělníky | Za příčinouodstěhováníse kusvé dceři

DT proA8Rm pro studujíc.he ho a)naprácifornýroranou, prodám z volné ruky
v Hradci Králové na lepší plat b) na židle švajfkáře — č vně zařízen
"wpse hledá -wu a domovníka pěkr ený

zároveňkubalenínábytku h ti
tam,kdejest řádnýdozor,—Nabídkypřijímají | os needo stálého zaměstníní přijme c. a k. dvorní
se v závodě papírnickém panaKiesícha. — před několika lety přestavěný dle moděrníhos odě papiri pana | továrna nábytku vzoru, vše taškami kryté, — Ilostinec na'ózá se

k LL SKUHERSKÝ,Hradec,Král.| vb'hatéobci.

Pro snaživého a m'adého člověka jistá

V domě jest 1 krám, ve kterém +e provo

“ budoucnost.

zuje smíšený obchod s dobrým prospěchem,

(. J. ŠPALEK, Hradec Králové. Přáníbp

hip výčep všech lihových nápnjů,dále 1 lokál,

Bližší sdělí se prostřednictvím administrace

černá. na salonníoblekya taláry Lvýčep, 1 kuchyň, | pokoj prohostinského,

pR- V novém obchodním domě proti chrámu Panny Marie. "Oj | tohotolistu.

1 velkýsál n 2 sklepy,Lchlérklenutýto 6 konf, dřevník, 2 cblívky pro vepřový do

barevná ku všem možnýmúčelům bytek, stedolaprostorná,prosyrný dvůr,pěknázabrada, ve které se nalézá besídka a kulečník.

dámská na kostýmya páštá, Konoeseosobní,přenosná.
há Jest žádoucno, aby koupóchtivý se vyznal.

ve smíšeném obchodě. 2
doporučuje vnevídanémjihdevýběru

Doporučujeme Zemí Kolínskoucikorku!

PARAMENTAAS Em.Werner aa spol,
ň vn hy s M : vy M „ H niNY AES BU NVADANŘ 7 Ň" bd" PENVAIOAGOTCC 2 30T STS06)(8

| Záložní úvěrní ústav v Hradci Král.
NĚM;založ.r. 1968.AkciovýkapitálK15,000.000—.Stavvkladůoz.K.42,000.000—. BosorvnífondyK2,500.0006—.Založr. 1800.

S Piliálky: vJičíné. vKrakově, vPraze, vSemiloc), v Tarnové, vGhradimi, v Slanéma vPlaci. 2P,
Přijímá vklady naběž. účet, vklaď. knížky 4 Daň důchodkovou platí ústav sám. — Vkladnía pokladniční poukázky na úr.k kaížky a aložaí lístky poštovní spořitelny zdarma.

Sminárna.- Barsovníobchody.-Losevéoddělení- Konpůa prodejctnnýchpapírůnkládasleh,lost.
valut std. - Bskent aménok a faktur. - Provádí veškeré obchodydo Pratoatt spadaj.cí, jako: věryvšeho druhu.- Financování podnikůobchodnicha průmyslových.- Vadiaa kance.- Eskontfaktur a směnek,
Borsovní rozkazy na všechnamísta.- Stavební úvěr.- Obchodcukrem surovým.- Výměnaknponů.- Inkaaso

taženýchpapírů.- Promesy.- Správě. cennýchpapírů.- Ze na onné papírya zboží. Šoky.'/, Akkre-© ditivy. - Remboursní, daňové 8 celní úvěry.- . Soačinnost zakládání nových podniků všeho druhu.

Skladiště spojeno železniční kolejí s nádražím. - Výhoda reexpedice. - Informační oddělení.. - Cement,

vápno,nádro,Alrojní oleje, p.trulej 8 Oukr.
pp ný

dodává veškeré drahy uhlí. — Anglický,belgioxý, veštížiský a S NKAsathracit
iUhelná. centrála Telegrafickáadresaprocentrálujakoži veškeréfiliálky:„KRALOBANKA. „R

Telefon: Hradeo Král.č. 9 a 29, Prahač. 3608,Semilyč. 21, Turnov č. 27. Telegr. adresa pro centr. jakož i veškeréfiliálky: „Kralobanka“.NS a =,- OAm
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slkově divadle dvě: představení za- neobyčejné účasti
obecenstva. Výkofy mladých herců byly s dostatek'0

- proto jich neuvádime. Obě představení konána byla v
soukromé režii p. dra. Tesaře a knihkupce p.-Levého s
velmi slášnýnt linančním efekterh. Nad tím povstalo v
některých dáslavských korporacích rozhořčení. Mysli
me, že místo takového opozděného durdění měli dotyč
ní členové korporací sami včas věci se chopiti a prven
ství sí zajístiti — užitek mohl býti jejich. Pohodinost

a nepohotovostmusí ustoupiti vždycky čllosti. — Val
ná bromada řemeslnické besedy bylaletos
velice četně navstívena a velice pohnutá. Sešikovaná
oposice -učinila, útok na místa výborů a zvítězila úplně
až na místo předsednické, které ponecháno bylo dosa
vadnimu předsedovi, městskému radovi p. Lobečkovi,
obchodníku. Patřno, že v našem Živnostnictvu počíná
nový směr, jehož důsledky budou se jeviti i v občanském
a politickém životě, — Krádeže. V poslední době
provedena byla v jednotlivých domech řada drobných
krádeží. Části oděvů, viktualie i peníze zmizely pod ru
kama neznámých expropriatorů. Zdá se, že provedeny
byly krádeže tyto cizími hosty, kteří snad doslechli o
bezstarostnosti našeho občanstva, jež už delší dobu ne
bylo povzbuzeno k opatrnosti. Policie sice zavedla po
pachatelích pátrání, ale pochybujeme, že se zdárným
výsledkan. — Divadlo. Konec masopustu snažila
se ochotnická jednota zpříjemniti uměnímilovnému obe
censtvu pohostinskou hrou člena činohry Národního di
vadla, dramatického umělce p. R. Schlaghamra. Zvolila

zčeštěnou p. Hašlerem. Nevlme, zda přítomnost vzác
ného hosta či vysoká umělecká kvalita jeho působile,
že z počátku zdála se hra jednotlivých našich osvědče
ných ochotníků jaksi nevyrovnaná. Ovšem aristokrati
cké prostředí, v němž hra se pohybuje, vyžaduje zvlášt
ního studia. Teprve během hry nalezly se naše staré
sily opět a finale doznělo k plné spokojenosti. Pěkný
byl párek manželů Jenningsových, ač pí. choti nebylo
by škodilo trošičku umírněmosti. Podobně i Mr. Hollan
du a Lady Wanleyové zdařilo se nalézti pravý tón i
gesto. Charlesovi nesvědčíla tentokráte úloha jeho tak,
jak jsme byli zvykli, ač svědomitě se přičlňoval. Jinak
však obecenstvo provázelo nejen hru milého hosta, ale
i našich ochotníků se zaslouženým zájmem a nešetřilo
hojným potleskem. | my, oceňujíce dobře práci umělce
z povolání a umělců z ochoty, jsme nucení vyžnati, že

"souhra ochotníků našich tvořila slušný rámec vyspělé
ho díla p. Schaghamrova. A to — domníváme sě —
stačí. Režie vypravila hru co nejvkusněji. Návštěva Ryla
velmí četná, ač hráno- bylo mimo předplacení. -- V

„ době bláta bylo by záhodno poněkudpamatovati na
chodníkk nádraží, na nějž jsme již na podzim upozor
nil. Když nikdo jiný, aspoň pan' mětský: rada Stoupa
by měl tétó záležitosti- Vati pozornost. Také uličl.a
nádraží, kterou tolik žactva denně musí procházeti, zu
sloužila by častějšího povšimnutí nejen v zájmu čistoty
města a školních síní, ale i v zájmu zdraví dítek. Pan
školní lékař“ zajisté by mohl dosvědčiti, jak záhubně
působí do budov vnesené a v prach proměněné bláto té
to utičky. A není k odstranění toho potřebí ničeho, než
dobrého koštěte a škrabáku.

Glosaj k volbám obecního zastupitelstva v Rosově
nad Doubravou. (Pokreč.) Pan sekretář Novotný zdů
razňoval ve svém proslovu spravedlnost stran obec
ního zřízení. O této vlastnosti mohli bychom napsati:
celé dlouhé kapitoly z našeho obecního vedení. Leč to
poňechámeaž na čas příhodný.Chceme poukázati na
výroky jiných slavných rudžů; které čtenář může mimo

bě učiniti, kdo stojí výše. Dne 25. ledna 1850 pronesl v
Náradním sněmu proslulý básník Viktor Hugo, který ne
byl žádným Klerikálem, tato slova: »Co polehčuje u
trpení, co posvěcuje práci, co činí člověka dobrým, sta
tečným, moudrým, trpělivým. laskavým, spravedlivým,
nízkým a spolu velikým, hodným rozumu, hodným svo
body, to jest, obraz lepšího budoucího světa, který má
me stále chovati na myslí a který nám září v temno
tách žívota tohoto. Co se mne týče, já věřím pevně v
tento lepší svět a prohlašuji zde, že můj rozum jest 9
něm naprosto ujlštěn a že jest nejvyšší radosti duše
mé. Chci tedy upřímně,ba covíce, žádámsi pevně a
vroucně vyučování náboženské. Chci je proto, že jeho

říkával: »Kdykoliv ml léky nepomáhají, obracím se na
Toho, jenž uzdravuje vše; jenom že si při tom počínám
diplomaticky; béřu totiž svatou Pannu za Prostřední

; čL« Člen akademie francouzské, proslavený spisovatel

G. Legouvé, při:r vání cen jedné pařížské škole roka 18T)pronesl takčtato slova: „Kdybych„byl-nevyhna
telsč nacen kvolbě, ©co spíše má dítě uměti, zda“mo
děšti se nebo čísti, tu bych řekl: Ať umí se modiitit Ne
boť modjiti se, ješt čístí v nejkrásnější knize ze všech
knih, totiž člsti na čele Toho, od něhož pochází všech
no světlo, všecka spravedlnost, všechna dobrota.« Pro

. testantský dějepisec, Němec Hurter, jenž později stal 3e
katolfkem, napsal: »Pouze duchové povrchní, kteří ne
stadovaliPřařetk, nebo kteříjson'zaslepení soustavnou
zášti, odvažují se obviňovati Církev, že přála nevě
domosti.« Veliký císař Napoleon ve vyhnanství na ostro
vě sv. Heleny prohlásil: Národové zanikají, trůny se
káceii, 'jenam církev tu zůstává. Rouhačský filosof Vol
faire dal sámjednouneznabohůmtoto vysvědčení:Ne

st nýbrž i zájmůmnárodů, neboťnenznáváte-linad
sebou Boba, kterounzdoubadete ovládati tajné zloči
my?Srdce nejpodlejší anejschopnějšívšech zločinů,toť

' srdce neznabohů. (Sebrané spisy sv. 57.) Největší poč
| tář první-polovice 19 „stoletl, baron A. Cauchy, napsal

toto vyznání víry: »Jsem křesťan, to jest: věřím v bož
ství Ježíše Krista, s učenci jako: Tycho de Bražre, Ko
perník, Descartes, Newton, Fermat, Leibnitz, Pascal,
Grimaldi, Evler, Ouldin, Boscovích, Gerdin, vůbec se
všemi velikými fysiky, se všemi velikými geometry sto
letí minulých. Jsem upřímný katolík, jako byli: Cor
nejlle, Racine, La Bruyére, Bosouet, Bourdalone, Féne
lon a jako jsou nejproslavenější mužové ještě za naší
doby, kteří slouží ke cti vědě, filosofii a literatuře. Sdí
Jim hluboké náboženské přesvědčení tolika vynikajících

| učenců prvního řádu jako: Ruffini, Hady, Laenuec, Am
pére, Pelletier atd.« Týž učenec Cauchy vyučoval deti

| katechismu. Pomíjíme Tolstého, Komenského, Husa a
|

jiné vynikající muže, jak ti soudili o významu nábožen
-ství pro společnost lidskos, a zvláště pro ty, kteří jsou

| ždý obecní starosta. Velikáni jmenovaní na prvé místo
kladli všude náboženství, má-li společnost lidská zacho
vali ve svém jednání spravedlnost! A tu p. Novotný

| přijde k nám a dovolí si říci, že náboženství nikterak ne
zaručuje, aby starosta, katolík věřící, byl spravedlivý.
Možná, že již p. sekretář jest ze staré školy. Tu mu ra

díme, aby si vzal nějaké originály výše uvedených mu
žů a studoval je svědomitě. Tím, že jest c. k. úřední
kem, nemá ani v nejmenším práva činiti o náboženství
paušální výroky, Jaké slýcháváme na schůzích sociál
ních demokratů od řečníků, kteří ještě včera byli pe
kaři, krejčí atd. Schází jistojistě pánům nábožensko-fi
losofické přohloubení. Jistě by mluvili zcela jinak. Po

něvadž vede se.boj o základy náboženství vůbec, boj ©
víru ve jsoucnost Boží, měli by spojiti se všichni vv

vali o to již, bohužel marně, Jak praví Leibnitz. Nám
katolíkům zvláště jest se semknouti. Vždyť nepřátelé do
bře vědí, že katolictví jim nejvíce jest nebezpečno: pro
to spojují se s kýmkoliv, i s věřícími jiných vyznání,
třebas s nimi nevěří, proti církvi katolické; až ta bu
de povalena, s těmi ostatními dříve budou hotovi. Jest
jim trnem v oku, že katolíci mají starou organisaci, ma
jí jednu hlavu, náměstka Petrova; mají jednotu, kdežto
jiní jsou rozdrobeni. Věrní katolíci města Ronova nad
Doubravou! Bojujíce za náboženství, bojujeme i za tr
vání národa, neboť: Dokud víra, dotud národ. — Wa
shington praví: »Náboženství a mravnost jsou nezbytné
podpory veřejného blahobytu. Není synem vlasti, kdo
podkopává tyto mocné sloupy blaženosti lidské.« Náš
Rieger v poslední vůli napomíná národ český, aby ne

„vzdával se zásad křesťanských.

| a náprsenky,
filane.. košile, spodky, ponožky, ka
peeníky a ložní prádle znělo na výběr
P. T. ioteresentům známá svou
solidností firma

| Václav L. Holý,
| Hradec Králové, Klicperova ulice č. 233.

„Wastnívýroba střižníhozboží. č

Různézprávy.
Kdo bu pánem na Moravě? Předloni byl vypsán

konkurs na obsazení 3. místa: kustodského v“Mor, zam
ském museu pro oddělení geologicko-palaeontologické. Z
došlých žádostí uchazečů o toto místo — vesměs to Če
chů — vyhovoval toliko jediný — proto vzat v úvahu
a kuratoriem navržen ku jmenování. Němcům, kterým
Je proti srsti a proti mysli klidný vývoj zemského mu
sea a proto jen protežují všude elementy rozkladné, byl
uchazeč tento — známý moravský pracovník — nepo

| hodlný a to tím více, čím ze styku s ním se přesvědčili,
| že veškerým svým budoucím jednáním bude posilovati
| český vliv v museu. Proto zástupci Němců v kuratoriu

podali své minoritní veto proti jeho jmenování. Referen
tem v záležitostech musea je známý deutschnacionál, ná
městek zem. hejtmana Jellinek. Nátlakem žida dr. PFisch
la a prof. Rzeháka bylo jmenování dodnes oddáleno a

| jako důvod uvádějí Němci:suří, když. mu nemohou vytý
kati, že nemá akademického stupně, ježto jedoktorm
věd technických a docentem české vysoké školy techni

cké vyBirně. Je třeba, aby se vědělo, že uchazeč ten za
dobu, kdy správě jeho byly kuratoriem a zem. výborem
svěřenysbírky geologicko-palaeontologickén od loňska
mineralogicko-petrografické, uspořádal veškerý starý i
přírůstkový| materiál, určil jel a sbírky ty u
pravil na moderní osnově tak, že dnes jsou k ne
poznání, jak vypadaly, kdy oddělení toto bylo uspořádá
no za náležitou — ovšem vysokou remuneraci nynějším
professorem něm. techniky A. Rzehákem. Povážíme-li,
Že máme 2a zemském samu majoriu, dále že čeští čle
nové zem. výboru poznavše zmíněného kompetentá jed
nohlasně se proň vyslovili nemůžeme pochopiti, kteřak
rel. Jollinek v této záležitosti takým způsobem výstl si

může a smí. Tak chodí na Moravě, když je na enému
pokroková většina!

Pokrokářská detraudace. »Našinec< sděluje z Ko
márova u Napajedel, že tamější nadučitel Pulkrábek byl
nedávno zbaven poštovny, již vedl, pro různé nepořád
ky. Výsledek provedené revise byl přímo katastrofální.
Nadučitel, který je pokrokářem, nejen zadržoval penlze
poštou posílané, ale dopustil se celé řady podvodů.
Spoustu směnek vystavil na cizí jména, zadržoval sub
vence obci udělené atd. Do dneška: zjištěn obnos asi 66
tisíc K defraudovaných.

Bankrot »Volné školy«. Letošní valná hromada spol
ku »Pokrokové dívčí paedagogium« v Přerově pfijala
návrh výboru, aby zavřen byl pensionát, který spolku
byl velikým břemenem a na nějž každoročně spolek
velké sumy doplácel. Pensionát byl před 2 roky náklad
ně zařízen; dnes jest nábytek otlučen, inkoustem poka
pán, stolní ubrusy nožem pořezány, několikery hodiny
úplnézničený. Celé zařízení pensionátu se soukromou
dražební cestou nyní vyprodává za neobyčejně nízké
ceny. V pensionátě prý býval děsný nepořádek, žádná
z chovanek pro čistotu a pořádek ve vlastní světnici
ání prstem nehnula a služebné při takové apathii cho
vanek ničeho proti nečistotě a nepořádku nemohly
svésti.

Je soclální demokracie mezinárodní? Dle svého pra
gramu měla by býti sociální demokracie stranou mezi
uárodní, ale v praxi stává se vždy více a více stranou
Židovsko-národní a to proto, že její vlivní vůdcové, re
daktoři, advokáti, lékaři nemocenských pokladen — a
rodporovatelé strany jsou židé. Kdo by tomu nevěřil,
ať si všimne článku »Arbeiterzeitung< ve Vídni, která
napsala 4. června 1911, že u všeobecné a podpůrné po
kladny jsou tito židé: Ellenbogen, Singer, Turnauer.
Stern, Glasspiegei, Rosenblatt, Hand, Neumann, Fried
mann. dva Pollaci, Grůn, Diamant, Hirsch, Schlesinger.
Bass, Glaser, Wertheimer, Hahn, Griinfeld, Rosenthal.
Lichtenstein, Pick, Lustig, Spielmann, Wiener, Schwaaz,
Fischer, Propper, Lederer, Gross, Eisler, Abelles. Eh
seníest. Moller, Bauer, Siegler, Popper, Jellinek, Singer
Ad.. Schon, Freund, Leuchter, Mohr, Teweles, Hambur
ger, Markus, Streicher, Hasemerschlag, Landau, Spiegel,
Úlanz, Friedmann E., Kahane, Mittelmann, Hótlich.
Furth. ©Werber, Kann, Berliner, Sindenbaum, Hollin
uer, Fingerhut, Kugel, Deutsch, Eisinger, Winter, Schni
erer. Herzel, Fahn atd. Je to opravdu radost ta jména
číst! V tisku není tomu jinak. Redaktorem listu »[er
wahre Jakob: je žid Heymann, v Norimberku rediguje
list soc. dem. Herzberg s Bernsteinem, v Erfurtě vy

chází list „Tribuna“ za redakce Jakoba Davidsohna. v
Mnichově se stará o tiskovou stravu žid Strauss atd

„Židovský velkopodvodník.V Kolíně stal se »vlaste
neckým“, politicky činný Židemadvokát dr. Reimann.
Rozumí se, že protikatolická veřejnost hned mu učinila
veliké poklony a žid mohl nerušeně těžití, až naposledy
odhaleny podvody, jdoucí do statisíců.

Spalování artvol. Prý se jedná pouze o fakultativní
(vůli jednotlivců ponechané) spalování. Zatím však sa
mi zednářští chytráci v nestřeženém okamžiku dosvíd
čuji, že jim jde o soustavný postup proti církvi, jehož
jedním článkem jest žádost o spalování. V jednom a tém
že čísle českého listu uveřejněny tyto dvě výmluvné
zprávy: -Z Basileje. Velká rada schválila 49 proti 42,
tjaká to majorita!) hlasům návrh na zavedení pohřbívání
ohněm. Dosavadní způsob pohřbívání připuštěn | bude
pouze na zvláštní žádost -V témže čísle jiná zpráva
zní: »Záhadná smrt oklamaného manžela. V Brenné
na Těšínsku zemřel před několika dny za podezřelých
okolností rolník Joseř Sýkora. Objevily se pověsti, dle
sichž Sýkora byl otráven svou ženou a polským učite
lem Hlawiczkou, kteří udržovali milostný poměr za je
ho zády. Mrtvola náhle zemřelého rolníka byla z na
řízení úřadu zhrobu vykopána a podrobena lékařské
prohlídce, kterou se skutečně zjistilo, že Sýkora byl
otráven. Žena Sýkorová a učitel Hlawiczka, na nichž lpí
podezření, že se zločinu toho dopustili, byli zatčeni 6.

-4 m. a dopravení k soudu do Skočova.« A teď si před
Stavmne,kdyby -bylo zavedeno vůbec pohfbívání ohněm!

Stopy zločinu byly by spáleňy, mrtvola: nemohla by býti
prozkoumána, vrahové nbohé oběti by zůstali nevypá
tráni a bez trestu, jako to chtěl provésti nedávno agrár
ník Toman na Moravě, který zabil cizího člověka, 0
blékl ho do svých šatů, k nepoznání zobavil jeho tvář,
aby se zdálo, že obětí je on sám. Toman. který se dal
vysoko pojistiti na život — a nrrtvolu svoji (totiž To
manem zavražděného člověka) v testamentu určil k spá
elní.

Proti modlářství ozval se sám protikatolický »+Po
zor«, který vypálil do pokrokářského tábora tyto pla
menné Šrapnely: »Vyvinula se u nás zvláštní raca lidí.
které dala veřejnost jméno »český pokrokář.« Vědec
ký latinský název zní »bestia furrens.« Praotcem této

racy je Masaryk.Ačkoliv tento i od vlastních svých bý
valých žáků a. adeptů“ jáko. vědecká a politická kapa
cíta již úplně je popraven, nestvůry, které splodil,"dlog
ho ještě budou strašit a otravovat naše veřejné poměry
společenské. To máte jako s modou. Když se přežije v
Paříži, dotrhává se.v- nejzapadlejších koutech ještě celá
desitiletí. Český pokrokář je zcela odlišný od ostatních
lidL Předně je naplněn každý český pokrokář nejhlub
ši úctou před svou vlastní učeností ano výtečností. Má
neobmezenou víru ve vlastní neomylnost. Na druhé je
přísný kritik, každé počínání jiných natahuje na skfi
pec své panské, nadčělověčí morálky, aby si mohl ve
své neskonalé povznešenosti s mravním rozhofčením od
plivnouti nad ostatními bídnými tvory lidskými. Sám pak



dokonalé, mravné 4 ušjechtilé eo ipso, poněvadž tg po-.
chází od českého pokrokáře. Vlastní jeho surovost je
mu statečností, .geurvalost, nadšením, bezohlednost po
Vzneseností nad předsudky, bídáctví, moudrým využitko
váním, situace, podvod. chytrostí a dovedností., Všech
ny. prostředky. i nejhorší jsou nu. dovoleny, jelikož do
-tekam jeho ruky stávají. se na výsest mravnými“

»Přátelé«. lidu. Nedávno železářský. kartel (hlavní
osoba „jest vítkovický Rotschild) zvýšil „ceny železa a
plechu —soc.demokraté však zůstali chladní. Teď zase
chystá guvérnér ústavu pro úvěr pozemkový akciemi se
zmocniti veškeré výroby textilní v celém Rakousku.
UGuvernérovi pozemkové banky Singerovi (Sieghartovi)
náleži již kosmonoská továrna (dal za ni 1 mil. K), ná“
„chodská továrna Issaka Mauthnera a Jakoba Picka, to

várna Biachova v Letovicích, továrny textilní v Šum
burku a Krottenbachu, továrna lgnatze Schmiegera v Zá
vodě u Falknova, teď ještě chce míti obrovskou továr
nu v Terstu, v Lublani, Gorici a v Brodci. Tím stane

se sym košerákův a jeho, akcionáři pánem téměř celého
rakouského textilního průmyslu a budou Si stanoviti Ce
nv. jaké budou chtíti. Bude tedy nový kartel: textilní.

Máme dosud kartely: cukrovarský, železářský, lihový,
petrolejový, uhelný, kartel. kořený, kartel obchodníků s
prádlem, linoleový. Kdy soc. demokracie důkladně pro
bere tyto židovské pbchody? © Vídeňský baron Louis
Rotschild má v Rakousku »úvěrní ústav«, v Uhrách »u
herskou všeobecnou úvěrní banku«. Tento ústav dozná
vá, že za rok 1911 vydělal svými obchody 11,413.192 K.

Proti loňsku přibylo mu čistého zisku o 3 mil. K. »Neue
Freie Presse“ sděluje, že dvě nové korunové rentové
výpůjčky rakouské 13mil. K a 200 mil. K byly zadány
skupině Rotschildově, vídeňským bankám a poštovní
spořitelně. A poněvadž prý těžko nyní jest peníze opa

„tříti, musel finanční ministr se odhodlati k obětím. A
ubozí čtenáři „Záře: musí věřiti, že největší jmění v
IPakousku má katolická církev a její jmění že by se mě
lo zabrati..— Nár. soc. -Lide sám. napsal: »Portugalské
dělnictvo se přesvědčilo. že republika. jest k němu zrov

na tak nepřátelská, jako králové.« Ba právě nyní poci
Vuje portugalské dělnictvo zbědovanost větší než za

vlády královské. Stávka tam stihá stávku. Ačkoli však
právě zednářská. vláda.tolik proletáře utiskuje, potáhrou
uále: v jiných zemích. kapitalisticko-židovský, kočár soc.
deinokraté A zednáři. dále. Vrchní semitští komandanti
velice čile se starají, aby lid neprohlédl a —mohou po

Joučeti S větším sebevědomím než turečtí pašové.
: Všelicos,. Nejpřednějšího básníka slovenského HvieE

aledy svým dopisujícím členem. — Dle »Pr. T.< zainý
sli opcý,hr.. Stůrgkh „vydatí jazyková nařízení, pro,„gelou

„řísi a jednotlivé její země. — Die franc. časopisu. »Infor
UZKtÍOJ: poměr francouzské“ "republiky k "náboženství

(stává sepřátelstější, Ačkoliv.(zákoň o rozluce státu á
(církve4lest dosud v platnosti, :T Komtesa hr. "Zedwitzóvá
za dozoru plzeňského knihaře"Řrcha váže knihy, chtěic
ie zcela vyučiti knihařství. "*— Císař prominul zbýtek
ttěstů BGtřesťanctutyve' věznicích: — Z- vraždy obviněný

"asrárník Toman bude převezeňdů“ústavu“pro: choromy
-sthé"kde" bůde“zkoditrátířelio duševrá stav: -£ Při obec

("hičh volbách ve Svaté“Kateřině u Hořy- Kutné;sídte- to
"uitráritné“ Poslante Švejka, zvířězilive všech"třěch-ba

S"řéch' stoupenci“býv. mihištra Práška -proti officietním

"kandidátům'dkřárním*- Známý htobáron ryt -tit
"Mánn"darovářná stavbadětské nemocniceve“Vídní3
Eiil. K7—"Od 22. ledňa do:16. února býlo 16 záhřebskéch
"řstů kdifiskóváno t18krát. -Na: př.
Těkřát.

: Za jedinou„nedělí18.t. ni" vykonáno“v kátol“"Ví
"deňských kostelích 1100 svatebních obřadů.
"niční správá zřizuje zvláštní vozy pro nemocné 'a-Ta
něné. jichž budou moci-použíti i méně majetní cestájí

ei- Ajletý úředník banky. »Bohemie«OWHeidrich píše
a mlavé plynně: česky, německy, rusky,. francouzsky.

"řanglicky,italsky, španělsky,polsky, chorvatský a srb
"ský. Čte bez slovníků a překládá:-slovinsky, matorusky,

"galsky, růmunsky a esperanto. — Jan Kubeltk chce prů

Caudjmění na: 4 miliony. < V. Bukuréšti v kinematogra

tpdrtice *Poštťápáno především. mnohe dětí Návštěvníci

*siirceno- 243.663 osob a přes milion dobytka. *

při Sekretariátů Matice 'Čyrlllo-Měthodě|
n odděléni*čí -Ústředna kátolických firerří če

(nd, Založení
ské obchoc

„giti nákup českých Řatofiků“u'nášich českých firem. Akce

gčiz,

Lose Kostelních,práporů a kordihýí, Sičích střělů,kol
„AJejich Součáštek, látek ňa šaty, plátna, kreifi“ ná "obuv

An«Vstupenký“„ná sláúňostí a zábavy, pohlédnice“:"Atd"e

Z vbyňadní „oddělení„nebo „alespoň č vhodném“ pranténu

o„bysham, „doxgdll.„Spystředití,„nákup“ Řašich lidí u našich
odireng,
„ide 1

MW

„S „má právo objednávky „přijímaji. Dotazy i objednáv

, Pohřeb sociálního pojištění, Užší výbor „pro "Sociální

li, kteří ideál pojištění chtějí rozvést až k nejzazší hro
nici. Haličstí poslanci však už.„zase dobrovolně vyjímají
svou zemi z organisace pojišťovací celé říše a pro"své
porěry žádají jiný způsob — něco: jako Anglie. Zavedla
starobní rentu čistě státní bez příspěvků pojištěncových.

UK ročně.) Zákon. už projednáváse, jak patrno, příliš
dlouho a turojí se stále nové návrhy a „opravy a přání,

rozraděn a rozbit. £.

Bolatý žebrák zemřel.v Kanisasu (City, ní vchudé světničce laciného stavního' domu zemřel“
let starý. N „Simpson, který zanechal 106.000 dollarů vv
cenných papírech, kteréžto jmění (případné v Kansasu

ďasa a mluvilo se již o uspořádání sbírky k jeho pohřbe
ní. když náhcdou bylo „jeho jmění nalezeno.

káo vládne na burse? Předsedou vídeňské bursy
peněžní zvolen byl opětně žid Leopold von Liében 1

prvním místopředsedou žid Ludvík Xolilieim. Mezi dal
sími členy výboru jest od prvého až do posledního sa
mý žid.

Štěstěna v Brně, Více než 1"milion korun může káž
doročně vyzískati ten, kdo za ušetřený nepatrný obnos

buď 2.40, 4.80 neb 6.80 K měsíčně zakoupí sobě od pc
něžního ústavu »Štěstěny“ v Brně nějaké losy, čímž
každý nastřádá sobě v krátké době značné jmění, lež

případnou výhrou losu se ihned ztisíceronásobní. Jest
samozřejmo, že čím kdo více losů má, tím větší jesť na
děje na výhru. Každý rá ve svém vlastním zájmu za

příznivých podmínek zříkal se znáčných hlavních vý
her. Upozorňujeme proto své čtenáře'na dnes přiložený

»Štěstěny« v Brně.

Rudolfská ul.. kamž' veškeré objednávky, dotazy atd.
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+47. “ vědi ode d2e vložení do dne vybrání.

„Zapůjčujesvojestřádanky úplněbesplátně

a MnO ná ně učitěnéčetl 5, bez vý
zansdt vkívklad obnáší 3 K, který se ihnedúročí.

"E bezplstnéru zasílánípeněz "vydá záložnana
požádání složní listy pošt. spořitelny. Daň

dáchočkovou platí záložna 28 pp. v adatelezo své o

| Stav vkladů 31 prozinco101 K. 090.000—.

Poskytuje zápůjčky oa směnkys ručiteli
(neb pojistky), na bypotéky s úmorem libo

. voloým, zálohy na cenné papíry, eakootuje
faktury, obstarává nákup zboží pro své členy,
koupi A prodej cenných papírů za botová i

„Dasplátky, vyměňuje kapony a císí mince atd.

( Podíly členské úročí sa výhodně.
Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věcí:

-© uschovává v bezpečném trosora bezplatně.

Záložna podléhá povinné revisi Jednoty záložen..

Úřední hodiny dop. od:1/,9—12, odpol. od :/48—6.

s. Uzamý za nejnýhodadjš a „nejlevnějšíná„kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal paramentů
rádla, pra r říkrovů,koberců a

Kolora 'něšvrnáčiní = nejstaršíhozávodu v.Čechách, c. “ k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly„vJablonnémn. Orl.č. 86..
" Tisíce usnávacich referencí a odporučení. —

„Obřáskové cenníky, rozpočty, vzorya HotovézbožíE „výběru franko.Bez velkoměvtekérožip ve vlastáfch dílnách s.

postech, levné pračovní síly-kávenkově čímě“RovaějšíOsnysě o 20%,než věnde jisde. 
Juběl.400tóksevání-m40let.vlasímíčtunosti..

| ""Aidřesovánívědy doslovné jee odaje.

„n

Eostelnípráce
pozlacovačské a šezbářeké,: saovazřízení a opravy oltářů, soch atd..
: .odborně, lavně a solidně provádí |

JOSEF MIKULHBO,“
... uměleckýzávod v HradekKrálové
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Čtslo 9. | na polroku bK—h

Vředy.
„Sám pokrokový tisk uznává, že přes veliké

rozšíření tisku zločinnost šíří se stále. Pravdu tu
stvrzuje denní zkušenost. Jako by byl bacil rako
viny vočkován do krve evropského obyvatelstva
vubec. Rakovina zlořádů zachvacuje všecky vrst
vy, vtírá se do úřadů, škol, církví. Ba u nás na př.
rtení jediné politické strany (třeba by čítala teprve
6—10 let svého trvání), v níž by se neprovalily
skandály, spáchané samými pohlaváry.

Právě „pomocí organisace, pomocí různých
sdružení docházejí různá individua svého sobecké
ho cíle. Po nakloněných zádech poslušných stou
penců zištní demagogové šplhají k zabarikádova
ným trůnům tyranie. Despoticky ovládají zmáme
né massy, pošklebujíce: se démokratismu, jejž byli
dříve tolik vychvalovali..

Učitelsko-pokrokářská organisace, která :dří
ve tak dlouho pronásledovala katolíky pro Drozda,
prozradila samavelikou nestatečnost, jakmile v je
jím vlastním táboře byly shromážděny k opatro
vání miliony. V

Po různých pokrokových skandálech nyní li
sty protikatolické znova široce rozbírají aféru klá
Štera čenstochovského. Nelze popříti, že :se tam
provalil vřed veliký a že nebyl vínen toliko Ma
coch, nýbrž ti, kteří měli bdíti pečlivěji na Sionu.
Aléra Macochova jest tím bolestnější, že :poškozuje
i národní energii Poláků, kteří k Čenstochově hle
děli s takovou pietou, jako staří Čechové k Vyše
bradu. Ruští šovéni. jásají, protože církevní pohro
ma polská znamená nacionální ruský úspěch. Ne
klerikální >Moravská Orlice« napsala: »Mnoho ho
voří se nyní ve slovanském světě o aféře čensto
chovské, jež dostává však pořád výrazněji široké
pozadí politické tím, že se dokazuje, že Macoch
se svými druhy byl pouhou figurou nastrčenou a
hrál v klášteře roli ruského vládního provokatéra.
Jeho posláním bylo prý připravit v klášteře doku
menty, na jejichž základě bylo by kompromitováno
celé katolictví v království polském a ruským na
cionalistickým šovinistům dána tak zbraň pro sou
stavné pronásledování katolicismu na ruské půdě.
Že by vládní kruhy ruské takové úskočnosti byly
schopny, přece jen nechce se ještě věřiti a proto
nutno vyčkati výsledek vlastního soudního vyše
třování. Nadarmo však papežský nuncius k soud
nímu přelíčení asi vyslán nebyl, tak že jisté nekalé
pozadí tu jistě bude.«

Ať již jest jakkoli, nutno doznati zpříma, že
katolictvo jest v ruském Polsku aférou raněno ci
telně. Projednává se soud nad zločinci, kteří nosili
řeholní šat a nad jejichž jednáním měla býti pří
slušná kontrola, protože okrádání svatyně a jiné
kousky neprovedli jen jednou.
-| Pětstoletí byla Jasná Hora posvátným místem
Poláků, pět století zmírali tam kněží života svaté
ho. Tak dlouhou dobu byla Čenstochova skutečnou
ideální posilou jak náboženskou, -tak národnostní.
A nyní pojednou — svatokrádeže, prolití krve, ži
vot jako v Monte Karlu. Po dlouhé řadě kněží nej
vzornějších několik Jidášů hroznými skutky .se
třelo se svatyně pel posvátnosti. 1.
« -Leč Ipři: tom jest potřebí spravedlivě posou
diti, do jakých mezí jsou přípustny žaloby, kolik
jest skutečných vinníků jak přímých tak nepří
mých. Tyto nechť. stihne trest! Dále však práva
nemá žádný soudce — pro zlořády cizí nikdo nesmí
trestati občany, kteří netoliko na hříchu podíl ne
brali, ale docela jej s rozechyčním odsuzují, dá
vajíce veřejněvýraz svému největšímu roztrpčení.

Jestliže však pokrokářský tisk zašel si až do
Madridu a pak do Čenstochovy, aby z těch vzdá

nestranní posuzovatelé mohou říci, že lidé, jimž se
hnusí zlořády opravdu, měli by méstí nejdříve ve
vlastních domácnostech. A co těch vředů bujně
vzrostlo právě vi táborech bezohledných kritiků,
kteří, pozorujíce dalekohledem vzdálenou kokotici,

neviděl. pak jim pod nohama vzrůstá celá houština blínu

: O aféře kolínského odvokátadra. Reimanna
pokrokový -tisk buď uveřejnil zastrčenou lokálku
nebo vůbec o defraudacích tohoto semity pomlčel.
Jest to tím zajímavější, že ten žid se hlásil posled

I
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ně ke straně mladočeské. Proč tedy tak nápadné
rozpaky? Poněvadž pokrokářský tisk snaží se při
krývati ochranným pláštěm židy vůbec, ať jsou ti
to v táboře sionistů, soc. demokratů anebo v ně
které straně české. A přece podvody a defrauda
cemi Reimannovými jsou čeští lidé okradeni téměř
o 400.000 K.

Tak obrovskou sumu nemohl by nakrást žád
ný křesťanský advokát, neměl-li by pod svou sprá
vou záložnu. Ale český radikalismus má již tu ne
vyléčitelnou povahu, že hlubokými úklonami padá
v prach před každým židem, který se na některou
českou politickou stranu blahosklonně usměje. Dů
vodná podezření byla šeptána proti Reimannovi již
dávno dříve, ale ti, kteří měli v přední řadě hla

Sionu, kteří nyní odsuzují pro Macocha všecky
mnichy vůbec!

zřívání« křesť. sociální »Reichpost«. A ejhle — ti,
kteří měli k pravdě nejblíže, kteří měli bez cizí

kamžité kontroly se ještě zlobili! S posl. Silbere
rem zmizel stávkový fónd pekařských pomocníků,

„moci těch peněz pekaři zahájiti stávku, takže suma

nad rakví oběšeného Kudrnáče, ačkoli již pověst o
jeho defraudacích roznesla se do celého okolí!
»Zář< napsala 1. února: >Učitel Kudrnáč, jak bylo

cepřepychový jeho život,'přece mu tolik důvěřo
vali?), nemohl: být za své jednání ani činěn zod
povědným, byv stižen nezhojitelnou duševní cho
robou.« — Kdyby takovou lež proslovil katolík o
Macochovi, hnali by ho odpůrci od sebe jako bez
charakterního podvodníka. Zlodějskou a přepycho
vou nemoc by si tak mnohý zdravý člověk rád u
honi!]

Sotvaže- vystřeleny první hřmotnésalvy z
českých houfnic do mnichů čenstochovských, za

Ant. Nepomucký, pokladník Raiffeisenky v Krpech.
Již dávno se poukazovalo na přepychový život to
ho pokrokáře. Volnomyšlenkářský řídící však sta
tečně pomáhal živlům protikatolickým proti stra
ně křesť, sociální. Proto se milosrdně-zatušovalo i
to, že scházelo v pokladně 2000 K. Byl prodlužen

le. Ovšem jeho stoupenci zle kárali »vyděračství
klerikální<. Když přišel v osudnou středu z Prahy
revisor Klíma, řídící učitel odešel na půdu školy,
stoupl na žebříček, otočil provaz kolem krku a

. Podobných skandálů stala se v posledním ča
se v táboře našich odpůrců celá řada. Ti tedy roz
hodně nechtějí čerpati z chyb cizích poučení pro
sebe. Jejich heslem jest demagogie. A přece právě
v národě našem jest potřebí místo velikého hluku
a surového dráždění dobře.kontrolovat vlastní ba
šty a starati se, aby každý- konal svou povinnost
svědomitě, poctivě. Jest potřebí klásti pádný dů
raz na zásadu, že příslušenství ku kterékoli straně

mohutné sloupy a shledali, že jsou duté a křeh
ké! Zaryli do základů a seznali, že leckde těchto
vlastně ani nestává, naopak že veliké kusy zdiva
jsou stavěny na blátě.

Velmi lehce lze si nyní vysvětliti, proč zapla
nou masarykovci cholerickým hněvem, kdykoli u
slyší, že někdo zkoumá podstatu jejich protiruko
pisných dokumentů.

Dejme tomu, že by se opravovala některá
malicherná nedopatření Gebauerova! Na to by se
nemohli mrzeti ani nadšení ctitelé Oebauerovi, pro
tože silné linie jeho díla tím markantněji by vy
stoupili. Opravuje se Palacký, Šafařík, Denis. Ty
to opravy však neujímají nic na jejich slávě. Také
tito učenci nevystupovali jako lidé neomylní.

Ale — Gebauer užil v boji protirukopisném
takových komických zbraní, tak malicherných a
neodůvodněných námitek, že nyní při zkournání
jeho vývodů polovice jeho glorioly se zatemňuje.

Které slovo sám nemohl zdůvodniti příklady,
jež čerpal z jiných staročeských spisů, prohlásil je

moderních
falšovatelů. Jako by byl dobře znal všecka staro
česká nářečí! A jako by byl musil staročeský bá
sník (v době, kdy se češtině ani v českých ško
lách nevyučovalo!) psáti přesně dle mluvnice Ge
bauerovy! © Jestliže i nyní zvláště básníci užívají

a nesměl vybočiti nikde z linie, kterou mu Gebauer
milostivě vymezil!

Ale taktika Gebauerova ukazuje daleko větší
slabiny. © Nyní se poznalo, že Gebauer odsuzuje
paušálně jako podvrhy slova taková, jež mohl v
jiných staročeských spisech zcela pohodlně naléz
ti. Prostějovský professor Seykora věcnou kriti
kou dokazuje úžasnou smělost, ledabylost a ten
denční snahu Gebauera. Na př. Geb. v staročeské
legendě o sv. Kateřině (kterou nalezl dr. Pečírka
ve Štokholmě) pokládá ve verši 3308 »to domlu
vivši k tej síle« za chybu — a domnívá se, že snad
tam mělo býti napsáno ačile.« Geb. tedy nepo
znal, že slova » k tej síle« týkají se-síly čili množ
ství lidu, který sv. Kateřinu doprovázel na popra
vu. Ale — mudrci realističtí byli s tím výkladem

říkají >síla lidu« místo »množství lidu«. Ve východ
ních Čechách užívá se slova »síly« w tom význa
mu' tak obecně, že není vůběc potřebí dokládati,
jaký přemet spáchala učená hlava, kterou realisté
tolik velebí.

Geb. tvrdíval, že slovo »panstvo« ve smyslu
»páni« ve staré češtině se nevyskytuje, kdežto
Rukopis Královédvorský slova panstvo v tom
smyslu užívá. Ve staré češtině slovo >»panstvo«
znamená prý jen »panství.« Prof. Seykora však u
vádí celý sloupec staročeských příkladů, kde slo
Vo »panstvo« znamená pány a to z Komenského,
Veleslavína, Bible králické, (Zbilo služebníky s
panstvem a panstvo na trůních jejich), Husa, Štít
ného atd.

V Geb. staročeském slovníku postrádá Sey
kora do písmene N 1500 hesel, která se vyskytují
v staročeských literárních památkách. Není divu!
Geb. nezkouma! všecko vlastním okem, ačkoli to
pokrokářská pravidla jiným lidem přísně poroučejí.
Svěřoval totiž pročítání staročeských ©památek
svým žákům, kteří svoji úlohu vykonávali všelijak.

hleděti si pořádku vlastního, než stále kritisovati

jení společenských vředů.

u I
| Obrana.

Kacířství proti reafistickému Olympa. | Tak

Seykora při úvaze o slově »panstvo« praví:
»Nebudu vyvozovati nijakých závěrův; věc, o kte
rou tu jde, jest příliš křiklavá; jen poukazují na
Tristrama: Bůh ví, kolikrát Gebauer tvrdíval, že
Hanka padělal RK. taképodle Tristrama — a v
Tristramu je panstvo doloženo pětkrát -- a Oe
bauer tvrdí, že slovo to pro P. K. ze staré češtiny
doloženo není a že ani není pravděpodobno, že by

lem Babylonu! A vybízejíce všecky | realfstické
pravověrce k samostatnému myšlení,

Podobně zjišťuje klidným rozborem Seykora

Těch naších hradeb však se ani nedotýkejte! Jsou
to. posvátné mramory, které by se každým rou
havým dotekem jen pokazily. Ty představují bašty

O tom by měli své čtenáře zpraviti přávě listy

své diskussi o Rukopisu vážka se skloní kamkoliv,
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že jejich »dokumenty“ bůdou sloužiti mladší gone
raci za odstrašující příklad, jak fanatismus fest a
bijákem nestranné kontroly. ..

Pravé zřídilosepoctivých a zlomyslných de
nuaclací nachází se právě v táboře pokrokářském.
Jestliže se katolík ohradí proti pokrokářské des
potii, jestliže hledá proti neurvalým kopancům 0
chranu- buď v tisku nebo u úřadů, hned troubí proti
celému katolickému táboru alarm ti pokrokářští
špiclové a denuncianti, kteří by katoliky ze samé
ho altruismu a humanismu na lžící vody utopili.

Dosud jest v čerstvé: paměti, jak volány do
boje všecky pluky pokrokářskév Čechách i na
Moravě, když se prostějovský farář ohradil ve
řejně proti lžein, které pověstný profesor Juda na
potupu církve napsal. »Denunciace — nejhorší de
nunciace!< rozléhalo se od Bezkyd až ke Krušným
horání. »Spáchán od klerikála čin nejčernější!

Nyní však dokázáno, že právě »mučedník« Ju
da jest denunciantem nejzlomyslnějším. Denunco
val katolického dra. Kratochvíla, jako by si byl
tento čínil nedovolenou reklamu pro svou knihu
mezi žactvem. ©Na základě denunciace naprosto
nespravedlivé bylo také s tímto profesorem zave
deno úřední vyšetřování.

Leč ještě zajímavější dokument! »>Našinec<pí
še: Byl nám přímo zaslán vzácný dokument dvoja
kosti morálky takového Kapižona (tak se Juda ta
ké v listech podpisuje). Byl nám zaslán vlastno
ruční Judův adresář rodičů žáků příborské reálky.
kterým Kapižon vyzýval rodiče k odebírání časo
misu »Lubiny«, kterou redigoval. Před časem 0
všem -„karakterní. Kapižon věc tuto veřejně vy
vracel, ale dnes máme vlastnoruční jeho rukopis,
který jsme hotovi v čas potřeby ukázati.«

Juda si také znamenal, který kolega přišel do
ústavu o několik minut později a pod. Za jakým ú
čelem? Jestliže tedy Masaryk napsal o »denunci
antech< z kruhů katechetských (v knížce jest mno
ho údajů zcela vymyšlených), ať si nyní všimne
dobře svého chráněnce! Vždyť se na Judu mrzí
již pro jeho špiclovství, sami pokrokoví kolegové.

Politický přehled.
Česko-německé dohodování. Ve schuzí pra

covního výboru stálé finanční komise bylo 23. ú
nora usneseno zvýšiti zemskou pivní dávku z I K
70 hal. na 4 K. — Zástupce vlády vicepresident
Tersch prohlásil, že vláda tentokráte nic nenamítá
proti zvýšení zem. pivní dávky na 4 K. — Dne
27. února byla plenární schůze komise finanční. Zá
stupce vlády ryt. Tersch v ní tlumočil stanovisko
vlády k novým zemským daním a sanačním plá
nům v království Českém. Za naprosto nepřijatel
né prohlásil jakékoliv přepuštění státních reálních
daní zemi; dále vláda naprosto odpírá jakkoliv
přispivat k úpravě učitelských platů; stejně od
pírá převzíti náklady na vojsko, přípřež, donuco
vací pracovny, četnictvo, očkování atd.; odpirá
vyhovět požadavku, aby převzala část nákladu
země na místní dráhy. Ze všeho, co dosud bylo 1
sneseno, vláda souhlasí pouze se zvýšením poplat
ků a dávky honební, se zavedením dávky z pří
rostu hodnoty, se zavedením 50 proc. přirážky ke
státní dani z vína, ale jen do 1917; posléze sou
hlasí vláda se zavedením dávky ze zábav a kine
matografických představení. Doporučuje finanční
komisi, aby k úhradě schodku rozpočtu uchýlila

přirážek. Tento projev zástupce vlády vzbudil od
por mezi českými, velkostatkářskými i němec
kými členy. Schůze plena finanční komise proto

komise protestuje proti stanovisku c. k. vlády ve
příčině projektované úhrady dosavadního deficitu
ve finančním hospodářství království Českého a
nových potřeb, a setrvává při svém stanovisku.«

Na moravském sněmu 24. února schválen zů
kon o permanentním výboru vyrovnávacím. Jest
celá řada sporných otázek, jež sněmem neniohly
býti rozřešeny a ty se nyní dostanou nejdříve do
permanentního výboru. | zemský výbor má právo
přikázali své předlohy výboru k předběžné poradě.

Nové daně ve Slezsku. Také zemský sněm
slezský musil letos zavésti nové nebo zvýšiti stá
vající zemské dávky, aby opatřil úhradu pro stále
vzrůstající výdaje zemské zejména na školství.
Schodek 6.600.000 K -má býti hrazen 74proc. resp.

těmito novými daněmi: 1. Dávkou ze spotřeby ví
na. 2. Daní z pozůstalostí a jmění podléhajícího
státnímu poplatkovému ekvivalentu. 3. Dávku z
výroby uhlí. 4. Dávkou z přírůstu hodnoty nenic
vitosti. 5. Dávkami z luxusu. zvláště honby. Nové
daně byly také sněmem schváleny.

Noví společní ministři nastoupili již svůj úřad.
Jak v Rusku, tak v Srbsku bylo jmenování Berch
toldovo přijato velmi příznivě. — Ministr dr. ryt.
Biliňski při převzetí úřadu vyslovil přesvědčení, že
úřednictvo budesi počínati co nejméně byrokra
ticky, poněvadž něco podobného hlavně na slovan
ském jihu se nevyplácí. Ministr po delegacích na
stoupí inspekční cestu do Bosny a Hercegoviny
a do té doby hodlá se naučiti zem. jazyku, aby se
mohl dorozůmět s tamním obyvatelstvem.
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Czerán z Chudenic a Mořiny, velkost, Jan Dobr
ženský z Dobrženic, sv. p. Kótz z Dobrže, Jindř.
hr. Lembergsv. pán Hortenegya Ottenstein,Jiří

| svob. pán Locatelli z Eulenburgu a Schonfeldu,
Zděnek hr. Sedinitzky-Odrowas z Choltic, Prt. J.
hr. Seilern a Aspang, zem. hejtman na Moravě Ótto
hr. "Serénýi, Hugo kníže Windischgraetz, ViL hr.
Wurmbrand-Stuppach. Doživotními členy jmeno
váni: ministr m. sl. David rýt, Abrahamowifz, dr.
Bedř. svob. pán Gall, dr. Karel svob. pán z Chi
ari, Ot. hr. Czernin z Chudenic, prof. něm. techniky
v Praze R. Děrfel, Mar. ryt. Dydinski, velkoob.
Alf. Eescher, dr. Hyn. Gruber, ryt. Menninger, dr.
Karel svob. pán Heidler, Alois princ Liechtenstein,
knihkupec cís. rada J. Otto, Em. svob. pán Ring
hoffer, guvernér dr. Rud. Sieghart, Rob. hr. Ter
lago, náměstek zem. maršálka dr. K. Urban, Ant.
Vukovič ryt. z Vučjidolu, ministr m. st. dr. J. Žá
ček, dr. Alf. ryt. Zgorski.

Protestní schůze katolíků vídeňských. Kato
lický lidový spolek konal 27. února schůzi protest
n proti řeči; německého wvolnomyšlenkáře posl.
Zenkera, který ve schůzi spolku pro relormu man
želství nepřípustným způsobem polemisoval s ře
či kardinála dra Nagla pronesenou při sňatku ba
vorského prince Jiřího s arcikněžnou Isabellou.
Předseda spolku hr. Trautmannsdorf přivítal shro
máždění a konstatoval, že spolek má 10.000 členu
a přečetl list kardinála dra Nagla, ve kterém vy
zývá pisatel katolíky, aby v nejbližších obecních
volbách vídeňských volili jen ty muže, kteří osvě
dčili svou věrnost k víře, císaři a lásce pro blaho
lidu. Na schůzi přijata resoluce, v níž se vyslo
vuje nejhlubší opovržení nad řečí Zenkerovou. Po
schuzi došlo na ulici k demonstracím.

Uherská oposice jest částečně rozbita, toť vý
| sledek porad o společném postupu všech frakcí

strany neodvislosti proti branné předloze. Strana
Košutova bude sice prováděti oposici proti vojen
ským předlohám, obstrukce se však nezúčastní.
Hlavní však příčnou, proč Košut nechce postupo
vati s Justhovci, jest požadavek Justhovy strany,
aby zavedeno bylo všeobecné rovné a tajné právo
hlasovací, v němž Košut vidí ohrožení maďarského
rázu Uher. V poradě o branné reformě prohlásil
Košut, že boj proti vojenským předlohám musí bý
ti zastaven, aby volební reforma mohla býti roz
řešena ještě za nynějšího panovníka, neboť dostane
li se na trůn následník, nastanou jiné časy. Všec
ky spory musí býti urovnány za nynějšího mocná
ře, jak volební, tak vojenská reforma. Justhovcí se
trvají tedy sami v obstrukci, ale Justh sám nemá
už tak velkého vlivu ve vlastní straně. Ve schůzi
uherského sněmu 28. února došlo k první bouřlivé
srážce strany Justhovy s presidentem sněmovny
Navayem.

Ministr války proti požadavkům maďarským.
Strana Košutova žádala ministerského předsedu hr.
Khuena, aby vymohl odložení odvodů, kdyby vlá
da předlohu nováčků buď sněmu nepředložila nebo

vstříc. Toto jednání hr. Khuena vzbudilo ve Vídni
největší nevoli v kruzích vojenských. Ministr vál
ky i chef generálního štábu vyžádali si hned audi
enci a upozornili císaře na nedozírné důsledky této
koncese Khuenovy a prohlásili, že oba společně

' podají demisi, nenastane-li změna v názoru ulter
ské vlády, poněvadž nemohou přijat zodpovědnost
za podobný výklad svrchovaných vojenských
práv koruny, který se nesrovnává s jejich ponětím
opovinnosti.

Protimaďarské demonstráce otřásají nyní ce
lým Chorvátskem, bouří v Bosně a Hercegovině,
ano i v Dalmacii. Leckdes skončí klidně, jinde za
kročují policie i vojsko. Při demonstrač. prírvodech
bývá spálen maďar. prapor. Bezohledné počínání
bara Cuvaje budí protitlak. Státní zastupitelství
záhřebské podalo 480 žalob na redaktory záhřeb
ských časopisů. — V bosenském sněmu byl přijat
návrh na potrestání vládních a policejních funkcio
nářů, kteří při nedělních demonstracích v Saraje
vě neplnili svou povinost.

Italský parlament o válce. Poprvé od zaháje
ní války tripolské stala se válka tato předmětem
jednání italského parlamentu 22. února. Vláda pře
dložila totiž sněmovně návrh zákona, kterým
schvaluje se dekret ze dne 5. listopadu 1911 s pro
klamací annexe Tripolska a Kyrenejky. Za veliké
ho nadšení dekret předčítán jak ve sněmovně tak
v senátě. Královský dekret schválen ve sněmovně

| 423 proti 9 hlasům, v senátě. schválen bez debaty. 7
Válka Italsko-turecká. Italské loďstvo přepad

lo neopevněný přístavv Bejrutu v Malé Asii, kde
| zdržovaly se dvě turecké torpédovky. Po krátkém

vylednávání stříleno, při čemž turecké lodi poto
peny a s nimi i posádky 36 osob. Ve městě stře
lami italskými zabito 56 osob a S8 zraněno.

V Albanii došlo už zase ke krvavým srážkám
tureckých vojáků s Malisory, při čemž 40 Maliso
rů bylo pobito a mnoho zraněno; také Turci. měli

i značné ztráty. V rychlosti posláno jesí do AlbanieInovévojskoturecké. ee
„«. to,

a

. Divadelní představeníJálaneykatolických (evaryšu
v Birác Králová. Po delškpřestávce, zaviníké ofra
vami v sálé Adaibertiha, překvapila nás Jedebén úra
delsím představením, jímž byla provedenaBagnerpva
weselohra >Teta mistra Štyphá«. Práce sama, vykájjejí
gl dosti působivých mist krdshom-společenských dyjči
šich poměrů a'oplývající zdíavým lidovým: belorem,
byla vlídně obecenstvem příjáta, protože- divadstní o
chotalci přičinilise váležitě, aby se čestně svých úloh
zhostil Výbornýmbyl BanČernýv titafaí úloze, k ně
muž řadí se sl. Černá. Ve hře pokusily se o prvé vy
stoupení si. Matoušová, Puhtarová a Štatmachové a to s
úspěchem šťastným. Dobrými byly výkony sl. Aloun
kové, pp. Sóudila, Hulakovského, Baura a Lokvence.
Také episodky byly podány uspokojivě p. Štalmachém
a pp. Česáky. Úspěch docílený bude jistě povzbuzením
pro členstvo k další práci.

Nový Hradec Král. Dne 11. února pořádala Katolická
Jednota zábavní večírek. Vzdor nepříznivému počasí
byla návštěva hojná. Všem účinkujícím, zejména pp.: Vá
clavíkovi, bratřím Běohmovým, si. Franckové vřelý dik.
Zároveň děkujeme pp.: Dvorskému, Franckovi, Studené
mu a Vošoustovi za 'nezištnou obětavost při zřízení
spolkového jeviště. .Zdař Bůh! — Výbor.

Kostelec nad Orlicí. V neděli dne 25. února Katolická
Jednota svému členstvu i váženým pánům hostům při
pravila příjemný večer. Prostorná dvorana na -Rabstej
ně. naplněna do' posledního místeéka. Tak obrovskou
návštěvou (přes 300) vesměs všichni byli překvapeni.
Kromě členů a vzácných našich příznivců přišli i mnozí,
kteří proti nám byli naploěni předsudky. Když však ze
schůze této odcházeli, upřímně vyznali, že přec není
pravdou, že ti studení dovedou se jen modliti a »zbožně

skuhrat«, jak mnozí řečníci o nich tvrdí a mnohé listy
píší, ale že dovedou dobře se poučovat, ušlechtile poba
vit a zasmát. U mnohých předsudků ubylo. Vskutku jest
již na čase v našem národě, nyní v jeho těžkých dobách,
abychom- jední proti drahým všech předsudků zanecha
li. Máme býti pamětliví dob slavného probuzení národ
ního, všichni se spojiti a proti společnému nepříteli pra
covati. Nedělní schůze, v níž všichni, od intelligenta až
po dělníka v pospolité, nenucené a srdečné zábavě se
trvali až do pozdních hodin, ukázala, .Že posud v naší
české společnosti nevymizela schopnost, aby všechny
vřstvy společenské, všechny stavy pospolitě k jednornu,
nám všem posvátnému cíli pracovaly. Cesty naše v po
volání mohou býti rozličné, jenom vůli všichni mějme
rovnou. Při tom pracuj každý s chutí usilovnou na ná
roda roli dědičné. Pak jistě dokážeme, že znovu- všudy
i za hranicemi budou vážiti si českého jména, jak bí
valo kdysi. Prvním bodem programu schůze byla před
náška dp. Jiřího Sahuly z Hradce Králové. S radostí u
vítali jsme jej mezi sebou. Vždyť dávno již nám znám
jest jako znamenitý řečník, bojovník za naše práva a
milý společník. S pochopením promluvil dp. řečník o
znamenité epoše naších dějin, jichž sám odborném jest
znalcem, o Karlu IV, a jeho významu. Pan řečník na zá

kladě studil znamenitých našich dějepisců Palackého,
Tomka, Tadry, Wintra, Kalouska a jiných ukázal, že
Karel [V. nebyl jen' nábožným, jak namnoze dmes do
světa se vykříkuje, ale že byl v pravdě znamenitým.
ušlechtilým pokrokáfem své doby, jak svědčí dr. Flak
hans. By! hrdinným rytířem, jak ukázal v mnohých bit
vách, jichž osobně se zůčastnili. Znamenitým politikem,
jenž proziravou cestou diplomatickou v miru snažil se
rozšlřiti svoji državu. Byl nejosvícenějším hospodářem

své doby, jak. svědčí jeho péče o vinařství, ovocnictví,
rybníkářství a jiné, jež Karel IV. snažil se zdokonaliti
tak, že až dosud v oborech těch se to pamatuje. Zaslu
huje proto jistě ve směru tomto uznání i od jisté strany,

znamenitý byl pokrok v umění: stavitelství. sochařství.
zlatnictví i ostatních. Čeho naši sousedé neuměli, to vy
tvořili za Karla umělci čeští. V jeho době znamenitý po
krok stal se ve školství, řak vysokém, tak i obecném.

(Založil universitu, 2a něho vzrostlo školství obecné té
měř tolik, jako ve stoletf devatenáctém. Za Karla IV.
počíná u nás pravidelné poštovnictví a sen spadaří i
počátky bankovnictví. Zvlášť významné nro nás jest.
Je.Karel IV. znaměnitým byl vlastencem. Vždy hlásil
se, že jest Slovan a Čech. Karlovi vždy šlo o Čest a ská
vu jména českého, všude snažil se uplatniti jeho vliv ne
jen v Čechách, ale | za hranicemi. Obcovací řeč dvora
jeho byla česká. Věhlas jména českého šířil se daleko a
učení Čechové v cizině znamenitého dobývali st posta
venl, stávajíce se vysokými hodnostáři duchovními i
světskými, prolessory a vychovateli na cizich dvorech
panovnických. Za Karla slavné bývalo Čechů jméno.
Dnes však, že vnitř meži sebou rozdrobení jsme, pokle
nulapověst naše. Zevně pak ještě sousedé naši touží, aby
drahou vlast našt rozparcelovali. Vzchopme se a V žá

sadách vlastence Karla IV. se přičiňme, aby vrátily se
doby slávy! Kromě zmamenité této přednášky (kterou
kéž by mnozí a mnozí vlažní Čechové byli slyšeli) dp.
řečník se obecenstvu zavděčil také interessanthímí 'u

kázkami lidové rozmarné filosofie. Vefejný mu za to
ještě jednou budiž dík! Potom pan professor Vacek s
bravurou jemu vlastní přednesl na cello skladby: Od
Ooltermanna Andante religióso, E. Bach: Probuzení ja
ra, A. Simon: Ukolébavka. Mistrně na- harmoniu dopro-,

naprostého ticha sledovalo obecenstvo virimosníhu pá
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la. Bramatický odbor representoval se o schůzi té ope
redkot >Šicí salon=, jež na mnohostrannou žádost opě
teuána. Mistrová kréjčevá(sl. Pattysová) ajejí švad
lonky překonaly daleko veškeréočekávání. Pak Strou
pežnického jednoaktovkou: »Pod ochranou Napoleona«,
v'níž souhřa až na některé výstupy byla úplně dobrá.
Balší činpost! Zdař Bůh! — V neděli dne 3. března hra
je ne A. era »Od knihy k životu, nebo Květina bez
vůně«. Činehra o 4 jednáních. — Dne 25. března píci
sášeti bude u nás vsdp. kanovník dr. Fr. Šulc na thema
»Řím a český člověk«.

Z Rosova zad Doubravou do Bojasova. V pondělí
Velikonoční dne 8. dubna přednášeti bude v Bojanově o
půl 3. hodině pan učitel Karel Kratochvíl z Ronova n. D.
Pan učitel objasní thema: »Proč jsme se sdružili v od
bočkách hospodářských na základě národohaspodářském
a náboženském a proč nutno ve všech obcích králov
ství Českého odbočky hospodářské i na dále zřizovati.:

V Miadoticích u Romova m. Doubr. pořádala 25. ú
mora skupina venkovské mládeže z mista i okoll četně
navštívenou schůzi lidu s přednáškou pana tajemníka
Č. Reichelta. K návrhu p. V. Dusa zvolení pp.: V. No

Řečník ve věcné přednášce vyložil nutnost organiso
vání mládeže na základě katolickém. Pozorujme: Mlá
leží dána neobmezená svoboda, rve se jí se všech stran

víra, béřou všechny ideály a pěstuje hrubý materialis
mus a požitkářství. Podrývá se všechna autorita jas
Boží tak i světská, mládeži se odporučují knihy jako:
Macharova čítanka; orgán učitelský, vychovatelů milá
déže nazývá náboženství překonaným| stanoviskem.
mrtvolou, která potřebuje ku svalení jen kopnout. A
výsledek? Mládež propadá mravní zkáze, denně čteme
© sebevraždách téměř ještě dětí. neboť život bez víry,

bez ideálů nemá ceny. Sociální poměry nejsou lepší.
Venkov štván proti městům a obráceně, ač, obyvatel
stvo městské doplňuje se hlavně z venkova, takže boj
tento jest bojem proti bratru. Stav štván proti stavu,
ač všechny stavy stejně jsou potřebny od těch, kteří
chtějí v kalných vodách loviti. Všechna vina bídných
poměrů svádí se na vládu a klerikály. Blouzní sc o
budoucím státě bez králů a papeže, bez kostelů, žalů
řů. Ják takový stát vypadá v praksi, viděti ve Francii a
Portugalsku. Jmění církve zabráno, lid z něho nemá
nic. Žáláře nestačí pro pokojné, králi věrné občany,
stávky, výluky, sobotáže denně. Hospodářský stav na
šeho -rolníka zvláště, je-li zavázán židovskému přítelí
čku, (éž těžký. Kolik usedlostí přichází ročně »na bu
ben!- 'Pomůže snad rolníku třídní boj s dělníkem, při
kterém -přítelíčkové připravují ho kus po kuse o rodnou
půslu?. Vzdělávání, zakládání spořitelních spolků, by
chráněn 'by!l lid doupat lichvářských, toť práce prospěš

dež pro potřebu doby«, shromažďovati ve skupinách,
pončovati o otázkách sociálních a hospodářských s hle
diska křesťanského, připraviti na těžký boj existenční.
vštěpovati do srdce živou víru, zachovat ideály, lásku

Toho dociluje se hlavně četbou dobrých časopisů a knih.
. přednáškami a řádným křesťanském životem. Též nut

no poskytnouti členům ušlechtilé zábavy divadlem, zpě
ver- a pod: Pěkná, citáty provázená přednáška s napě
tím poslouchána a hhréný potlesk. svědčil o souhlasu
přítomných. Když se nikdo ku slovu nehlásil, ukončil
předseda pan Novotný schůzi. — Večer pak sehrála sku
pina frašku Ad. Bognera »Teta mistra Štycha«. Souhra
pěkná. :všichníse dobře -zhostili svých úloh. Zvláště

Uznání zaslouží pánové Pejfil z Ronova a Růžička z
Kněžic, kteří v deštivém čase neobtěžovali si choditi do
zkoušek. Další činnosti Zdat Bůh!

Úsporné listky účelnější než tak zvané »domácí ú
sporné pokladničky< zavádí katolické Úvěraí družstvo
EWišta v Hradci Králové (Adafbortinam); pro děti, Če
leď, dělnictvo, členy organisací atd. zvlášť výbodný způ
sob ukládání úspor v menšímobnosu. Úvěrní družstvo
Fliška zasluhuje pozorností katolické veřejnosti.

Zprávy
místní a z kraje.

Jubšleum Jeho Excellence nojdp. pana biskupa dru.
Jossie Dembravy. Šedesáté narozeníny Jeho Excellence
vabndíly nejen ve městě našem, ale i v diecési radostný
ohlas, neboť poskytly přečetným ctitelům nejdp. bisku
pa vhodnou příležitost, aby dali průchod svým živým
sympatiim a opravdovéúctě. Sám sv. Otec.zaslal bla
hopřejný telegram nejdp. biskupovi, uděliv mu apoštol
ské. požehnání. V předvečer jóbilea pořádána byla stkvě
lá akademie sdruženými katolickými spolky v Klicpero
vě divadle pod protektorátem městské rady. V den na
rozemin o 7. hodině provedla úplná plukovní kapela c. a
k. pěš,: pluku č. 18.zastaveníčko -před residenci. O 8.
bodisě obětoval arcipastýř mši svatou v kathedrále v
bohoslužebném rouchu, jež s jinými liturgickými před
měty bylo věnováno vznešenému oslavenci jeho příbu
zenatvem a ctitell Dopoledne pak dostavily -se depu
tace „všech katolických spelků, důstojnického sboru,
městské rady, úřadů a škol, duchovenstva a přečetných
přátel které Jeho Excellenci srdečně blahopřály. Me
tsopglital kapitola. pražská vyslala zástupce k blaho
přejnéma projeva J. M. avěticího biskupa „Brusáka a

preláta dra. Tumpacha. Rovněž J. M. opat strahovský
Zavoral dostavil se osobně. Z četných blahopřejných
projevů vysvítá, že je přáním celé dlecáse, aby dobro
tivý Bůh vrchního pastýře nám nadlouhá léta zachoval.

"Slavnestní večer na počest šedesátých zarozenis J.
Exc. mekdp.biskupa dra. Doubravy v Klicperově diva
die. Katolické sdrnžené spolky oslavily důstojným způ
sobem šedesáté narozeniny vrchního pastýře diccése
slavnostním večerem dne 28. února, kterého súčastnily

těsl se všeobecné úctě a.lásce. Průběh slavnostního ve
čera v Klicperově divadle byl tobo stkvělým důkazem.
Haedle, jalanile se proslechlo, že se bude pořádati ju
bilejní slavnost, projevován byl meobyčejný zájem o
podník, a snahám pořadatelů vycházeno bylo co nejo
chotněji vstříc. Slavná měsiská rada převzala protekto
ráť slavnosti, velitelství c. a k. pěšího pluku č. 18.pro

hudbu a hojsost hradeckých dam účastnilo se horlivě
zkoušek na pěvecká čísla. Před uveřejněním plakátů
byla skoro všecka sedadla obecenstvem zakoupena a v

den produkce byly všecky prostory divadla do posled
ního místa naplněny. Vznešemt jubilár byl ve vestibulu
uvítán intendantem divadia, p. drem. Baťkem a zástup
ci katolických spolků, ve foyeru byl pozdraven městskou
radou s p. starostou JUDrem. Ulrichem v čele a uve
dea do prirmátorské čestné lože ra nadšeného potlesku
obecenstva a za jásavých zvuků fanfár. Hluboce dojat
poděkoval nejdp. bískap s lože obecenstvu za příprave
nou stkvělou ovaci. — Program večera byl zahájen
slavnostní kantátou, kterou na vzletná slova prof. VI.

solo a pro dechový orchestr Jan Nep. Wiinsch, dómský
kapelník. Skladba páně Wimschova je mistrným dílem,
svědčicím © umělecké intelligenci a šťastné tvořivostí
skladatelově. Dlužno ovšem také připomenouti, že na
daný náš básník prof. Hornof svou básní vyvolal přimě
řenou náladu v komponistoví. V kantátě slovo a zpěv
tvoří ladný umělecký celek. Provedení obtížné skladby
této dlužno eazvati zdařilým a prvé vystoupení sl. Jiř.
Růžičkové velmi šťastným. Veřejmost naše ani snad ne
tušila, jakým bohatým hlasovým fondem vládne slečna
Růžičková. K slavnostní kantátě družila se příležitost
ná skladba pana kapelníka Mádla-Veresse »Slavnostní
předehra svatováclavská«, kterou provedla vzorně ú
plná plukovmí kapela č. 18. Na základní melodii velebné
ho chorálu svatováclavského, jejž delikátně přednesl p.
vikarista Svoboda na nádherném harmoniu z továrny
Pajkrovy, složil slovutný hadební skladatel úchvatnou
skladbu. působící mohutným dojmem. V druhé části pro
gramu sehrána byla národní báchorka Hrašova »Kra
sata«, jejíž děj byl obohacen úpravou a případnými zpě
vy od proí. Hornofa, jež neobyčejně zdařile harmoniso
val pan řiditel kůru Wiinsch. Ve hře palmu večera od
nesli si mali ochotníci, zejména Hanička (Merhautová)
a Václav (Skořepa). Hra a zpěvy dítek zamlouvaly se
mnohem lépe, nežli nedávno provedená vlašská opera
dětská. Vyslovováno bylo přání, aby tato hra se opako
vala pro školní dítky. Skupiny vil překvapovaly svou
malebností, a sborový zpěv jejich budil obdiv v uvá
žení, že čtyřhlas z paměti přednášený působí dilettan
tům vždy značné obtíže. Slečna Švarcová svým rázo
-vitým podáním chudé matky a sl. Pecoldová v úloze
stařeny zamlouvaty se všeobecně. Pan Černý v rolí lich

Měsíská rada v Hradci Králové učinila ve schůzi,
konané dne 26. února 1912 tato usnesení: Příjaty byly
oferty p. Frant, Otavy na dodání svinovacích okeuic a
p. Al. Izáka na dodání železných oken pro dělostřelec

Stupitelstvo schválilo, aby politická obec Hradec Králové
uzavřela komunální zápůjčku 2,000.000 K u Všeobecného
pens. ústavu ve Vídní, limitovanou v dluhopisech, je
jichž originál. text bude český — k různým obecním
účelům, zvláště k účelu hydroelektrické centrály a ke
stavbě měst. prům. musea. — Podá se protest sněmovně
poslanců rady říšské se žádostí, by vládní osnově zá
kona, kterým má se státní daň z piva za současné in
kamerace zemských dávek pivních zvýšiti, ústavní
schválení odepřela. — Udělí se povolení ku zřízení vý
kladní skříně na domě čp. 141 p. V. Špalka na Velkém
náničstí, na pilíři, sousediíchn s domem čp. 142 p. 4. Ko
márka, panuFrant. Fišerovi, obchodníku, s podmínkou
vystoupení skříně do ulice pouze v hloubce 55 cm. a
šířce 1.80 m. — Uděleno bylo povolení k užívání foto
grafického atelieru a skladiště na dvoře domu čp. 79 v
Palackého ulici. — Poukáže se k výplatě dar 131 K pp.
Munka a Adlera, deponovaný v městském úřadě důcho
denském, pro Chlapeckou výchovnu v Hradci Králové,
k ruce správy téže. — Udělena byla jedna mimořádná
chudinská podpora. — zřídí se přechodník u spolkového
domu »Adalbertina«. — Výkaz pokladní hotovosti ze
dne 19. února 1912 byl vzat na vědomí.

Městské Klicperovo divadlo v Hradci Králové. V ne
děli dne 17. března 1912 koncert cís. a král. komorního
virtuosa na housle Františka Ondříčka za spoluúčinko
vání klavírního virtuosa a professora Josefa Faměry. Po
řad: 1. Ant. Dvořák: Sonata pro housle a klavír. 2.

Bach: Chaconna. 4. Beethoven: 32 variace (C-moll). 5.
a) Suk-Ondříček: Humoreska. b) Nešvera: Ekloga č. 10.
6. Pr. Ondříček: Česká rapsodie. -—-Začátek o půl 8.
hod. večer. Předprodej lístků v knihkupectví p. Fr. Píši.

Nová procházková cesta, spojující město s Poucho
vem. Okrasou okolí města Hradce Králové a útulkem
pro ptactvo a zvěř budou zajisté rozsáhlé břehy potoka
Piletického, jehož zalesnění bylo schváleno ve valné
hromadě »Vodního družstva pro Pouchov a Piletice«,
konané dne 11. února t. r. k návrhu pana náměstka Rus
sa, jako zástupce obce Královéhradecké, učiněného v
této schůzi. Návrh na zalesnění má býti vypracován v
tom smyslu, že na korunách břehů, kde zároveň upra
veny budou nákladem obce pískované chodníky, bude
vysázeno stromořadí z různých okrasných a stinných
stromů. Zde budou umístěny besídky s lavičkami a vněj
ší svahy budou upraveny skupinovitě, vždy z většího
množství keřů a lesního stromoví pohromadě, což bude
zajisté činiti dobrý dojem nejen ze severních hradeb, ale
i z trati dráhy, vedoucí k Třebechovicům. Obecenstvo.
zejména hřbitovy na Pouchově navštěvující. uvitá iny
šlenku tuto s povděkem, neboť cestou touto bude docí
leno spojení s Pouchovem nejen krátké, ale i příjemné
za každého počasí. Lze očekávati, že dobrou tuto my
šlenku podporovati bude netoliko Okrašlovací spolek
Královéhradecký, ale i o městské zahradnictví zaslouži
lý referent p. vl. rada Novák, takže ku provedení pro
jektu mohlo by dojíti ještě letošního jara.

U příležitosti oslavy 60. narozeste J. E. nejdp. bi

vý part ve hře poskytl sl. Růžičkové příležitost pochlu
biti se pěveckým nadáním a vyškoleností hlasu. Prů
vod vojenské kapely při zpěvu byl velmi delikátní. Vše
cko uznání zasluhuje obětavá námaha pana ředitele
Wiinsche, jenž „neúmorně všecky zpěvy nacvičil, celý
notový materiál připravil a příležitostné partie zpěvní
složil. v poměrně krátké době jednoho měsíce. Slavno
stní jubilejní večer lze právem zařaditi mezi světlé doby
katolických spolků a katolíků hradeckých vůbec. Mezi
četnými hostmi J. E. nejdp. biskupa poctili festival svou

účastí J. M. ndp. opat strahovský Zavoral a náměstek
purkmistrův pan Bílek z Vinohrad. Za slavnostní po
vznesené nálady opouštěli jsme Klicperovo divadlo, po
těšeni jsouce zdarem slavnostního večera. -I

Akademie v penslonátě Františka Josefa I. Na prove
denéch produkcích, jež konány na oslavu J. E. nejdp.
biskupa, bylo znáti velikou píli a uměleckou zdatnost
ctih. sester. Předneseny skladby vynikajících hudebníků
a básníků. Skladatel dr. Šetina mile překvapil slavno
stním sborem na slova prof. Vlad. Hornofa. I v této kon
posici osvědčil se jako šťastný hudební interpret. Pří
Padnou invencí hudební dovede upoutat, rytmický spád
a melodie. plynou v příjemném souladu a doplňují se v
jeden celek, zanechávalice v duši posluchačově úplné
uspokojení precisním provedením . hudební myšlenky.

Hornofa uchvátil jak pronesenými myšlenkamt tak mistr
nou formou. K oběma družil se harmonicky Novák. tak
milý ve svých skladbách, k nimž látku čerpal ze Slava
če a Valašska. Krásně se zde representoval i Musil svou
starší, ale velice účinnou skladbou. V příčině.provedení
vzdáváme všecku chválu především ctih. sestře Cecilli
1 ostatním ctih. sestrám. Žačky hudební školy vystoupily

jistě a podaly své výkony s plným porozuměním. Přední
chvála náleží sl. Dostálové, která svoji zdatnost doku
mentovala brou | přeďnesem, sl. Brychtové za pěkně
recitovaný úvod ke hře »Tři stromy«, sl. Říhové za pro
cítěnou arii ze »Stabat Mater«. Kostymy byly případné,
výprava stkvělá. Velmikrásně byly seskupeny živé o
brazy. | Gratulujeme všem a přejeme hojnost dalstho

zdaru. . .

a snaživá firma c. a k. dvor. a komor. fotografa J. F.
Langhanse v Hradci Králové na základě zdařilých sním
ků J. E. obrázky v různých Velikostech. Naskýtá se tímto
P. T. duchovenstvu, sl. katolickým spolkům a jednotám
i širší veřejnosti možnost opatřiti sobě podobenku to
hoto velice zasloužilého arcipastýře. Zvětšené obrazy též
zarámované možno obdržeti v závodě firmy, který se
nalézá v Adalbertinu.

Poděkování. Literární Jednota bohoslovců v Hrad

ci Králové vzdává veřejný a nejuctivější dík vdp. Filipu
J. Konečnému, bisk. notáři a faráři z Pouchova za ubě

tavou ochotu jeho, kterou nám projevil tím, že nevážil
obtížné a neschůdné cesty a přišel dne 20. února 'ť. r.

mezi nás do semináře, aby nám přednášel -O Volné"My
člence«. Za vysoce zajímavou a poučnou přednášku tu
platiž vdp. notáři naše vřelé »Zaplať Bůh! — Táž lite
rární Jednota bohoslovců tímto vděčněkvituje' zaslané
ji příspěvky: Vsdp. ThDr. Fr. Reyl, rektor semimáře a
kanovník daroval 20 K, po 5 K darovali: vdpp.: Václav
Lankaš, duch. správce polepšovny v Králíkách, ThC.
Ant. Mikan, kaplan v Brandýse n. Orl., Jan Veselý, ka

lois Culka ThC., farář v Kuněticích: po 2 K darovali
vdpp.: Jos. Domašínský, děkan v Dobrušce, Vinc. Kle
prlík. čest. kanovník v Rychnově n .Kn.. Petr Jiříček,
katecheta v Dašicích, Fr. Smetana, kaplan v Dobrušce.
Jos. Šorm, kaplan v Jaroměři, Fr. Naxera, kaplan v
Rovni, Jos. Ježek, kaplan v Týništi m. Orl., Fr. Holan,
kaplan v Dobrušce. Všem šlechetným dárcům Zaplať
Bůh!

Z okresní jednoty živaostenských společenstev pro
správní okres Hradec Králové. »O správě společenstev«
přednáší v zastoupení p. JUDra. Karla Poláka c. k.
obchodního min. instruktora Živnost. společenstev p. dr.
Otis'z Prahy v neděli dne 10. března v učebně c. k.
odborné školy zámečnické v I. poschodí. Vstup volný.
Začátek přednášky o 11. hod. dopol. Doufánie, že zají
mavá tato přednáška přivábí mnoho posluchačů:z kru
hů živnostenských a inteřesšentů vůbec.

Program koncertu moravských učitelů v neděli ve
likonoční o půl 4. odp. a půl 8. hod. več. v novém sále

Bendi!: Svoji k svému. 2. Nágler: Povzbuzení. 3. Pi



/ . ,
skáček: Bernard Žár. 4. Thomas: Nocduchů. 5. a) No
vák: Cigán. b) Suk: Klíd se tratí. 6. Grieg: Mariánská
píseň. 7.Pokorný: Písně z moravského Slovácka. a)
Teče voda teče. b) Boleraz boleraz. c) Vrť sa, divča. —
Večerní koncert: 1. Říhovský: Ballada o starém hradu.

. 2. Reger: Jízda husarů. .3. Piskáček: Bernard Žár. 4.
Thomas: Noc duchů. 5. Novák: a) Balada na Váhu. b)
Kyjov. 6. Foerster: Hymnus. 7. Pokorný: Písně z mo
ravškého Slovácka: a) Pasol Janko tri voly. b) Stávaj
Honzo, hore! c) Tancuj, tancujl Záznamy sedadel v
knihkupectví F. Píša.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové odbývá v
sobotu dne 16. března 1912 svoji valnou hromadu o půl
11. hod. dopoledne v aule obchodní akademie v Hradci
Králové. Podrobný program viz insert v dnešním čísle
t. 1 Platného hlasování ve valné hromadě může se zú
"častníti dle stanov každý akcionář, který akcie své slo
ží do dne 8. března t r. u pokladen banky.

soukromých úředníků v Hradci Králové koná se v so
botu 2. března 1912 o 7. hodině večerní v Orandhotelu

-(chamber vinárny) v Hradci Králové s následujícím po
řadem: 1. Čtení a ověření zápisu o valné hromadě od
boru dne 4. března 1911 odbývané. 2. Činnost odboru V
roce 1911. Referuje jednatel. 3. Zpráva pokladníka a re
visorů účtů. 4. Volby: Předsedy, místopředsedy, jednate
le, pokladníka, 5 členů výboru, 4 náhradníků, dvou re
visorů účtů, delegáta do valné hromady delegátů Jedno
ty v Praze a jeho náhradníka, 4 delegátů a 2 náhrad
níků pro pracovní komisi odborů Severočeských. 5. Vol
né návrhy. — Nesejde-li se v ustanovenou hodinu přede
psaný počet členů, odbývána bude valná hromada o
hodinu později bez ohledu na počet přítomných členů.
Dostavte se všichni. Hosté vítáni!

Podpůrnému toadu lycejalmu věnovali P. T. pp.: Jo
sef Kořínek, c. k. gymn. ředitel 10 K, Jan Černý, spiritu
ál bisk. semináře 5 K, Josef Cibulka, vicerektor Borro
maea 5 K. Václav Ornst, velkostatkář ve Správčicích
5 K, Václav Faltin, ředitel cukrovaru v Předměřicích
4 K, z divadelních představení studentských připadlo ú
stavu zdejšímu 3.36 K. — Přijalo tudiž ředitelství lycea
v Hradci Králové pro podpůrný fond celkem 32.36 K.

V zájmu ochrany kloboučnické usneslo se Spole
čenstvo mistrů kloboučnických v Praze v dorozumění
se se všemi kloboučníky v zemích koruny České vzhle
dem k velice neutěšeným poměrům svého stavu infor
movati širší veřejnost timto: V poslední době rozmohly
se ke škodě odborných závodů kloboučnických různé
druhy obchodů, které vedle jiných tovarů prodávají ta
ké klobouky. Jsou to především obchody galanterní, ob
chodní domy a obchody, prodávající dle $ 38. Tímto, tak
silně rozšířeným prodejem klobouků obchody neodbor
nými jest samozřejmě poškozována živnost kloboučni
cká a proto rozhodlo se Společenstvo mistrů klobouč
nických v Praze všemi zákonitými prostředky postarati

se, jak jemu dle práva i náleží, výhradního prodeje klo
bouků. Dříve však, než toho cestou zákona docíleno
bude, rozhodnuto, touto cestoou seznmiti P. T. obecen

o výhodách při nákupu těchto. Kloboučník jest Vám
vždy k disposici se svými odbornými vědomostmi, po
skytne Vám záruku za koupené zboží, poskytne Vám
největší výběr, jelikož se s jinými druhy zboží neza
bývá, upraví Vám bez poškození každý klobouk na hlavu
tak, aby příjemně seděl, poslouží Vám jakoukoliv opra
vou v kterékoli době. To vše neodborník nemůže, po
měvadž mu schází patřičné vědomosti. Doufáme, že P.
T. obecenstvo v tomto kroku nebude viděti postup jiný,
než snahu obhájiti zájmy živnosti kloboučnické a že
samo svými nákupy v obchodech odbornýchpodá dů
kaz pochopení zájmů stavovských. — Odbor pro Hra
dec Králové: Alois Pinkava, Josef Dvořáček, Václav

Vejvoda, Fr. Šafránek, Jan Hostýnek, A. Kokrda, klo
boučníci.

Z Besedy. Ve valné hromadě 24. února zvoleni: .za
předsedu B. E. Tolmán, místopředsedou prof. Rufer, po
kladníkem K. Janda. Do výboru: dr. Kukla, dr. Král,
Senger, dr. Pokorný, Filip, Záhoř, ing. Vacek, Maryška,
Nepeřený, Brusnický. Náhradníci: Zázvorka, Červený,

-"Oehm a dr. Hostovský. Revisoři Pischer a Vocásek.

bor Katol. nár. Jednoty v hostinci p. Česáka veselohru
»Paní revíríková a její vnoučata« od Bognera. Souhra
byla pěkná, jelikož síly byly dobré. Hráli pp.: Antoš,
Hejcman,Čepek, Česák, Havel, Sochor, ppí.: Křováko
vá, Kalousková, Machková, Javůrková, slečny: Skal
cká, Česáková, Šmídová, Hebelková a mládenci: Volák
a Pavala. Mezlaktí vyplnila hudba p. Pilňáčka. Za vzác

nou ochotu povinni jsme díkem p. Javůrkovi. Těšíme sena divadlo další. Zdař Běhl

deže blahopřeje své bývalé družce Prantišče Čepkové a

p. V. Dosenskému mnoho zdaru a-Božího požehnání vuzavřeném manželství. :
"Pro ochranu zemědělstvía -přírodníchokres.vy
dána znovu podrobná úřední vyhláška, dle níž by se

. měli přesně a pílně říditi netolíko rolníci a lesníci, ale
všecko obecenstvo vůbec. Uvádíme aspoň některé vý
snamné body: Každý držitel pozemku jest povinen do
konce března každého roku stromy, keře, ploty atd.-či
stiti tak, aby tam nezňataly housenky,vajíčka hmyzu a
kukly. Výbíratl a ničitl vejce a hnieda ptáků, žijících

" na svobodě (vyjímajíc škodlivé druhy), : se zapovídá.
Rovněž jest zapovězeno usmrcovati páky aneb jiná zví
fata, jež se živí hlavně myšíni a hmyzem. V tom ohleda
vydatné ochrany zaslouží havran polní, který huví

chrousty v doběletu. Krtek a ježek vpolích a na lu
kách má se šetřiti. Chytati aneb usmrcovati ptáky, kteří
se živí aspoň částečně hmyzem, zapovídá se v době od
1. února do 14. září. — Kokotice jetelová jest cizopasná
rostlina. V jetelích, vojtěškách, ve Inu a na lukách tvo
ří červenavě lesklé a z daleka viditelné houštiny. Ka
ždý majitel pozemku jest povinen kokotici jetelovou hu
bit — Hrozí-li zhoubné rozmnožení hrabošů, každý dr

žitel napadeného pozemku jest povinen bez prodlení u
činiti o tom oznámení obecnímu úřadu, který příslušná
opatření učiní. — Podél veškerých silnic jest nutno u
držovati aleje, po případě jednoduchá stromořadí. K vy
sazování budiž užito stromků zdravých a rovných, ve

pni 2 m vysokých a nejméně 3 cmsilných. K ochraně
každého stromku budiž zaražen kůl aspoň 8 cm silný a
2 jn nad povrch půdy vyčnívající, k němuž se stromek
volně přiváže. Zakazuje se klestiti a káceti svémocně
stromy .silniční, Rovněž není dovoleno klestěním stromy
ohyzditi a ohrožovati je v dalším vzrůstu. — Úřední
vyhláška vysvětluje, komu náleží hubiti ptactvo a čtver
nožce škodlivé, jakým trestům propadá ten, který pří
slušné povinnosti zanedbal atd. Bude-li bdělé všecko 0
becenstvo, prospěje tím netoliko zemědělství, ale samo
sobě. Z nepatrného zanedbání vznikají často zvláště »ři
rychlém množení hmyzu veliké svízele v celých roz
sáhlých krajinách. Není trestán pouze liknavec, ale ti
síce lidi jiných, kteří svým povinnostem dostáli.

Na protestní schůzi hostinských a pivovarníků po
vývodech referenta tajemníka a konsulenta svazu Jos.
M. Razíma-usneseno dožadovati se u poslanců všech po
littckých stran podpory proti novému zatížení daňovému,
které by zničilo tisíce rodin hostinských.

Nová Paka. Hostinstvo shromážděné dne 14. února
na valné hromadě po vyslechnutí obsažného referátu re
daktora »Hostinských Hlasů« Jos. M. Razima z Hradce
Králové, protestuje proti zamýšlenému zvýšení státní
daně z píva a volá všechno obecenstvo k společnému
protestu a poslance všech stran k obstrukční povinnosti.

Doudleby. Hostinstvo z Orlického pohoří dne 8.
února shromážděné po vývodech kollegů: Puchveina.
Kaisra z Rychnova a tajemníka Razima vyzývá poslance
pro ochranu zájmů konsumentů a malohostinských.

Kostelec s. Orficí. Od 18. do 20. února konala se u;
nás krásná slavnost k úctě Nejsv. Svátosti Oltářní. Po
tři dny vystavena v našem chrámu Páně na krásně u
praveném oltáři Nejsv. Svátost, aby všichni věřící ve
řejně Ji vzdáti mohli poctu. Úchvatná kázání při této

slavnosti konal na slovo vzatý kazatel vldp. P. Jan Zi
ma O. S. B. z Emaus z Prahy. Útulný chrám náš od
prvních hodin ranních až do hodin večerních byl stále
přeplněn. O 6. hodině ráno sloužena první mše svatá.
Při ní konal své hodinky kůr literátský. Pak vystavena
Nejsv. Svátost. Mše svaté slouženy pak až do 10 hodin.
Jich zúčastnily se školní dítky škol kosteleckých 1 všech
škol venkovských ve vzorném pořádku za dozoru váž.

nánů učitelů. Mile překvapovalo, kterak dítky při mší |
svaté mohutně a krásně zpívaly. Odpoledne pakpobož- |
nost svou konaly zdejší spolky a osady venkovské. Slav
nou mši svatou vždy v 11 hodin za assistence sloužili

ta, v pondělí vldp. Fr. Kubánek, farář v Javornici u v
úterý vsdp. kanovník dr. Fr. Šulc. Krásnou touto slav
ností pěkně zahájen u nás tento pro nás v Rakousku|
významný eucharistický rok. Veliká návštěvá při slav
nosti této a ohromný počet kajícníku ukazuje, že všich
ni touží po Ježíši svátostném. Chtl s ním spojeni býti. v
Kristu dle přání svatého Otce vše obnovitl.

. Česká Skalice. (Zábavní večery klášterních chova
nek.) Dne 14. t. m. měly chóvanky svoji zábavu, pří níž
byly v národních krojích různé národní tance předvede
ny, mezi nimi české i moravské, které svojí rozmanito
stí malebný pohled oku skýtaly. Zábavě byli přítomní

mládeže. | Zvláštního lesku dodala večeru přítomnost
vznešené knížecí rodiny náchodské, Jeho Jasnosti prin
ce Bedřicha ze Schaumburg-Lippe, jeho vysokorodé
choti a dvou princezen. Obě princezny projevovaly ve
likou zálíbu v tancích, jichž se pllně účastnily. — V ne
děli večer 25. února byla pořádána akademie na počest
jmenin. ctih. představené M. Valburgy. Chovanky před
nášely významné básně, v nichž různé ctnosti velebeny, ;
v malebných krojích představeny a případným zpě
vem doprovázeny. Též | malý »symfonický koncert« u
spořádán, při němž se malé umělkyně vyznamenaly.

Tklivá gratulace, formou básně přednesená, tlumočila
city klášterních chovanek. Konec korunován zdařilým,

bavnými večírky podán důkaz, že chovankám dopřáno
zábavy a že líchou jest výtka mnohých, »že se dívky
v klášteře jen modli.«

Katolické vítězství aa. Chotěbořska. Na našemo- |
kresu. byly konány dvě volby. Volba okresního delová
ta, kterýmž úřadem byl pověřen zase pan učitel Vlk,

byla dne 26. února. Volilo se okresní zastupitelstvo.Na

volby do okresního zastupitelstva. měly zvláštní ráz
hospodářský. Odtud se vysvětluje, že. volbu | do
savadního okresního starosty a poslance Adama podpo

kresní hospodářství a vedlo si tak, že nabylo důvěry I

od politických odpůrců..Přejeme novému zastupitelstva |
všeho zdaru a přejeme sl, aby prozíravě a účelhě úsílo:

-Zrcadlo pokrokáčůa jeléh v Ronově“« D.
Našim lidem katolíkům znova připomínáme,co zname-.
ná boj proti »klerikalismu«, který vedli pánové v Ro

professor Saldl na schůzi v Uh. Brodě dne 6. ledna 1900

řekl: »Naše práce mezi lidem musí se-proměniti v bol
boj neústupný. Boj náš s klerikalismem je bojem dvou
světových názorů, křesťanského a „novopohanskéhó; a
není pochyby, že vítězství dobudenaše strana. Pro stou
pence naší strany platí heslo: »Boj na vyhlázení světa
věřícího, boj proti klerikalismu, ať se jakkoliv jmenuje.«
»Podkrkonošské Rozhledy« č.23. ze dne J0. června 1$10
píší: »Proti čemu bojujeme? Proti klerikalismu, čí protl
náboženství?« Odpovídám s klidným svědomim, že pró
ti katolicismu. Mluvíme-li o klerikalismu, myslíme tím

beze vší záhadnosti podstatu katolicismu.« Dne 25. led
na 1906řekl Masaryk: »Neschovávejme se za hesló kle
rikalismus, to, oč jde, je katolicismus.« Slyšme též, co na
psal pokrokářský »Školský Obzor«, tedy časopis po
krokových učitelů, na str. 265.: Do Plaz šel jsem odpo
ledne, hledám pana půlmistra. Pajháma ml povkdata, že
prý dělá povřísla. V zahradě tam pod ořechem ležel sta
rý na břichu, blížil jsem se s uctivostl k půlmistroví po
tichu.Bos a od hnoje měl nohy, vedle litr kořalky,po
zdravil jsem, obrátil se, ruce jsme si podali.. — Může
býti rolník a k tomu starosta ještě více potupěn, jak
to učinil napomádovaný pan učitel? Inu, každý nemůže
voněti pomádou, někdo musí též kydati, rozhazovati a
zaorávati hnůj, aby páni pokrokovíučitelé měli přece
co jísti a mohli upracovaným rolníkům lépe nadatí ko
řalů a smradlavců. Nebylo v celém pokrokovém učitel

stvu jediného člověka, jenž by se rolníků zastal a řekl:
»Odvolat, toto jest trhanstvíl« V témže listě líčí se uči
telův oběd na vesnici, který končí: »Neděle je trochu
lepší, polévka a livanec. Hospodář pak k tomu přidá
kousek psího masa přec.< Časopis »Rovnost« napsal 26.
července 1906 č. 144.: »Černá flanda i se vým nábožen
stvím musí ze školy ven.« Podepsán učitel soclalista.
Časopis »Matice Svobody« na str. 124. r. 1906 v čís. 16.
rouhavě píše: »Krátce: Bůh je pouhou myšlenkou a je

Myšlenka« r. 1907 v říjnovémčísle na str. 83. přinesla
toto mudrosloví: »Ani slovo Bůh, ani náboženská my

telé města Ronova pojem slova pokrok, pokrokový spo
lek, uvedeme slova, jež přinesl pokrokový časopis »Če

ský učitel« v č. dě X. ze dne 31. října 1906 vely »Poctivost«. Ve článku tom fičí
se učitelská konference a v ní se představuje nově jme
novaný učitel slovy: »Co se týče mého politického vy
znání, jsem volný socialista a z toho stanoviska dívám
se na. svoji práci s dětmi. Není mi možno naprosto za
hanbovat svoje přesvědčení tím, abych uznával jsouc
nost boha, ani pro sebe, ank pro své děti. Nepotřebuje
me ho prostě. Je přítěží, který zatěžuje pouhé lidství a
zakaluje smysly, aby nemohly prostě pociťovat. Znám
jen skutečné síly, které pohybují vesmírem, a znám fik
tivní svět, stále se přetvořující a obměňující. Dokáží
svým dětem nejjasnějť a nejjednodušeji, že není boha, že“
už pojem boha snižuje každého přírodního dífla.«Nato o
brací se k faráři, konferenci přítomnému, aoslovuje ho:

čem chrámě, pane faráři, ale i 'vpřírodě a vé vesmíru
vůbec svým dětem, je patrno, že neupotřebíme vašeho
chrámu, kde si denně Bohatvoříte dle svojí vůle, a ne
súůčastníme se, já se svými ditkami, vašich úkobů cír
kevních.« Ani pohan by neměl té drzosti, by se tak po

je schopen jen pokrokář-učitel Kam míří pokrokáři tim
to učením, praví v roč. VII. č. 16. týž časopis pokroko
vý »Český Učítel«: »Svoboda:smýštení záleží vlem by

jenž prohlásil, Ze nevěří nic, a oni mu tleskalil- Volají
odpadlé kněze jako Kunte-ho ti, kteří píší v »Českém
Učiteli«: »Kdyby dohoda mezi knězem a učitelem se
stala, byla by to pohroma národního vychování.« Or
gánjejičhtéžpíše:»»Náboženství,jakémuučíkaěz,kaž
dý učitel musí se vyhnouti a jest naopak jeho hlaval
povinností, rušiti čjenost. kaěze vě školel« TI že chtějí
pokoj? —V čísle 1. pokrokového časopisu »Rozhledy«
přináší pokrok.V,/Petr. tuto zajmaví, ebarakteristiiu:
„Zdůrazňují.Sesurověli Jsmef. Dobrý mrav upadá! Nen!
smyslu pro poslušnost v ničem! Neštítíme se nejhnus

rodinných "svázcích, a osobní ctil Satas vtech,ce po

čení krvelačnosti, dřímající bestie v nás, k příjemnému
polehtání egolsmu o proletářích. S rozkoší brodime se v
ale. abychom jím poházelí čistého a závistí plasoucí

nečisté pracky! Není pro nás větší radosti, jako když
můžeme rozvěsiti špinavé prádlo spolučlověkovo na ve
řejné prostranství: Krademe a loupíme čest a dobré jmé
no, ovšem anonymně.« — Tak to jde dál. Tolik prozatim

těm, kteří s námi volili, I těm, kteří v posledat.chvíli:
od nás odpadli,aby věděli, k čemu svýmhlasempři
spěli.Nakonecdnešníhočlánkunechalijsmesí 3čá
slavské klepařské »Pravdy« (?) to, co nás nejvíce za
Jimafo acoasi plsátele překvapí.Tamtotiž mezijiným
čteme slova: »Praví Shakespeare, že z každého dřeva
nemůže býti Meřkur4 Nevím, jal příjde náš výklad ny

nějšímusloženíši: žastapitetstva vhod, když pod sro



. Kulturní jiskry. |
Zmodernisovaná hamanita. Do nedávna pokro

koví učitelé tupili své konservativní kolegy, brojili
proti pánům >se starými kůtky«, jestliže tito na
povel mladých pokrokářů ihned nešli do pense. Ti, i
kteří pucovali k vůli lepším místům kliky se vší
servilností, kteří uchvacovali lepší sousta vzájem
nými denunciacemi, viděli všude jinde zištnost, la
kotu, chamtivost.

. Zatím však z humanitářských moderních frásí ;
vykrystalisovalo se sobectví nejodpornější, které '
se stalo hluchým a slepým k potřebám skutečně |
kulturním. (Samy fanatické útoky proti vybájené
mu strašidlu klerikalismu byly předně prací velice
-pohodlnou a pak — taková >kulturní akce« ve sku
tečnosti jen zdravým proudům osvětovým stavěla
v cestu balvany.) |

Nyní plody rašínovské politiky oceňují samy
Frumarovy učitelské Noviny<: »Mladší pokolení u
čitelské žije od let jen starostmi hmotnými. Je iak
tum, že není valně hospodářsky zabezpečeno, ale
přece jen značně líp než učitelstvo let osmdesá
tých a devadesátých, které i při hmotné bídě mělo
smysl pro statky duchovní, reformu školy, učitel
ské vzdělání a veřejné otázky osvětové i politické,
Od té doby, co učitelská organisace vstoupila do
éry Rašínovy, byl v ní zavát zprvu jen nenáhlý
odklon od práce ideové, ale později zřejmé její od- i

mítání. >Hospodářské sílení« nabývalo půdy, až |se stalo starostí téměř jedinou. Učitelské massy nic
se nad tím nepozastavovaly, když se dostaly do

veřejnosti ohromné příjmy Rašínovy, které nebyly |
v nižádném poměru k jeho práci, a klidně snášely,
když vůdcové organisace dostávali značné hono
ráře z organisační pokladny a dovedli se svým po
stavením v učitelstvu dostat k velkým příjmům
vedlejším. Už i neradi učí; plné dovolené a polo
viční dovolené od školní práce jsou denním zjevem
u některých učitelů, kterým škola překáží ve shá
nění příjmů. A zase jsou to lidé, již jsou v čele u
čitelské organisace a blízci jejím předákům, od
Můllerů a Horáků až k Dolenským. Valná hromada
»Prahy« dokázala, že nákaza ziskuchtivosti po
stoupila již do té míry, že učitelé chtějí zůstat na
odpovědných místech v peněžním ústavě i nyní,
kdy jim byla veřejně dokázána nezpůsobilost k
tomu, a padá na ně podezření, že věděli, jak je ve
den ke katastrofě. Ze zápalu pro dobro, 'či z touhy
po dalších honorářích? Učitelstvo, celý stav, jenž
-máz organisace jen tlustou knihu organisačního
evangelia, kdežto Černému z ní dorůstá roční pří
jem na 14 tisíc, poníženo před celou veřejností,
může být dnes ještě vyzýváno k-projevům důvěry
nynějšímu systému, jako na potupu sebe sara.
Ve velmi značné své části není prosto nákazy, o
tom vědí jeho vůdcové, a žádají ještě, aby to při
znalo veřejně a umlčelo hlasy volajícího po očistě.«

Také volný list mladé generace (pokrokářské)
přinesl z péra Jos. Klabana delší odsuzující kritiku
rašínovštiny, pravě, že případ Rašínův +»souvisí

chceme přiznati a než se nám doznává od vedení
naší organisace. Umlčováním a pomíjením celého
případu, snižováním jeho významu se učitelstvu
neprospěje. Ukázal slabost dnešní organisace, v
plném světle se objevily i bludné cesty její. Je po
třebí obratu, je potřebí císařského řezu.< V. Ra
šín jen jako představitel veliké a vlivné organisa
ce učitelské mohl se státi ředitelem banky »Prahy«
a učiniti z ní banku dnes tak zvanou >učitelskou«,

drancovati kapsy pojištěnců. Věděli-li a schvalo
vali-li naši předáci jednání Rašínovo v ředitelstvu
i správní radě, stotožňovali se s ním stejně ne
mravně jako on. Nevěděli-li o všem a schvalovali
li jeho návrhy bez nejmenší kritiky, byli-li tedy jen

svědčení a jsou jako předáci učitelské organisace
hotovi.«

Ale. přece hotovi nejsou. Zastupují učitelstvo
všecko titíž lidé právě při velice. vážné akci, týka

Pokrokoví zaměstnavatelé. Rašínova dynastie
spolu se starostou Černým dovedli tak. dojemně
mtuviti o bídě učitelské, že se zdálo, jako by. chtěli
srdce rozděliti s každýmstrádajícím člověkem
vůbec. Také schvalovali horlivě, že dělnictvo hájí
své mzdové požadavky v organisaci soc. demo
kratické. Při tom ovšem neopomněli pánové ča
sto >dokazovati«, jak klerikálové, chtějí mařiti or
ganisační hospodářské snahy stavů strádajících.

Zatím však, kdy na církevních statcích roz
tahovala se zcela volně organisace rudá a pokro
kóvá, pokrokářsko-učitelský štáb sevřel svobodu
svých ' zaměstnanců ohlávkou nejpevnější. >Praž

Rašín a Čapek. Byli to krutí zaměstnavatelé, a

vyšpíhati nanejvyšší metu svého příjmu. Žádný
akvisiční jednatel nesměl býti členem našeho Sva

zu a veškeren boj, který jsme vedli, vedli jsme

neopomněli pracovati proti nim, zejména proti uči
telům-agentům pojišťovny >Praha«. Články >Če
ského Učitele« a jejich boj máme dosud v blahé pa
měti. — — Kolegové u >Prahy< byli nejhůře pla
cení a nelidsky se s nimi zacházelo.«

Zkrátka chamtivci oblékli se v togu Aristido
vu, kšeftařští byrokrati koupili si pokrokový plášť,
lakomí despotové chválili demokracii Žižkovu a
Chelčického. Tohle působilo silně na nesoudné
davy, zaslepené fanatismem. A tak se molilo 'po

floskulí utvrzena tyranie, jejíž měšce pod tíhou zla
ta praskaly. Ubozí agenti trpce poznávali pokro
kářskou humanitu svých zaměstnavatelů.

Cyrlll, časopis pro katolickou hudbu posvát
nou, přináší v 2. čísle pokračování článku Sychro
va >K dějinám varhan a varhanní hry v Čechách<«
a úvahy Bezecného >Repetitorium dějin hudby«.
Praktické pokyny jsou obsaženy v článku Kašpa
rově: >O způsobu, jak opatřiti ředitele kůru pro
venkovské opuštěné kůry.« O mezinárodním hu
debním kongresu v Londýně podává zprávy
P. Bernard Velíšek. Otištěno zde velmi
vhodné graduale na Zelený čtvrtek. — K číslu při
dána velice vděčná příloha: >Missa in honorem S.
Joannis Baptistae ad unam vocem vel ad 4 voces
inaeguales commitante Organo, vel adhibitis in
strumentis. Composuit Carolus Douša. I tato stkvě
lá edice »Cyrilla« svědčí, jaké vybrané, v pravdě
umělecké komposice dovede redakce svým přáte
lům poskytovati. Mše ta zajisté nabude obliby v
nejširších kruzích, ježto lze snadno skladbu nacvi
čiti. —

Kněžské kolárky
a náprsenky,
flanel. košile, spodky, ponožky, ka
pesníky a ložní prádla zašle na výběr
P. T. interesentům © známá svou
solidností firma —————————————

Václav L. Holý,
Hradec Králové, Klicperova ulice č. 233.

Vlastní výroba střižního zboží. %%

Vnitřní hodnota českého liberalismu. Funkcio
náři >Slovensko-průmyslové výstavy hodonské« a
členové výboru >Hodonské Matice« byli udání c.
k. návladnictví v Uherském Hradišti, poněvadž
snad peněžní záležitosti výstavní nejsou v pořád
ku. »Hodonín«, orgán dra. Krajíčka a posl. dra.

»Rozvoje«, Václava Velínského, že on to byl, kte
rý pod pseudonymem Pavlousek udání učinil. Ve
svém obvinění užil »Hodonín« též těchto vět: »Ta
kového darebáctví je schopen pouze Václav Velin
ský. Individuum podezřelé dávno českým žurna
listům ze Spojenectví s tajnou policií ukázalo tu,
co umí. To snad ještě v dějinách menšinové práce
nebylo, aby Žurnalista propůjčoval se k inkvisi
cím návladnictví k tomu, aby toto dělalo ve spol
cích českých pořádek. V tom zůstane ojedinělým
Velinský, týž Velinský, který už denuncoval >So
kola< olomouckého, který donášel na posl. dra. Fi
schera a jiné pokrokové vůdce olomoucké perfidní
pomluvy do klerikálního »Našince«, který už na
Kladně, Praze, Plzni, byl českým žurnalistům po
dezřelým, že kuje pikle s tajnou policií, který zdej
ší soudní úředníky nařkli, že donášejí »Slovácku«
zprávy a který i proto na dra. Krajtěka učinil tre
stní oznámení k témuž návladnictví, které ho ho
dilo do koše.« — Red. Velinský oznamuje, že po
dal na redakci »Hodonína« trestní oznámení a že
poskytne zem. poslanci dru. Hessovi a jeho kon
cipientu příležitost provést důkaz. Současně tvrdí
o >Hodonínu«, že.je to sice českým jazykem psaný
list, ale propagující dajčfreundlišství a němectví v
tě:nejodpornější formě. — Obvinění ta jsou zajisté
velice těžká. Vyčkáme, co se dokáže před soudem.

kroková solidarita« jest schopna
bašty národní.

Nová zvláštní jeskyně objevena byla dne 9.
února v Ostrově u Macochy.Naúpatí tak zvané
Balcarovy skály lámal p. Em. Flek z Ostrova ká
men. Pojednou objevil se ve skále otvor, který
vedl do malé jeskyně. Nová jeskyně má zvláštní

hájiti ohrožené

, hlinitý. Povrch spodku tvoří zvláštní útvary vá
pencové. Jeskyně jest suchá a teplá. Na spodu v
dávných dobách klíčily rostliny. Dnes jsou před
měty tyto úplně zkamenělé. Útvary zkamenělých
rostlin dají se snadno od povrchu odloučiti. V je
skyni samé krásných těchto útvarů pro nedosta
tečné osvětlení nelze pozorovati. Z nové jeskyně
dostávají se ostrovští dělníci do chodby, která ve
de do středu Balcarovy skály. V dalších prosto
rách jsou krásné tvary krápníkové. Starosta o
strovský zemský a říšský poslanec Šamalík ode
bral se hned do nové jeskyně a další potřebné
práce zařídil. V pokrokových novinách tak často
posrnívají se posl. Šamalíkovi a ostrovským dělní
kům, že ničemu nerozumějí a o to místo, kde ob
jevena jest nová jeskyně tak zajímavá a to pro
stým dělníkem ostrovským p. Em. Flekem, neza
jímal se z vědátorů a zkoumatelů moravského Kra
su — nikdo! Sluší podotknouti, že občané ostrovští
i S posl. Šamalíkem badají na svém území sami a
jak vidět, dodělávají se pěkných výsledků. O pro
pasti u Ostrova, na něž padly 2000 K zemské sub
vence pro jisté sdružení v Brně, nedbá teď nikdo.
Jsou — zamčeny — ačkoliv se vody i u vrchu 0
zývají. Snad žalují ty horské vody na nevděk.

Křesťanská humanita. Zatím co různí dema
gogové líčeným soucitem nad lidskou bídou cpou si
kapsy z mozolů dělnických, katolická továrna bra
tří Wichterlů, která již dříve často proslula svou
hurmanitou, zřídila nákladem 40.000 Kútulnu a opa
trovnu pro dítky.

Samorostlí umělci. Čeho máme v hojnosti, to
ho pravidelně málo si vážíme. Právě proto, že u
nás jest velice usnadněn přístup do nejrůznějších
škol, opatřenýdh nejlepšími učebnými pomůcka
mi, studuje mnoho jinochů příslušné předměty jen
potud, pokud musí. A svou povinnost, která má
býti radostnou, pokládají často za trýzeň. V po
měru k šíření školství celkem se málo vypěstuje
samostatných, bystrých myslitelů. Tito spokojují
se obyčejně tím, co jim jest podáváno. Jestliže
tací kandidáti vědy hovoří často a hlučně o po
kroku, to nedovede zmásti zvláště ty pozorovate
le, kteří se přesvědčují, jak titíž kandidáti odbývají
pokrok pohodlným papouškováním.

Zato na druhé straně skuteční geniové rozvi
nuli překvapující činnost v oborech, k nimž se
jim nedostalo předběžného dostatečného vzdělání
školského. Jmenujeme zde aspoň Edisona, Proko

Nyní se oznamují zajímavé zjevy z oboru tvo-
rby hudební.

Ročního příjmu 300.000 K vydělá si americký
hudební skladatel, jenž nedovede jediné noty ani
přečísti, ani napsati, Irving Berlin. Ještě před 2
lety vydělával si svůj denní chléb jako obratný
sklepník v jistém hostinci čínské čtvrti v Novém
Yorku. Často sedal si v hostinci ku klavíru, aby
hrou svoji obveseloval denní hosty. Nikdy ve svém
životě nedovedl přečísti noty, ba ani se o to ne
pokusil; vynalézal při tam vždy velice zamlouva
jící se a veselé melodie, až konečně poradil jeden
z hostů hudby milovnému sklepníkovi, aby dal ně
kolik svých písní některým svým přítelem napsati.
Irving Berlin svolil, a jednou z prvních věcí, jež dle
hry sklepníkovy byly zaznamenány, byla veselá
pouliční písnička »Alexanders Rag Time Bande,
jež nyní téměř v celé Americe na ulicích se zpívá
a píská, a jež dobyla si v krátké době báječného ú
spěchu. Za několik dnů prodáno bylo přes 1 milion
výtisků této písně. Dnes Irving Berlin vydělává
každoročně svých 300.000marek. — V londýnském
Beak Streetu žije ve svém obchůdku holič, jenž
těší se dobré pověsti hudebního skladatele. Hud
bymilovný holič zove se Artur Lunch; složil již
celou řadu lidových písní, především však zabývá
se hudbou církevní. Jedna z jeho kostelních skla
deb hraje se dnes a zpívá ve všech anglických
chrámech. Artur Lunch jest výborným hudební
kem na varhany a klavír a ovládá též skoro všech
ny nástroje smyčcové. Den ze dne ohání se ve
svém krámku břitvou a nůžkami; v den sváteční
však věnuje se svým hudebním nápadům a často
píše do 2 nebo do 3 hodin v noci své hudební
skladby. V jeho krámku schází se mnoho hudební
ků. Jiným známějším hudebním skladatelem je pan
F. W. Fisher, člen londýnského hasičstva z povo
lání. Musikální hasič píše valčíky a především
skládá hudební doprovod k básním Roberta Burn
sa. Písně jeho se velice často zpívají .

Kdyby místo floskulí o báječné vidině pokro
ku naše generace raději prakticky byla poučová
na, jak se ku skutečnému pokroku dojde, kdyby
se řeklo přímo, kolik lidí hlásí se k standardě po
kroku pro svou duševní obmezenost a lenost zcela

PRVNÍČESKÁ z: 3 NAŽIVOT
naproti „Národnímu divadlu“ v Praze.

Mojlorněji.| Žádejte prospekt. | Nojrýhodnijí



opravdově, pak bychom stáli Výše:
U nás v Čechách rozdílí se spousta nadací ků

kulturním studiím, ale faktum jest, že mnozí peně
žité obnosy přijímají spíše pro sebe než pro vě
du. V oboru sociologie a historie u nás na př. vy
konali daleko více ti lidé, kteří neužívali příjmů
privilegovaných, než inteligenti -podporovaní z
mnoha stran.

K ochraně dítěte konána porada | učitelstva
měšťanských škol pražských. Na ní ředitel J. Do
lenský, jménem komitétu, zabývajícího se zábava
mi pražské mládeže, vysvětlil o pražských dětech:
>»Možnokonstatovati, že mládež je zábavami bez
zřetele k jejich výchovné ceně přesycována. Dítě
naše baví ulice, výklady. obchodníků, veřejné mí
stnosti, do nichž svými rodiči jest uváděno, diva
dla, kinemato- a biografy, do nichž mládež i utí
kává, opatřujíc si nejednou i nedovoleným způso
bem vstupné; o naše dítě tahají se různé výděleč
né korporace, aby vstupným pomohli zvýšiti své
příjmy. Není divu, že při tak mnohém, náhodném i
úmyslném opatřování dětí zábavami, honěním se
po stále dráždivějších a tím přitažlivějších «pro
středcích, trpí naše velkoměstské dítě nezměrně,
stávajíc se otupělým k radostné, opravdu dětství
povznášející zábavě na zušlechtění svého ducha i
srdce. Stává se přesyceným a do života vstupuje
již značně blaseováno a s nesmírnými požadavky
ještě na kořenější, dráždivější a ducha i tělo ničící
zábavy. Chrániti dětství našim dětem musí se stá
ti dnes prvním heslem všech, kteří mají děti rádi
a ne jen frasí, ale opravdu vidí u nich budoucnost.
Jest třeba se vším důrazem vystoupiti proti všem
zábavám, které dětství poskvrňují, nervy dítěte |
dráždí a svět a budocí život představují mu, jaký
není, činíce je nespokojeným. Jest třeba rodiče po
učiti a říci jim pravdu bez obalu, jak těžce prohře
Šují na svém dítěti, vodí-li je, nebo nechají vo
diti do zábav, které pro dítě se nehodí, nebo stí
rají pel jeho děství. Jest nutno děti nabádati a
vésti k jednoduchému, prostému životu a zábavy
nesmějí buditi v dítěti naděje na život, jaký dítěti
nekyne, a tudíž nesmějí je vésti ke zbytečnému
klamu a posléze promrzelosti, když jednou nutně
neshledá ve světě ukojení svých předrážděných
choutek a nebude nasycena jeho lačnost, v dětství
vypěstovaná. Trvati musíme na tom, že děti ne
jsou k tomu, aby vyhražovaly péči a povinnost ve
řejnosti starati se o instituce, třeba veřejně dobro
dějné, vlastenecké, kulturní. Zbavme konečně děti
této daně! Nechť ji nese ten, kdo jí povinen. Úče
lem každé zábavy pro děti je zábava dětí a není
možno ji měniti v jiný účel. Uznáváme však, že
mnoho může v tom směru dozor a vedení učitel
stva mnohé stinné stránky podobných zábav na
zisk pořádaných odstraniti, jako se děje v zábavě
feriálních osad. Nelze také doporučiti zábav, při
nichž děti opičí se po dospělých nebo na odiv ve
veřejnosti vystupují a ješitnost v sobě kypří. Pro
dukce dětí mají přejíti v řízení učitelstva, pokud
jsou obstarávány korporacemi nepaedagogickými.
Nejpřirozenějším způsobem opatřovati zábavy dě
tem jest, činí-li tak učitel pro své děti dle místních
poměrů. Velkoměstskému dítěti je potřebí zvláště
svěžího vzduchu, slunečních paprsků, pohybu na
volném, sazí prostém vzduchu, v čisté vodě a v
zimě pohybu na ledě. Je mu potřebí vrátiti příro
du. Komise představuje si věc takto: učitel podni
kne se svými dětmi výlet do okolí. Tramvay i par
níky dovezou děti zdarma. Na dráze se chudým
zaplatí. Podpory na stravování dostanou od spol
ků. Velice by prospělo, kdyby obec někde venku
na několika různých částech pronajala pozemek

"u lesa, u vody, kde by mohly děti volně si hráti.
Na periferii města buďte zřizovány zahrádky. Jest
také potřebí, aby útulky se proměnily v >besíd
ky<, abyi děti z rodin zámožnějších jich používaly.

' Řečník končí apelem: chraňme dětství, prodlužme
je. Radost vnesmé do škol, přírodu vraťme dětem
a nedopusťtme stírati z dětství pell«

Národohospodářská hlídka.

Nové stanovy státní bytové péče o malébyty“ Úřední >Wiener Zeituhg< přináší vyhlášku mi
stra veřejných prací a financí ohledně nových sta
nov státní bytové péče o malé byty. Dle článku

172. bylo dáno fondu r: 1911 a 1912 celkem 3,500,000
K. Pro rok 1913 rozpočtena dotace na 1,300.000K,

kem 2,200.000 K, pro rok 1916 až včetně r. 1918
po 2,500.000 kor, -pro rok 1919 a 1920 po
3,500.000 K a pro tok 1921 celkem 4 mil. K. Dále

„přináší úřední >W. Z.c nařízení ministra veřejných
prací ohledně obecně užitečných stavebních jed

„not a jejich dozor dě zákona ze dne 28. prosince
"1911 a ohledně“provádění poplatkově právních u

stanovení téhož zákona při daňových a poplatko- .
vých úlevách obecně užitečných stavebních jednot..

Masná otázka opět sm obzora. Městská rada.
vídeňská usnesla se podati ministerstvu opět
žádost o svolení k dovozu argentinského masa a
to v množství 650—800 tun měsíčně, z něhož by,
značnou část převzala Vídeň do svých jatek. V žá
dosti se poukazuje, že říšská rada se 22. listopadu

usnesk k dověéu Wa
basv ží UherNe jevřádkdbátí esené|
poslanecké. sněmovny a žádosti Vídně, stihne ji
zodpovědnost za hrozivé zvýšení cen masa v mě
sících letních.

Proti ústřední společeustevuípokladně ve Vid
nL Zemský výbor království Českého se usnesl,
že na dotaz vlády, zda by se doporučovalo zříditi
ústřední společenstevní pokladnu ve Vídni, odpo
ví záporně. Rovněž záporně odpověděla i Ústřed
ní Jednota hospodářských společenstev v králov
ství Českém.

Hospodářské sdružování jiade. V sousední říši
germánské jest célkem 24.486 společenstev hospo
dářských, nejvíce z celé Evropy. Jedno společen
stvo hospodářské připadá tam už na 403 obyvate
le. Kdy dojde u nás k takovému rozvoji? U nás (v
celém Rakousko-Uhersku totiž) je dosud jen 9723
hospodářských společenstev, tak že jedno připadá
teprve na 1466 obyvatel. VeSpojených. Státech
jest 17.724společenstev, jedno na 593 obyvatel. Ve
Francii 12.156 společenstev, na 729 obyv. připadá
jedno. Dle hustoty sítě hospodářských společen
stev není však Německo na prvém místě, nýbrž
Švýcarsko, kdež jedno připadne už na pouhých

ského sdružování v Belgii, jedno družstvo na 181
obyv., a Dánsko, jedno družstvo na 302 duše.

Nové daně »lidovou nutnostix, tak prohlásil mi
nistr financí dr. ryt. Zaleski 26. února ve schůzi fi
nančního výboru říš. rady. Dle něho stát může
přispět k sanaci zemských financí jen tím, že zvý
ší daň z kořalky a z piva a větší část výnosu dá

vající daň z příjmů a tantiem, zvýšiti poplatky z
dědictví, poplatky pojišťovací atd. Daň z piva má
vynést o 62mil. více. Ze zvýšení mají země dostat
56 mil. K. Tím prý země získají o 33 mil. K více,
ježto dnes jim pivní dávka vynáší jen 23 mil. K.
Zvýšení daně z kořalky vynese 35 a půl mil. K. Z
těch si ponechá stát jen 8 mil., zemím připadne 27
a půl mil. K. Úděle po reformě daňové zvýší stát
ihned zemím asi na 127 mil. Dostanou tedy země
více o 61—92 mil. K, více než nyní dostávají. Zvý
šení osobní daně z příjmů nebude tak tíživé, ježto
zvýšení započíná teprve u příjmů 10.000K. Stát ze
zvýšení bude míti 48.3 mil. K. Rozpočet na rok 1912
ukládá obyvatelstvu státu na přímých daních cel
kem 1002 mil. K, tedy o 5 proc. více než loni. Na
proti tomu nové státní výdaje — jen pokud jsou
nutné — činí více než 100 mil. K.

zornost celého světa. Jde o požadavek horníků,
aby majitelé dolů přiznali nejmenší mzdu 5—7 a půl
šilinku denně (6—9 K) podle druhu práce, již hor
ník musí obdržeti, když akkordem si snad nevydě
lá více. Z požadavků těchto vzešla hrozba stávkou,
která odhlasována 445.801 hlasem, proti ní hlaso
valo 115.921 hlasů, 470.000horníků se však hlaso

Původně šlo o mezinárodní hornickou stávku, kte
rá však byla zamítnuta odporem Belgičanů a Něm
ců. Mezinárodnídozorčí komise se usnesla stano
viti požadavky minimální mzdy 6 a půl až 8 sh. pro
veškeré evropské doly. Ministr anglický Asauith
všemožně se přičiňuje, aby ke stávce nedošlo.

Anketa o kartelech, pořádaná ministerstvem
obchodu, zahájena ve Vídni 27. února. První na
řadě jest cukerní kartel, který však honem ceny
cukru zvýšil, a dále asi zvýší, aby pak, až násled
kem povolení většího vývozu ruského ceny poně
kud poklesnou, kartely přece měly ještě pořádný
zisk. Tak kartel jako na posměch jedná dle svého!

Řostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

snovazřízení a-opravyoltářů, soch atd.
odborně, lerně s solidně provádí

JOSEF MIKULEC,.
0umělečký závod v Hradel Králové.

m voméní od old. úřadů duchos. k dispovicí.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Al. Dostál: V náručí

bolů. Řada obrázků. Za 80 hal. Zábav Večerních. r. 32,
č.7 „dít 1,,Na Zábavy Večerní předplácí se ročně 4 K,
pro odběratele .»Ludmily<jen 3 K. — Státní fond by

na 20 hal.Nepatrný spisek o 16 stránkách výborněo
tomto časovém thematě informuje.— Český slovník bo
hovědný. Pořádají dři.J, Tuřnbach a A. Podlaha. Ses.

18, vysvětluje jména azymen až Bachem. Cena 140 X.
luční knihou nejen ka

ždého kněze, ýbrž | každéšé'vzdělance. — Český W

nach. Časopis pro, dospějejší mládež. Řídí V. Málier.

Vých desetkřůt ročně:Roč. 17, čís. 5..Sešit' za. 90hal, — Rajská Zahrádka. Časopis pro školní milá

/

Po P čís.5. Vychází10krátročněted káteěZBK- AT ostálaSebranéspisy,dil
první: V proudech živolů it 1., cena 30 hal. — Po
klad věřících. Lidový“tist' k uctění nejsv. Svátosti Ok.
Řídí P. M. St. Švec. Vychází jednou za měsíc za roční
předplatné 4.20 R. — Na Oblgéré"a.wzahradě. Josefově.
Lidové adorace pro. svatý týden a pro dny slavné vý
stavy vel. Svátosti. Napsal J. Ocetek. Céna 1K

Z pskladatelství R. Prombergra v Olomouci. Nový
Obzor. Měsíčník. pro literaturu a umění. Řídí F. Do

seš. 2. V tomto čísle vedle zajímavého
textu jsou 4 obrazy Michelangelovy. Roční předplatné
8 K. — Ve stínu bitvy u Slavkova. Historický román
z počátku 19. stoleti. Napsal Č. Kramoliš. Cena 1.60 K.

Děj jest velmi poutavě líčen.
Nákladem J. R. Vllímka. Vilímkova knihovna mlá

deže dospívající. Seš. 18. a 19. Vikt. Hugo: Bídníci. Seš.
2. W. Sieroszewski: Zámořskýďábel. Sešit za 20 hal.
— Malý čtenář. Pořádají 0. Smetana a F. Procházka.
Roč. 31., čís. 11. Roč. předpl. na 20 seš. 2 K. — Roger
Dombre: Slečny Danajky. Seš. 6.—9. po 12 hal. Vychází
ve sbírce »Dívčím srdcím«. — Vilímkova Knihovna Ma
lého čtenáře, seš.23. a 24. N. Garin: Těnove dětství.
Sešit za 12 hal. — J. Skružný: Ženy a ženušky. Seš.
2.--5. po 30 hal. Villmkovy Humoristické knihovny řada
V. — Spisy Ch. Dickense: Malá Dorritka. Seš. 1. za
A) hal.

Z aakladatelství knlhtiskárny bemediktinské v Brně.
Hlídka. Vědecká révue. Řídí dr. Pav. Vychodil. Roč.
29., čís. 2. Roč. předpí. 10 K. — Škola Bož. srdce Páně.
Pořádá P. P. Hlobil. Roč. 46., seš 2. Roč. předpl. 3.20 K.
— Květy marianské. Pořádá P. Krist. Lux. Roč. 29., čís.
2. Roč. přédpl. 1.60 K. — Několik textů z doby husitské.
Podává dr. J. Sedlák. Cena 90 hal.

Náš Domov. Nejlacinější lidový obrázkový měsíč
ník. Řídí J. Vévoda. Roč. 21., čis. 2. Roč. předpl. 4 K

přijímá Benediktinská knihtiskárna v Brmě.
Vlast. Časopis pro poučení. Řídí T. Škrdle. Nákla

deni družstva Vlast v Praze. Roč. 28., čís. 5. Obsah:
J. Voborský: Miles christianus. — F. Lenbner: Opice.
Báseň, — AI. Dostál: Podlomená větev. — Dr. K. Řehák:
Ferdinand II. — T. Škrdle: Dvoje prázdniny. — VI. Hor
nov: K šedesátým narozeninám J. E. ndp. biskupa Dr.

J. Doubravy. — J. Halouzka: Pohledy do života cír
kevního a vlasteneckého na Moravě. — L. 25: Novější
zprávy ze života katol. církve v Rusku. — R. Vrba:
Vzrůst pohyblivého majetku. — JUDr. M. Navrátil: Sto
leté narozeniny kněze-buditele. — F. J. Konečný: Pou
čoval Galilei správně církev, jak by se vyhnula sporu s
biblí? — Přípravy naše a různých jiných stran. — Vlast
zasluhuje jistě vší pozornosti.

Pod tíhou kletby. Tragický obraz z vesnického ži
vota. Dle povídky Vlasty Pittnerové pod názvem »Na
Martinci« pro jeviště zpracoval F. B. Morkovský. Ve
4 jednáních, s 2 proměnami a dohrou. Knihovny »Lido
vých Letáků« sv. I. Vydává F. Svatek v Praze Il., LI
pová ul. 5. Cena 1.30 K poštou.

Časopis katol. duchovenstva. Řídí dři F. Kryštů
fek, J. Tumpach a A. Podlaha. Roč. 53., čís. 2. Nákladem
kníž. arcib. knihtiskárny v Praze. Roč. předpl. 9 K

Kondrac pod Blazikem Příspěvek k dějinám selské
ho stavu v Čechách. Napsal JUDr. M. Navrátil. Nákla
dem obec. knihovny v Kondraci pod Blanfkem u Vlha
šimě. Cena 1 K.

Nákladem A. Relnwarta v Praze. Hnojení ovocných
stromů. Stručné pojednání, jak ovocné stromy hnoiiti,
kterých hnojiv kdy vzhledem k půdě a druhům ovoc
ných stromů, jakým způsobem ta která hnojiva působí,
jak dosíci nejlepších sklizní a zachovati stromy při stá
lé úrodnosti a svěžesti. Cena 50 hat. — Myslivecká be
sídka. Vybrané lovecké historky, humoresky a žerty
pro myslivce a přátele zdravého českého humoru. Seš.
1. za 60 hal.

České ovoce. K »Českým listům hospodářským
(řídí dr. F. Sitenský, roč. 19., čís. 9. a 10. Ročně 10 čí
sel pro nečleny za 12 K, pro členy s příspěvkem roč.
10 K zdarma) jako příloha přidáno jest znamenité dílo
českého pomologa J. Říhy: České ovoce: A) Hrušky.
Čís. 12. Kongresovka. Čís. 13. Mariflatova. Vedle textu
(v němž jest podrobný popis a návod k pěstování) jest
vždy věrná podoba hrušky v barvotisku v přirozené ve
likosti. Dilo to zaslouží všl pozornosti.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F. B. Vaněk.
Roč. X., čís. 4. Nákladem Em. Šprongla v Pelhřimově.
Kazatelna vychází nejméně 10krát v roce za roč. před
platné 6.60 K.

Růže Lurdská.Marianský měsíčník. Vydává a řídí
L. Kolisek, farář v Blansku. Roč. IV., čís. 2. Předplácí
se na rok 1.60 K.

Apoštolát sv. Cyrillaa Methoděje.Řídí dr. A. C.

Stojan a A. Jašek. Roč. ITI., čís 2. Vychází měsíčeít v
Kroměříži za roč. předpl. 1.50 K.

Ráj. Časopis věnovaný zájmům katolíků českoslo

vanských. Vydává spolek sv. Zity ve Vídni. Vychází mě

slčně za roč. předpl. 120 K ve Vídní IX.4, Puber
thurmgasse 18. i

Hlasy Svatohostýuské.Vydávají Otcové Tovaryl
stva Ježíšova na Sv. Hostýně na Moravě. Pořádá P. A.
OstrčiiíkT. J. Roč. 8., čís. 2. Roč. předpl 1 K- ]

Katolický (učitel. Orgán Katol. spolku čes. učitelů na
Moravěa veSlezsku.ŘídíDag.Berg.Roč.IV.,čís.3.
Vychází 1. a 15. každého měsíce za roč. předpl. 4 K.
jež se zasílá administraci do Křčmaně u Olomouce.

Haizdo kosů. Ilestrované obrázky ze života rážovi

a.

drovy KL Tima. Na šééníKuakepechvíJar. Pát.| veVýškověhaMor.Cena170K.. m



Veprospěch Matice
Oyrillo - Moetodějské

>< Olomoucí*

P katolické hnutí
"váním naších českýchkatolickýchfirem.

- Objednejte hromadně a žádejte ve
všech obchodech

Gilo Molodájé

"= zápalky
českoufirmouJ. Svozil,

IL.oštice. Nejmenšíobjednávka je 25
balíkůza K24—,(tadiž1balík100kra

běěek za 96 h) vyplaceně na každou sta
pici. Za půl roku vyzískala Matice z pro
deje zápalek E 2000 —. Objednávky čiňte

„móuci, red „Našince“.

Ve prospěch Matie Cyrillo-Metodějsképrodává sekretariát

na obleky
anglické, Černé, na rovorendy,

Plánytaláry, prací bksty, stejnakreje atd. od

LužnýaTrlica
Itty jses doheé jakosti « značně

| snížených con.
Pro P. T. pp. mistry krejčovské skytá

firma velké výhody. Dopište si o oenníky
a objednávejte u sekretariátu Matice Cy
rille-Matodějské v Olomouci, red. „Našinoo“.

Cyrillo-Metodějské.

Paramenty,
mešní roucha ati.
prodává ve prospěch Matioe Cyrillo-Metod.

Frant. Stádník
v Olomouci,

stálý přísežný soudní znalec pro obor pa
„ramentní. Každon objednávkou ©něho pod
porujete Matici Cyrillo-Metodějskou v Olo
mouci Objednati možno přímo u firmy

s odvoláním na Matici Cyrillo-Metodějskou.

Při nákupu jakéhokoli zboží jiného
Obraťte se vždy na nás a rádi nabídkami,
po případě poukazem na českou katolickoz

bíředna českýchfirem

Veškeré dotazy a objednávky řiďte na

. „

ČOTILÁ, 14 salonníoblekya taláry

bAFPOVNÁ, ku všem motrým účelům

dámská nakostýmya pláště

doporučuje vnevídanémjindevýběru

Hradec Králové.

zapsané společenstvo s ručením obmezeným
v Hradci Králové,
z (protiGrandhotelu) s

přijímá vklady na kníšky

—=za 449 až 5%
úrok a to dle výpovědi.

60P* Složní lístky na požádání zdarma. “UB

Uhlí nejlepšíjakostico nejlevněji. :

V úvěrníspolečnost

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
(protokolovanáfra) .

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)|
(bratr P, J. Hoškudiy, faráře vo Týprachtieich)

doporačeje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,i
spolkových praporů a kovového náčiní |
Canníky, vzorky i roucha hotová a6 ukázku

te ma požádání franko zašlov.

“

KTNITENKKENNEIL

duchovensivu a
slavným patronátním
úřadům dovoluje zi depo
ručití veškeré kostelní náloby a
nášínía to: mo rence, kalichy

dbáře, Bony énky, naclkáysvícny,lampy telnice, kropenky
std. své výroby, předpisům

církevnímvo Staré před
o opravujev původníintencí ani slatí a ří nebo proti do

platku za nové vymějaje Hotové

předně neb výkresy zasílá na uúsku franko bes závoznosti koupě.
Ve00posíláposvěcené.Pydcsruční.

So So o
prátemí, tabuiěrky, jídelnínášiníze stříbrapravéhoovšdynaskladě.
Bars slate, alříbro adrahokamykupujeza nejvyšší 00m)

JAN STANĚK,pasléaciselour
. PrahaI, ul. KarolinySvětlé,čis. 19. a

vG8b X GODK GSB XČSD MG6DX

š Jam Horák
i soukenníkv Rychnově.nad Kněžnou

3 x

zasílá na požádání vždy X
dle roční salsony kelickci
nejnovějších druhů pravých'

vinčných látek X
své vlastní výroby, jakok i te- i cízo=zemských.
Četné uznání zvláštěz kruhů.vele

JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluse mébe ryže křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.

Učijte, prosím, malou objednávku nazkoušku.

Velojemnéolátky na taláry.
f Též ne oplátkyhozzvýšení cen!

|
Absolvent o. k. odborné školy

BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovoluje si uctivě nabídnouti

své uměleckypracovné| ———— oltáře,

kazatelny, kří
žové cesty, —
jeskyně s P. M.
Lurdskou, —

křtitelny, ——
sošky na pro
cesí, Jesličky,
Boší hroby. —

kříže

Holíte se sám?
Holičské mýdlo... . . . . .... ... 10 h
Štěteo . . . <.. + « 20, 30, 50, 70h
Miskaniklovanás majolikou. . .... 50 h
Satonkrémna holení... ....... 70hb
Kámenpoholení. .. .......... bohKolínskávoda... ... ... .. 60hb
Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou

zasílá

JOS. JELÍNEK, parfumerie
wHradoi Králové.

STROMY "08
ovocné, ozdobné křoviny, konitery,

LESNÍ SADBU
nabízí

Vlad. Vacek jen v Pamětníku u Chlamce n. C. 

"n kryšnín,

oken kostelních, (3 n4 5PRAHA-I,
č 148st, Malé Karlora|
ul. čís. 2Snové blíže Ma

ručuje se

rada besplntně, bezetě Las bezplatad
|| OR- Foéstní rečejné písemnépochvalnáp=nází,<

| Založeno roku 1968.



vtbadářMal: IBGyvdporadijhvtlletaí.dochovatatnasvé Potoginí,
Bozkonkurenčníkoláry -| áronaky

| osluloidov ateške Zakázky obratem aDlanislaJirásek**RB KNESET
Nejvýhodnější ŘATYdoporučujePrYmivýchodedský závod.0

VÁCLAVPOTŮČEK, "4g.šrcr*
2 Zástapoe UndomHorlogerie, spol. továren: hodinek Biel, Glasbětev. S, Žemera,

Švýcarské procisní hodinky. Nástěnné hodiny v nejmodernějším provedení. Brillanty. Klenoty a šperky. Optické
zboží. Přepychové předměty z čínského stříbra. Stříbrné i alpakové stolní a jídelnínáčiní. Vše v obrovském výběru.
Nejlevnější ceny! Nejlevnější ceny!

. 3 ATELIER Založenor.1874. DO
pro malbu církevní a |

C výzdobuchrámovou || 7 áložna

E- |JOS F F M U H L v HradciKrálové

7 (Ant.Můhlanástupce) | př ídli |NováPaka, Čechy -| es a
doporučuje závod svůj veledůst. [|||' novýchmístnosti
duchovenstvaA s patronátním na Janském náměstí|

acům. (bývalákavárna Slavie). |
! áMalbyfin don1ae —JI

Oltářníobrazy, křížové:||| | m m sie
cesty, " plátně,dřevě plocbust v prý v mirne Besedy.

Nejepší doporačení! © Ynorya skiny ftako!ye
Doporučujeme —————

nmrčimKolínskou cikorku!

PARAMENTA= Em.Wernera spe Pěuše=
EC Na ) IVA E: V O OH VY bo

Záložní«úvěrní. ústav W"Hradci Král.
Založ.r. 1868.AkciovýkapitálK15,000.000—.Stayvkladůca. K.42,000.000-—.ResorvnífondyK2,500.0006—.Založ.r. 1868.

Piliálky: vJičíně, v Krakově, vPraze, v Semileoh,v Termorů, vGhredimi, v Slanéma v Plral

Přijímávklady na běž.účet,vklad. knížky 4 Daň důchodkovou platí dslář adr. — hladía pokladniční poukázky na úrok kafžky a složaí lístky pošlováí spořitélhy zdartůa. | “

Směnárna.- Barsovníobchody.- Lesovéoddělení- Koupě a cennýchpapírů ukládotéch:ed, .
valut atd.- Bskont sméneks faktur.- Provádí veškeréobchodma =baakovnictvíspadající,jako:.ju.

| všehodruhu.- Financovánípodnikůobchodnícha průmyslových.- Vadina kauce,- Eskontfaktur a směnek.

2Na.

| Bursovní rozkazy na všechnamísta,- Stavebníúvěr.- Obchodoukrem surovým,- Výměnakuponů.- Akko.
tažených papírů. -Promesy.- Správa cennýchpapírů.- Zálohyna oenné:papíry:a.zboží- + A Akkre

ditivy.- Remboursní,daňové a celní úvěry.- Bončianost při nakládání novýchpodniků : dřvhis.

Skladištěspojeno železniční kolejí s nádražím.- Výhoda reexpedice, - Infórmační (oddělení. : Cement, 
vápno, sádra, strojní oleje, petrolej a cukt. ,

JIC2162620621621602)

PAKA

Uhelná © ntrála dodáváveškeréddrahyuhlí.— Aoglický,belgioký,vestfálskýa slezuk anthraoit
en Telegrafiokéadresa pro conirálujakož| voškoré Hlášky: „KRALOBAN k „M

Telefon:HradeoKrál.č. 9a29, Prahač, 3808,Semilyč.21,Turnovč. +7. Telegr. m eoonak veškeréMiky: , Kralobanka“.KOROR SS BRUSSELS RNMKSJS SSSNESE SNLS KC)KOB 08Der

NES



hlásím, že Mérkat,bůti
. Úěkajéme svědectví »Přávdy«;26 z našich »dřev ne

mohou býti zjodělí, Toho se asi. plsátěl nědadál. O.vhod
nosti zpřávy v čáslavském žiuriájů ať si po tomto vý

„kladu učinf čtenář sám úsudek. Snad měl plsatel. prav
du, snad také ne! —

Utossy k volbě obecsího záatupitělstva města Rouo
veasd Doabravou. (Pokráč.) Neměli jsme vůbec v úmy
slu dále zabývati se výsledkém obecních voleb v Ro-:
nově n. D. Lečveliká: heurvalost, jakob: příháší s odpu
štěntm'a's dovolenímčástévská »Právda« (ona chuděk

|

obyvatelstvo okresu čáslavékého nebylo mateno, pro
mluviti několik slov úaoblásněnou: Poměry novou vol
bou se ani v nejmenším fezrěníly. Chvástání se ještě
dřívějšího čísla zmíněného žurnálu, že strana naše nentá
ani své členy v radě městské, jest tím směšnější, po

, něvadž místa »radů« prostě naší lidé za nynější správy
odmítli. Zpráva nejhovější čáslavské »Pravdý« (?) svěd
či o tom, že pisatel buď nenf členem církvé katolické, a
je-li, že není jeho oborem cvičení ve slohu. Skladateli

násobílky, který po společné úradě, k níž pándan byl
masopustní úterek, nejprve dlužno vyložiti pojem Jidáš.
Jsou lidé, kteří nemají pojmu, có to jest pojem. Jidáš

byl pčedník Krista Pána, a toho zrádil. Voličové, které

leželi do „voleb obecních straně katolické, isou členy
(dosud. aspoň Mách) odbočky hospodářského sdružení.

jsme dotyčné pány žádali za součinnost, učinili jsme to
v tom smyslu, aby svůj odpad od strany naší napravili.
Že tak neučinili, jest věcí jejich. Když se tázali přátelé
hraběte Štolberga, proč (bylť dříve protestantem) vstu
puje do katolictví a činf zradu víře evangelické, tekl:
»Vracím se k tomu, k čemu náleželi mojl předkové, bych
jejich zradu napravil.« Velice zajímavou Iží Jesttvrzení,
že komise volební byla ze strany naší katolické.Pravdou
jest, že dva pánové byli ze strany naší a dya z protiv
né, Pánové zesměšňují samí sebe, když napíší o p. Jana
Skokanovi ze staré pošty, že jest »Klerikál«.Zpráva jest

ho koníčka«. Chtěli jsme slyšeti věc a ne humbug vy

počítaný na lidi nemyslíci. Pomliime onu sprostotu. kte
rá nedovede než naší straně nadávati po židovi Oam
betoyi »klerikálové«. Jsme zásady: »Žádný nemůže Aáti,
čeho nemá, a'dá jen to, co má.« Sprosťák jen zase spro
sťáctví a lhář lež. Strana »klerikální« žádná v Čechách
neexistuje. Snad mají pánové na mysli buď křesťansko
sociální aneb stranu »katolického lidu v Čechách.«

7 eby. Bobkové věnse, které sklízejí dopisovatelé
do protiklerikálních tiskovin, nedaly spáti pokrokové du
šičce z našeho města a proto běžela si pro ně až do po
věstných Hofrychtrových »Hlasů z Posázaví«, uloživši
tam v potu tváře urobený dopis o klerikálním plesu.
Divíme se, že s tím běžel až za tolik mezi, blíže by mu

byli také posloužili. Čí snad je to bezpečnější? Že kaž
dým coulem pokrokového muže mrzí stkvělý výsledek
plesu hospodářského sdružení katol. zemědělců, nediví
me se, ale že leze on volný myslitel do svědomí jed
notlivých účastníků, tomu se divíme. Je to dtvná pokro
ková volnost, která komanduje občanstvo, co má dělat a
co nedělat, jaké zábavy se zúčastniti smí a Jaké nesmí.

(Jsme. přesvědčení, že jak pan starosta, tak vážené ú
fednictvo právě proto, že jsou to mužové Inteligentní,
to-jest vzdělaní a rozumní, dobře vědí, co činí a proti na
prosto nepotřebují rady poťouchlého maskovaného po

: krokáře. | ostatní občanstvo, které pokrokový dopiso
vatel volá k proziravosti, to dávno již prozřelo a ví, že
vždy zůstanou pravdivými slova největšího Čecha Fr.
Palackého: »Vyznávám upřímně, že každý prostě vě
řící katolík jest mi mnohem milejší, nežli vysoceučený
nevěrec, jenž domýšli se nedorozumem -svým sbořiti'a

. Zade vystaviti celé světy, Boha z nich ovšem vylou
* věle.« Nechť tedy pokrokový kazatel neláme si hlavu sta

rostmí o jiné, ale věnuje se sobě a svému povolání. Bade
to jemu i všem kol něho daleko prospěšnější! —V ne
děli 25. února konána byla valná hromada Živnosten
ského spolku, pří otž zvolen byl vělikou většinou opět
za starostu pan Hanousek, mistr krejčovský. Volba ta
to svědií o veliké oblibě,které si také pan Hanousek
spravedlivě zasloužil poctivou snahou a příkladnou pra
cí ve prospěch Živnosínictva. Tím zároveň odsouzeny

. výpady se strany známých oposlčníků, k jichž vítěz

tel z Tupadel — krejčí Kutfček.-.Charakter dobrušského »pokroku«se provalil na ve

lenost v »OsvětěLidu<. Pány zebe, že za jejich mo
derní výchovy:fýtečný pořádek ve škole pokračovací
vyšel ven. A ty ted flxlují s pravdou, jako by másla
ukrajoval Napadají vip. Holana, že vypravoval chláp

příklady a .že se chlapci ohradili. Ne

mravnosti pyýhnílý pokrok, Jak dokazují vyžilé a žluté
tváře, lékárgy,nemocnice, soudí hned podle sebe — a

čo sám u z toho viní druhého. Ti výteční chlapci

- každou —„pvěte, slyš! — každoe návštěvu knězi osladí
tak, že by my bylo lépe mezi syny Afriky,než mezí če

os mládeží mužskou v pokračovací škole.od nynějška, ale každému knězi, který

m jaja oslazovalihorlivěsvolí klackovitostiživot.1 náboženství, do učňů vštipené, lest vínno,

že kpáze,“ terého ve škole obecné měli rádi, trápí. Ji
págk záleží ná tom, aby přednáškynáboženské

„dostali pryč, Dříve se konaly přednášky 'y

yrti.na 8. do. 8. bodiny večerní, band čtvrt pbvyeševkcích; sa ná
Meřavce (11-Kdó;čtek, n "bylo Aborám |

přeložení byto, še důležitá látka vyúčovací (světe, ne
smě] se!) jest tím zkracována. Nyní tedy není zkraco

Vána, ale pan ředitel Moravec“ obyčejně po 8. hodině
teprve skládá, když tam má kněz přijíti, aby mu tu

čtvrthodinu ještě zkrátil. A' vstoupil-li by dříve, než v
© hodin, přivítá ho před žáky slovy: »Ále — ještě ne
zvonilo?« Tu vidíš, světe, 'tu kolegialitu, lásku a spole
čenskou úctu představeného školy. Když kněz vede
příklady, slušnými slovy, jak lidé i v nejhorších oka

světového dopisovatele jsou nestoudné příklady. Zú

ní byli oklamání. Sám fan ředitel radil knězi, aby
chlapcům přednášel »takhle o pravdomluvnosti, Čísto
tě i poměru ke druhému pohlaví.« To prvější činí kněz.
a o tom posledním nechá poučování panu řediteli, jako

muži vážnému, a nebo to bude moci učiniti jeho syn
František, chvalně známý a světa zkušený. Mluví se

věci Knězsl přednášky plše a také se jim naučí. To
pánové snad soudí zase dle sebe. Jsou zapsány předná
Sky t. zv. »písemnosti« v rozvrhu hodin a přednáší se o
spalování mrtvol a vychvaluje se jen což. To jest věc
dokázaná a není to agitace pro Záhořovinu a Volnou
Myšlenku? Ano, drazí páni, takhle kdyby vám nikdo
nechodil do té školy, to by se to učílo dle Frumarovy
methody, že? Ale ten kněz vás tam píchá, a proto se
„nusí vyštvat ven. Tohle je také jedna krásná pokro
ková ctnost. Učitel- mluví žákům: »Musíte tu míti me
gi sebou denuncianta, který všecko vynese. Co se do
ma uvaří, má se doma snísti.« — Rozumíš, světe, tomu

hle jednání? Žáci mají mlčet, neprozradit volnomy$len
kářské pokusy. Což pak může býti ve škole něco tai
spatného, že by se s tím nesmělo ven? Ovšem, páni mi
stři stěžují si veřejně, že se nemohou od učňů ze školy
přicházejících ničeho dověděti. Taková zednářská taktika

ve školách s právem veřejnosti.Mluví prý »Osvěta<za
většinu mistrů, ale neříká, kterých. To by pan Alojs
Hain jístě nevytiskl, kdyby znal smýšlení mistrů proti
škole pokračovací. Učeň tam mnoho nechytí, poněvadž
tam učí většinou neodborníci. To by sí moh! přečísti do

ma a bylo by to stejné. A chování žáků? O tom zase
příště.

Žamberk. (Dopisovateli »Lidových Proudů« ze Žam

berka, kde dlouhý sloupec věnován jest »člověku v Žam
berku nic neznarmenajícímu«, totiž mně. Dle té zprávy
Jest »Měšťanská Beseda« spolkem národním, socialistóm
»nekoňvennjícím a zbytečným.« Jaké měřítko pro toto

seda« je totiž spolkem nepolitickým s účelem společen
ským:. přijímá členy bez ohledu na smýšlení a pěstuje
Mavně zábavu. Tím vykonává »Měšťanská Beseda“
právě dnes, kdy pro politickou vášeň mnoho osob stá
vá se vzájemnými nepřáteli, kus společenské práce, ne
boť podporováním styků lidí s různými názory mírní
Jejich protivy. Lidé však, jimž politické žvanění jest
živností, rádi by viděli »Besedu« pokrokově, národně
socálně anebo podobně zabarvenou, a že takovou »Bese
da« není, proto jest některým pánům spolkem zbyteč
ným a Jim nekonvenujícím. Mill pánové! Měli jste si
ji na tom podkladě založiti, nebylo by dnes proti Vám
žádných námitek, neboť byli by v tom spolku pouze Va
ši přivržedci. Ale vyzvati dnes někoho k člénství Be
sedy« nepolitické a odplrati mu pak pro přesvědčení
prává stanovami zaručená, jest při nejmenším zotroče
ním. A to zavádíte do »Měšťanské Besedy« Vy, kteří
sl pa pokrokové hrajete. V řádné valné hromadě byl
jsem bez svého přičinění do výboru zvolen, a Vy jste
zahájili pravou štvanicí, aby »pronuncovaný klerikální
bojovník« za každou cenu z výboru vyletěl. Na základě
falešné příčiny svolána mimořádná valná hromada, na
kterou sháněli jste osoby pokrokového zrna, aby šli od
hlasovati žida misto mne a nově přistouplého člena mí
sto p. Myšíka. Nezbahnili jste v tom okamžiku »Měšťan
skou Besedu«. A pak místo toho, že sami. zasluhujete
pokárání, ještě směle útočíte v novinách proti těm, jimž
urážka se stala? Čí proto má: býti někdo členem, aby
kocourkovskými kousky byl napadán? »Měšťanská Be
seda« — ať jest ve výboru kněz nebo pokrokář — má

ských. Nedivte se rekursu; nejsou všichni štváči, nýbrž

dy«, poněvadž dle veřejného mínění chcete vzhledem ke
konkurrenci se »Sokolem« »Měšťanskou Besedu« zabíti.
— „Pro šíbeniční Iži a překrouceniny o mé osobě v »Li
dových Pronudech« věšeti se« nebudu a upozorňuji jen
pány dopisovatele, aby bahno, v němž vězí samí až Do

kladnu atd. atd. S tím zatím se poroučí Ignác Dovrtěl,
kaplan.

Osobal Slečna Anna Plefková, zatímní učitelka žen
ských ručních prací při obecné škole v Brandýse n. ©.

místě tom definitivně.
Pokus vraždy vSebci u VysokéhoMýta. Vpondělí

. odpoledneasi ke 3. hodiněudálase Vnaší malé vísce:
"přímeděsná událost.Na živnostičp.39.klidněa pilně

(80přičláovalí míndí mižnžetéHrstkovi Téhož dne bo ©

bědě odejel hospodář Jan Hrstka s obilím do Luže do
mlýna. Otec pí. Františky Hrstkové, na výminku u své
dcery žijící Josef Říha, odejel s nádeníkem do ltsa pro
dříví. Doma zůstala jenom hospodyně Františka Hrstko
vá — a pohůnek Antonín Uchytilz Luže — výrostek
sotva 18 let mající. Když tento pozoroval, že paní doma

vřela se před ním. Za malou chvílí však mladý spustlík,
jsa v domě obeznámen, vyzvedl dvéře z veřejí — tak
že se otevřely, a třímaje sekyrku, kterou na dvoře dří
ví štípal, znova útočil na slabounkou paní. Když se brá
nila, počal ji do hlavy ostřím sekyrky sekati. Ohromená
žena měla ještě tolik duchapřítomnosti, že vyběhla na
dvorsk a volala o pomoc. Spuštěnec za ní. Když však
uslysci hlomoz přiblhajících sousedů, ulekl se hrozného
skutku — a v úzkosti své skočil do hluboké studně na
dvorci dříve, než jej lidé, na pomoc spěchající, zpozo
rovali. Ubohá paní ležela na cestě v bezvědomí v tra
tolišti krve. Odnesli a uložili ji na lůžko a přivedli k
sobě. Ku zraněné povolán v okolí chvalně známý lékaf
Julius Weiss, jenž shledal na hlavě raněné deset sečných
ran. Jest však naděje, že bude na Životě zachována.
Mrtvola mladého vraha byla po delším úsilí z vody vy
tažena. Spustlfk ten již z domu nasáklý protikatol. nauka
mi od svého otce, byl postrachem svých učitelů, postra
chem sousedů i spolužáků. Žádné hnízdo, žádná zahrada
nebyla před ním jista. Jaký život — taková smrt!

Rozdílné drahotní přídavky v Německém Brodě.
Jest všeobecně známo, co natropily denní físty hluku s
drahotním přídavkem státních úředníků. Téměř tři mě
síce napřed vypočítávaly, co každý státní úředník do
stane. Kolik- prý milionů bude státi tento drahotní při
davek! Jak se tím zatíží státní rozpočet, jak tím stoup
nou opět daně a přirážky poplatnictva! Každý si mohl
mysliti, že státní úředník dostane drahotního přídavku
alespoň tolik, že si bude moci při nejmenším postaviti
zcela nový dům. Proto, aby jen -poněkud opraveny by
ly. posudky veřejnosti, uvedu zde výši drahotního pří
davku úřednictva státního a úřednictva okresního a 0
becního v Německém Brodě. Státní úředník VIII. hodno
stní třídy (tedy okr. soudce, fin. tajemník, vrchní správ
cové) dostal 70 K; státní úředník IX. a X. hodn. třídy (te
dy soudce, komisař, vrchní oficiálové a. oficiálové) do
stal 60 K; státní úředník XI. hodn. třídy (tedy kanceli
sta, assistent) dostal 50 K. To jest ten drahotní přída
vek státního úřednictva. — Nyní'se podívejme na dra
hotní přídavek úřednictva okresníhoa obecního v Ně
meckém Brodě. Tak okresní tajemník (má titul ředitele)
dostal drahotního přídavku 960 K. Koncipista 480 K, okr.
oficiál 510 K. — Obecní tajemník (má títul ředitele o
becních úřadů) dostal drahotního přídavku 430 K, dů
chodní 360 K, účetní v důchodě 180 K. městský stavitel
240 K, městský kancelista 185 K. Každý musí souhlasiti,
dostane-il se úředníku drahotního přídavku v dobách
všeobecné drahoty. Ale podivno, že o drahotním pří

přídavku akresních a obecních úředníků nikdo. A přece
úředníci obecní | okresní dostávají drahotní přídavek
již po třetí, kdežto státní úředníci po prvé! Přejeme jim
toho, ač upřímně se přiznáváme, že nemůžeme se u
brániti porovnání velikých neshod.

Péče o poštovní zásliky na nádraží německo-brod
ském. Nedávno byl jsem návštěvou na zdejším nádra
2í. Moji pozornost upoutala tak mnohá věc, mnohá no
vota. Ale největší mů] zájem vzbudilo skládání a naklá
dání zásilek pošty povozné. Přál bych si, by každý to

nádražní a v minutě již počíná skládání zásilek. Skládání
gásilek jest ukončeno a počíná nakládání. Ale nakládání
neskončilo se již tak hladce. Nebyla snad ještě aní po
lovina zásilek naložena, když vlakvedoucí zatroubil,
stroj zapískl a vlak dal se v pohyb. Beze všeho upo
zornění poštovního personálu se strany vlakvedoucího.
beze všeho dotazu, zda nakládání zásilek jest skonče

nalo, že tato polovina zásilek nejméně o půl dne přijde
na své určené místo později. Byly by stačily pouhé dvě
neb tři minuty a byla by veškerá toho dne přijatá pošta

Ale obecenstvo míní a správa dráhy mění. Dotazoval
Jsem se jednoho poštovního zřízence, zda jim podobné
Jednání není obtížné. »Co máme dělat?« odpověděl zří
zenec. »Smutné lest jen, že toto počínání jest teprv od
té doby, co se stala dráha severozápadní dráhou státní.
Za správy dráhy severozápadní něco podobného se ne
dělo. Ta nám vyhověla vždy. Ty dvě neb tři minuty,
které nám povolila, strojvedoucí během. jízdy nahradil
a byla dobrá vůle, vyhověti obecenstvu na oboustrá
nách. Nyní jest však jinak. Aby veškery. zásilky šly
pryč, jsme nucení naházeti je v pravém smyslu slova,
jako dříví do vozu a nestaráme se, v jakém stavu: při

pryč. Uznáte, že služba | úředníků1 zřízenců za těch
poměrů není závidění hodná. Za necelá čtyři léta, co
jest sem dána ambulahce Německý Brod-Děčín, bylí tří
zřízénci účiněni mrzáky a dáni na odpočinek a Jeden ú
fedník zraněn těžce. Že i nám jde neustále o život, snad
jste si, pane povšiml.« Poděkoval jsem poštovnímu zří
zenci za jehó sdfíná slova a odcházel jsem z nádraží.
Ač po cestě do města uvažoval jsem o "těžké službě že

svědělti, že dvě státní instituce musí se navzájem takto
chovati. Bylo by záhodno, aby se povolaní činitelé «
chopili této záležitosti a učinili nápravu. A nemůže-li

. dráhavyhověti, ať vlaky osobními dopravají te je po



šta listoval a záslíky expressní a zásilky pošty PROVOZ
né ať dopravují se nákladními vlaky zrychlenými. Ale

něco se státi musí, ježtopodobného počínání s jeho ma
jetkem má již.obecenstvo dost.

Koulerence domácich tkalců, jejich výrobních druž
stev a zástupcůvšech politických stran českých ko
nala se na Václavicích dne 25. února L r. Súčastnili se

ji zástupci »Spolku českých domácíchtkalců«, najmě ce
lé jeho předsednictvo, zástupci odborů tohoto spolku,
zástupci samostatných družstev tkalcovských ze XII.
kraje, FS. posl. Kotlant, zem. posl. Holanec, p. Sirůček
z Nového Hradce Králové, zástupcové výkonného vý
boru českoslov. strany soc. demokratické pp. Ébl a Te
ska, sekretář nár. soc. strany p. Seidl, redaktor Novák
z Náchoda, zástupci kraj. sekretariátu české strany křesť.
sociální, Všeodbor. sdružení křesť. dělníků a družstva
>Vzájemnosti« p. Matoušek z Hronova a mnoho jiných.

Dopolední porada vyzněla v heslo: založiti svaz če
ských domácích tkalců. | Debaty se sůčastnili skoro
všichni jmenovaní zástupci všech korporací a jest no
zoruhodno, že koněčný a rozhodující výsledek po vytří
bení názorů dal za pravdu stanovisku, které zaujalv 0
tázce dom. tkalců náš křest. soc. časopis »Česká Stráž:
v Hronově. — Odpolední jednání bylo pestré a zajímavé.
Všichni řečníci pp.: Jarouš, Novák, Seidl, Ebl, Sirůček,
Šimek, Matoušek a jiní podali k myšlence svazu mnoho
cenných pokynů. Zvláště bylo konstatováno, že další ak
ce ve prospěch domácích tkalců musí býti řízeny ná
sledujícím směrem: I. organisováním nákupu (surovin,
ků) 3. organisováním výroby (upravením cenniku atd.)
životních potřeb a j.), 2. organisováním prodeje (výrob
4. organisováním vzdělání (tkalcovského dorostu). Vše
toto uvedené obsaženo jest ve statí »Cesty svépomoci«,
které časopis »Česká Stráž« v Hronově v posledních
číslech uveřejnil z péra p. Matouška. Vidno, že se stra
ny křesť. soc. byla situace domácích tkalců pochopena
výtečně. Kdo by se zajímal o tuto otázku, dopiš si o
tato čísla! — Zvoleno bylo přípravné“ komité, které má
vypracovati stanovy -Svazu českých "domácích tkalců-.:
Voleni jednohlasně pp.: F. Matoušek z Hronova, Aug.

Hory, Balcar z Červ. Kostelce, Dvořáček z Litoboře,
Škop. z Bezděkova, Kovář Josef z Hronova, Klimeš z
Borové a Sedláček z Olešnice. Jedno, případně i více
míst reservováno bylo domácím tkalcům z Jilemnice,
za něž navrhnut pan Šídlo z Jilemnice. — Jest naděje,
že myšlenka »Svazu« nalezne hojně pochopení. Zvláště
našince upozorňujeme, aby pilně zakládali hospodářské
odbočky, které by se staly členy tohoto »Svazu«. Bra
wěí,pracujte pilně v tomto směru a budoucnost ukáže.
že domácí tkalci dovedou pomoci sami sobě!

Třebechovice. V posledním, 9. čísle »Ratibora« ohra
zují se pánové Kauder et Frankl, nynější majitelé po
zemku, na němž do nedávna stála známá kaplička sv.
Jana Nep., proti článkům »Obnovy“, jimiž obviňuje se
zmíněná firma, že dala odstranit tuto kapličku. Kdo
četl oba články »Obnovy«, jistě každý nabyl přesvěd
čení, kdo vlastně je původcem a strůjcem této ruiny.
To vědí dobře také i nynější majitelé, že vlastně do
celé záležitosti se dostali jako Pilát do kreda, a nikdo
by jim nemohl vytýkati a také ve zmíněných článcích
nevytýká,, nýbrž spíše omlouvá, že jako vyznavači moj-.
žíšského náboženství o udržení katolické kapličky sta

rati se nebudou. Ále zaráží otázky oněch pánů, kdo-prý
ze zájemníků požádal uynější majitele o zachování ka
pličky a kdo prý ze směrodatného místa staral se vů

řak pravíte, »přáni«. aby kaplička tana svém místě zů
stala:- 'kaplička ta, třeba postavená na soukromém ma
jetko. přávním vydržením let (109. let) a konáním ve
řejných 'pobožností v ní nabyla práva veřějnosti, a Iu
díž réspádalo v kompetenci jednotlivců, nýbrž veřej
ných“třadi o' zachování či zbourání její rozhodavatí.

"Zdejší fární úřad katolický své povinnosti zadost učinil
"jibdáním oznártlení úřadům vyšším ihned, kdy byla so
%fa z kapličky 'odstraněna, a jak již minule jsme sdějili.
"požádáním stavitele, aby kapličku neboural, dokud zá
ležitost její nebude úřady rozhodnuta. Úřední rozhodnutí

čí vinou? Že farní úřad s nynějšími majiteli nejednal o
"zachování kapličky, jak asi vytýkají tvrzením, že ze

svém ohražení, že dle znění kupní smlouvy kapli onu
odstraniti je povinen dřívější majitel. Ostatně ohražení.

pp. Kaudera a Frankla, ač je to jen omývání rukou Pi
„látový ch, s díky veřejně kvitujeme, neboť nejen potvr

'né zbourání kapličky tak významné, takže i jinověrec —

"ženské přesvědčení katolíků, než mnohý také-katolík,

vale“ na druhé Straně nesouhlasí s obrazobornou a »kul

praní“ čínnosté fýššich otců pod vlivem ©cizím obci i ná
| boženství. ' ,

. 4opotůi M3

"Různé zprávy.
3 lod úsnovafci v Praze. Císař jmenoval prvního

"kátž "Arcibiskupského ordinariátního tajemníka dra. M.

* Přchů kanovníkem metropolitní kapitoly v Praze. Msgr.
M. Pícha narodil se v Šebetově r. 1869, na kněze po

Švěnen v Římě r. 1893. — Sidelním kanovníkem na Vy
"šehrádě zvolen byl professor náboženství v Praze Vá

($lav Můller. Narodil se r. 1865.v Karliné, na kněze vy

„fvěcen r. 1888. — Proboštem vyšehradské kapitoly po
„zemřelém přelátu dru.M. Karlachovíbpenován byl děkan

téže kapitoly prelát dr. Jos. Burian, přísedící zemského
výboru. Narodil se v Chrášťanech r. 1854.

. | Františkán učenec.Kardinál Kopp vysvějiinedávno
na kněze (raatiškána P. Lamberta.. V prostém hábitě
františkánském skrývá se nyní známý historik něme
cký tainý rada dr. Vilém Schulte, na odpočinku ve Vra
tislavi, druhdy ředitel gymnasia v Kladsku, vynikající
učenec a spisovatel, jenž zvláštních si získal zásluh o
dějiny Slezska. Roku 1909 u věku 66 let vstoupil do řá
du františkánského a byl nyní na kněze vysvěcen..

Spalování mrtvol a utajení zločímá. Již dříve jsme
doložili, jak by spalování nirtvol snadno prospělo tra
vičům a jiným lidem, kterým záleží na tom, aby oheň
zničil všecky stopy úkladného usmrcení. V č. 33. „Nár.
Listů« (več. vyd.) B. Lepař, dotýkaje se osnovy přísluš
ného zákona pro Prusko, uvádí velice věcný posudek |
dra Alberta Helwiga, který původně věřil ve zdravotní
výhody spalování. »Studiem a rozvažováním přišel vsak
dle vlastního doznání ku poznání, že ličené přednosti
jsou valnou nadsázkou. Zdá se býti nesporno, že pohřbí- |
vání ohněm musí býti z důvodů kriminalistických zami

, táno, ježto oheň zničuje stopy zločinů, zvláště při tra
vičství. Tím pomábá se však k beztřestnosti vraha a
zabraňuje se osvobození nevině obviněného. Tyto ná
mitky nelze vyvrátiti navrženými prostředky opatrno
stuníii, jako na př. povinná prohlídka mrtvol, ježto zná
mo. že se lékři při prohlídce mrtvol velice často mý- *

livali a také každá obligátní obdukce neskytá tu do- |statečné záruky, neboť při travičství namnoze teprve ,
chemická analysa dovedla zjistiti pravdu. Spalování imrt-|
vol mohlo by se dokonce státi snadno i svůdníkem he;
zločinům. Z těchto důvodů jest Hellwig především pro
zamítnutl osnovy. Z velice četné legie literární jeví pak
se (éž, kterak jednostranně byl informován ministr vni- ©
tra. když v odůvodnění řečené osnovy zákona pravil:
-V dalším uplatňovalo se vždy víc a více poznání, íc *
námitky proti spalování mrtvol se stanoviska právnické
ho, zvláště ze stanoviska trestního práva, činěné při dne
šním vývoji lékařské a chemické vědy podstatně jsou
otřěseny a rozhodně udržeti se nemohou v platnosti.

sledních dvou letech staly se kriminalistické námitkv,
jéž dosud jen zběžně byly uváděny, předmětem zevrub
ných zkoumání a pokrok ve vědě lékařské a lučbě vy
hlídky na zavedení pohřbívání ohněm valně zatemnil.
Při dnešní exhumaci mrtvol zkoumají zdatní odborníci
s mnohem větší zevrubností i bezpečností a soudní lu
čebník nemůže dnes již jen tak zhola se zmýliti a zamě
niti alkaloidy rostlinné s tak zv. alkaloidy mrtvol cí
ptomainy. Podobně neodpovídá pravdě, že lékař při pro
hlídce mrtvol zevní pohmožděniny vždy pozná, zkuše
nost praktická naopak zná případy, že se tak nestalo.
"Tvrdi-li se pak, že kožní odřeniny, pohmožděniny měk

| kých míst těla a vnitřní poruchy v několika týdnech
hnilobní proces zničí. nesmí se přece zapomínali, že v
těchto několika týdnech se i podezření může utvrditi a
následkem toho exhumace naříditi. Názor, že organické
síly „nejkratší“ doba hnilobou ničí, jest v této povšech-.
nosti své v odporu s pravdou, protože se organické je- :
dy "často i po měsících, ano i po letech s bezpečností

i dají zjistiti. Tvrdí-li se dále, že obdukce většinou nepří
nesla :vysvětlení, zapomíná se, že v mnohých těchto
tak zvaných negativních případech přece prokázána ne
vina obviněného právě tím, že jedu nalezeno nebylo..
Okolnost připomíná, že se »jisté jedy kovů“ — ve sku
tečnosti kromě bezvýznamné mědi pouze arsen— dají
zjistiti také v popeli mrtvoly, jest sice pravdivoň“ sowd
ní cenu však takové zjištění arsenu — jak tvrdí se'myl-:
ně — nemá. To připustili i nejnověji opětně přívrženci
spalování mrtvol. Veškeré všeobecné vývody tedy, které

ní mrtvol uvedené jsou bezpodstatny, selhaly. Spočtva
jiť na informacích, které ministerstvo před rokem-do
stalo od berlínského ústavu pro spalování mrivol bži
ostatně i německý časopis »Die Flamme« svým časéhy

sottíních lékařů. Snady pak bylkriminalistické"Vftkv
s ménělehkomyslnodiefiIhostiodbyl.PražskýKoadní
a policejní lékařdr. Kititilís! příšel— jak citulé Heltwig

1 — při rozhovoru o-článků Grošsově k tomuto' závěrku.
že přece každému'soudnkrá lékaři, kterí působí jako
prakjický obduceřít, jest. samozřejmé, kterák kriminalista
musí vždy vysloviti se proti pohřbívání ohněm. Podobně.

"i jiné vynikající kriminalistické odborniky-lékaře hle
"dati slušť v táboře odpůrců spalování, třebas by. pří
vrženci krematoril všemožně agitovali, aby osnova stalu

„ se co možno brzy zákonem. Německá společnost pro
soudní medicinu zase všemožně působí k tomu, aby z

" úmyslů protivníků sešlo. Konečně poukazuje Hellwig
k tomu, že kdyby se i osnova měla přijati, musila by se

„%ostřiti opatření, která vfó 7. a 9. se uvádějí. Voděvod

, nění4přéštohy tvrdl se sice, že projev vlastní vůle, že
nirtvola“"ná býti spálena, jest ethickým i náboženským

kriminalistický. Proto také je nepřípustno, aby při ne
zletilých pod 16. rokem věku rozhodovala vůle otce čí
poručníka. Sekce nezletilého zemřelého nedala by se
tu zajisté nikdy obejíti. Také nařízení, dle něhož projev
vůle zemřelého má býti zjištěn »dvěma věrohodnýmí 0
sobami«, nestačí. Křivé svědectví zůstalo by v takovém

„případě beztrestným a proto také není tu žádné záruky
pro věrohodnost svědeckou. Kromě toho musili by. se
příbužní vyloučiti.ze svědeciví, ježto by se jinak okli
kou nutný souhlasný projev zemřelého učinil IIlusorním.
A pak! Smí.místnípolicejní-dšad ( tenkráte vydati 0
svědčení,když anonymní oznámeního dořjoa žádného



důvodu pro zločin není? Zkušenost dále učí, že přečasto.

utvrdíse teprvepo delší adlosbé doběpodezřenítak.
Žese o něm 1úřaddoví. Takýna tato okolnosíse tape
mled. Že by pravá příčina smrti vždy byla zjištěna při
ohledání mrtvoly lékařem okresním nébo soudním, teké
neodpovídáskutečnosti;zvláště “te tenkráte, když ups
vý v poslední nemocí nebyt ošetřván. Ovšem by se v
pochybných případech mělo přikročiti k obdníkgl, která,
svědomitě-li se provede, mohla by úspokojití; v praksi.
"však přikročí se k sekci teprve tenkráte, když již po
chybnosti jsou v převaze. Přes to známy jsou případy,
že se podstata věci ani při obdukci mepoznala. Jak má
lo se dá na ohledání mrtvol, dokazuje ostatně, že Roth.
a Hocke výslovně se toho dožadují, že mrtvola má by
ti při ohledávcé svlečena! Neáprosně musela by se žá
dati sekce a event. chemická 'analysa, má-li býti spále
na instvola nezletilce pod 16. rokem věky, nebo, jde-li
o ueštěstím postižené, samovrahy, náhle zemřelé a v
případech, kdy zemřelý ani za své nemoci ani před smrtí.
neměl lékaře. Za těchto podmínek dalo by se o spalová
ní mrtvol spíše jednatl, ač i tu nejsou námitky krimina
listické vyvráceny. Tak, jak se věc však v Prusku u
pravuje, ohrožuje se právo, a zvláště právo trestní.«

- Oběti víry. List ;Misions Catholigues« uvádí stati
stiku missionářů, kteří r. 1910 zemřel při šíření víry me

zí pohany. Bylo jich 178, mezi nimi i 12 bíškupů. Dle
národnosti bylo mezi ztmřelými 87 Francouzů, 23 Něm
ců, 22 Italů, 16 Španělů, 8 Belgičanů, 6 Hollanďanů, 5
Američanů, po 2: Angličanů, Irů a Kanaďanů a po 1
Rakušanů, Turků, Indů a Brasilanů.

Všelicos. Ve švýcarském Curychu usnesla se kan
tonální rada 137 proti 54 hlasům, že učitelky, které se
provdají, musejí se vzdát povolání učitelského. —- Do
tří milionů korun na německý Schulverein, na popuď
básníka Rosegra sbíraných, schází toliko 120.000 K. -—
V Petrohradě na protestní schůzi proti Spojeným Stá
tům přijata resoluce, v níž se prohlašuje za žádoucí, aby
byl americkým židům bez ohledu na jejich sociální po
stavení přístup do Ruska naprosto zakázán. — Císař a

japonskou deputaci důstojníků a vojenských úředníků,
kteří na své studijní cestě zavítali do Vídně. — Městská
rada vídeňská věnovala Rossegrově nadáci na poněm
čování dětí slovanských v Rakousku nových 10.000 K.
— V trestnici Steinu vypukla vzpoura trestanců, takže
musila býti povolána setnina 84. pluku pěšího. Trestanci
zahájili stávku a kladou mzdové požadavky a též vzhle
dem na zlepšení stravy. — 23. února zemřela v Praže
známá herečka Otilie Sklenářová-Malá ve stáři 68 let.
— Studentstvo všech ruských universit připravuje vše

ruskou studentskou stávku: příčinou tohoto hnutí jest
prý omezení shromažďovací svobody na vysokých ško
lách ruských. — Z katalogu vídeňské ústřední kníhov
ny vyloučeny byly všechny knihy italského básníka C
ďAnnunzia pro. nedávné štvaní proti Rakousku. — Ve
Frankfurtu nad Moh. zřízena bude universita, dvacátá
to universita v Německu. — Česká škola ve III. okrese

vídeňském něbude 'otevřéna přes rozhodnutí správníhc

neuznává stavbu budovy způsobilou pro školské účely

předána vládnímu komisaři, zatčen obecní pokladník

nosů z obecní pokladny. — Nejdražší součástkou dvoj
plošníků jest motor, který jest o 100 koňských silách ;
stojí 36—43 tisíc K. Nejdražší jednoplošník lze však ji:
dostati za 28.000 K, jenž má motor o 60 koňských silách
Nejlacinější z aeroplánů jest jistý druh dvojplošníku, ar
ciť jen o 25 koňských silách a stojí jen 9.600 K. Průměr
ně stojí létadlo bez motoru asi 10.000—14.000K. Moto
prostřední výkonnosti, tedy as o 50 koňských siláct

vyžáduje asi stejného nákladu, přikle tedy létadďlo aspřes 20.000 K.
Pěstování květinv pokoji. Kdo z nás by nepěstova

"nějakou květinu ve svém bytě! Na venkově není sna
jediného domečku, ani toho nejodichjejšího, kde by naš
dobré ženy české nepěstovaly aspoň myrtu, rozmarin
pelargonii, fuchsii, bazalku atd. pro své potěšení. Usle
chtilá záliba tato i v městech má své četné stoupenci
Lásku ku květině a jejíma pěstování s velkým úspěchet

| podporují četné spolky okrašlavact, které ve svém o!
| gánu »Krása našeho domova« soustavně šíří smysl a- l:
[sku pro vše krásné. Jako v předcházejících ročnícic!

tak i v právě vydaném prvém čísle VIIT. ročníku tohot

nádherně, četnými obrazy vypraveného měslčníku,1
cházíme prostě, ale poučně psaný článek o pěstová
květin v, pokoji a Kalendář zahrádky na okně pro měs

' únor. Vedle těchto, všechny milovníky květin“ zajím:
: jících článků, přináší zmíněné číslo nadšený článek z p

ra švýcarského estheta Williama Rittera o moravské
„Štramberku«, k němuž vedle četných původních vy
brazení v textu přiložena jest sedmibarevná, zdařilá r
produkce hradu »Štramberka« od akad. maliře Otaka
Štáfla. V čísle tom nacházejí se též dvě „nová, má

známá vyobrazení »Kokořina«a celá řadastati o ochr
ně přírodních památek, ochraněpřírody, domovíny,
chřaně rázu zajímavých našich měst, staveb a kral
zprávy ze svazku okrašlovacího,spolků okrašlovacíc
ookrašlovní a zalesňování atd. Čísla na ukůžku zas
administrace »Krásy našeho domova: v Praze 269.

Betlémské nám., »U Halánků«. Předplalné na kys vmi cenný, obrázkový list činí ročně pouze 5 K a dor

ručujeme jej českým knihovnám, čitárnám A,všém pl

„tetůmpřírodya krásna co esk

| Rozšiřujte:„Obnova



19.a ne sdůze
Politichého družstva siskového+. JOÁ odranon Sv. Jens Flepomadcého

-v Hradcikrálové |
dne 6, března 1912o 1 hodině odpoledne

(ve dvoraně:Katerina).
1. Zahájení schůze“
2. Čtení zápisníku mipůlé valné hromady.
3. Zpráva jednatelova.
4. Zpráva účetní.

5. Volba nového výboru.
6. Volné návrhy.

P

Girový účet u Ustř. baaky Účetpošt. spof.čes.spořitelen. nr
98E 77072

"a pvanskázáložnaVPraze,
„napsané-sjolačenstvo 's-Fočesímobmezeným,

kuje vklady M, dlevýpo-:
E Ved ode dae vlošení do dne vybrání.
72 „třádanky: úplně besplstně
Z oklady amněočiněnéúreší5, be vý. '
"Základní vklad obnáší 3 K, který ne ihned úročí.
„K berplstoéta“ úaěllání pončs: vydá' záložna na
i pošádání osloění listy pošt. vpořiteloy. Daň

-| děghodkovou platí, $álošna ta py. vkladateleze svého.
ke:i Et „k ,

: (neb pojistky), na bypotéky:us: morem: Irbo=
sáluhy na cepná „eskoptuje .,

delany obatarávénákup eo: svézdsa oplátky, vyměňojekopony.a.oisí mincaatd

uslhováva v běspebsémtrosore-Dezpitinů-*. $

Mlálošna Bodlébí-- povinné. "Pevisi Jednoty talošon.

"adomovníka
sKOSpře ki balenínábytku

E HL
>A k BS48 -a24 CO ško do cšs.« SRS £

(> i Šaosišíhk »a am Ci 32 E Štšplssnán
5 2 ošVýkšísské

pR 23 Ře«z5A5%9: iždštšší. a (z SA98sŠíinž.C.

| dana Kotrče|*
prostředkovací.

a realitníkancelář

v, Hradci Králové
přoti kostelu Panny: Marie

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

Josel Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce koeteln

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůetojnéma ducho

| venstvu a bl. patronátním úřadům k opravování
: a přezlacování
oltářů, kmzatelen, křížových cest

i veškerých chrámovýchpředmětů,jakoži
k opravě pomníků, železných

náhrobních křížů,
slacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné, — Taktéž dodávám celá

-nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a ros zhotovuji úplně bezplatně a
k ústníma jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

| Mnoho pochvalných uznání po race a bronzové
státní medailie z výstavy v Pardubicích.
ORP*Závod založen r. 1898. US

Pruní český katolický závod ve Vídní.

| František Ruber
Dílna ku vyšívání

« * zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a

spolkových prapo
vů; DA požádání
obstarám též ko

Š vovénádoby,kříže
Ra Sb NaNíHý atd.

K Ko 4 10 O Vadem.
: m; VII.o., Kaiser

strvege O., vedle La
zaritskébo chrámu

prostředkuje
při 2, provisi

veškerých druhů

realit,
při nahodilých parcelacích

skládá přiměřené obnosy

správnosti provedení.

„po
m syjj účet za- hotové a

„prodává “
vlastaí objekty

Páně.
Na užčsšu sasllá

se vše franco.

Obrázky svatýchv různých cenách, levné

abh a pon zahrn(m | obrázkysmuteční
vyré děraděsdre:"l a upomíňky kM.

a Pe+

piřijímánía zpovědí
VDEmr ke

Bir: odst
obě) bo

JyL- Družstevním"knihkupeet
Fczune »<%radní Králové(Adalbertinum).



která se bude konati

v-sobotu dne 16. března 1919 ©půl 11. hod
dopel. v aule obchodní akademie v Hradci

Králové.

Pořad jednání:
1. Výroční zpráva obchodní a účetní za rok 1012.
2. Zpráva revisorů účtů.
8. Volba 4 skrutátorů,
4. Rozdělení zisku za rok 1911 a stanovení dividendy.
5. Návrhsprávní rady na zvýšení akciového kapitálu.
6. Návrh správní rady na změnu stanov.

7. Doplňovací volba de správnírady.
- 8. Volba revisorů účtů.

9. Velné návrby.
"o

Platně můžese sůčastniti hlasování ve valné hromadě. dle
$ 15. (nové znění $ 23.) stanov každý akcionář, který své

ká

CE | dlekirotocinickýdiet
dí k: v HradciKrálové,Sratofandhém a.

7 JH Zařizování P" “ Volkosklad

*elektrického Na „ Jostrů,
světla, * "elektrických

telefonů ventilatorů,
hromosvodů. 1 Rehlíček

Dynama. A Při erojů

Motory topení.

Žárovky materiál 24
Osram, tetární oeny;

Tangsram,
p Tantal Solid; obsluha.

Rozpočtyzdarman 0á né

—Pronajme se.

mně pakařskávwHradci Králové.
Blialí sdělí pí. Anna Škabradově vDheukéajol,číslo 218. .

k
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Předplatné na člvrt roku 2 K 00h
, na pílroku oOK—hČísto 10.

Noviny oplývají stále sesilovanými hesly o
humanitě, reformách sociálních a kultuře. Co však
se provádí v zákulisí od těchže lidí, kterým jsou
fráze ty výnosným řemeslem, o tom se Širší ve
řejnost dovídá málo. Národ tleská pohlavárům,
aniž by vážněji přemýšlel o tom, jak ohnivé ra
kéty se mění v zlatý kov, jak bouřlivé fráse jsou
výnosnou směnkou, jak ti, kteří počítají a vyčítají |
katolíkům každý groš, klečí před zlatým teletem.
* © Prostomyslný občan, čtoucí články o politice,
sociálních a kulturních poměrech, domnivá se, s
jakým hlubokým přesvědčením jsou sepsány. Ne

„vidí dobře do tajné dílny, nepoznává, že u veliké
části tisku »přesvědčení« zbarvuje se dle stoupá
ní nebo klesání peněžních akcií. Kapitalista nepro
vádí toliko železnou vládu v nejbližším svém oko
Jí, neboť dovede udávati se vší tvrdostí i tón v
sdruženích, jež si dávají přízviska >lidových.«
Provádějí se kombinované, rafinovaně promyšle
né manévry, aby zrádce lidových zájmů byl kryt,
aby se mu věnovala důvěra dále i tenkráte, kdy ze
zápasu odcházejí davy s kapsou prázdnější, než
jak ji měly dříve.

Podle peněžních mocností točí se politika, v
listech část insertní bývá přímo křičícím dokla
dem, kdo má největší vliv na »přesvědčení« re
dakce. Do kapitalistů se střílí třebas z kanonů, ale
tam mistrně, aby ani vlásek nespadl s hlavy toho
kapitalisty, který trůní okázale mezi inserenty.
Bije se do nepřátel českého lidu, ale zase tak chy
tře, aby se nemrzely židovsko-německé banky,
které půjčily statisíce na — domya jiné podniky
obranných organisací národních. —

V parlamentě hřímají až do ochraptění hlasy
proti novým daním, kartelům, proti zdražování.
Lvové však přicházejí na konec ke svým voličům
s omluvami chytře promyšlenými, proč zdražení
přece zase stouplo. Proti vládě se hřímá, ale mno
zí radikální poslanci podávají si u ministrů dvéře,
aby pronášeli zkroušené prosby ve prospěch —
jednotlivých šplhavců.

Nikdy peníze světem nevládlv tolik jako nyní.
Některý list za téhož redaktora třebas třikrát ra

FEUILLETON.
NA ZŘÍCENINÁCH HÉLIÓPOLE.

Píše professor Dr. Jos. Slabý.
Jsem v Kahýře (arabsky Káiro), největším

městě Afriky a arabského světa. Bydlím ve čtvrti
Ismailijské.

Je nová, moderní. Široké ulice se stinnými
stromořadími, asfaltovými ichodníky, elegantními
hotely, výstavnými paláci cizích vyslancův, pašův
a princův. Před jejich vchody stojí statné postavy
kavasů v malebném, bohatě zlatem a stříbrem vy
šívaném kroji, s křivými lesknoucími se šavlemi
po boku. Elegantní ekvipáže projíždějí ulicemi.
Kočí jsou vesměs v krojích arabských. Před buj
nými oři svižně běží Saisové, vzrůstu štíhlého a
vysokého, snědých obličejův, očí černých, mužnou
pýchou se jiskřících, ve sněhobílých, po kolena
jen sahajících nohavicích, se širokými rukávy bílé
košile a zlatem prošívaných kazajkách. podobných
vestám. Pohádkový obraz orientální nádhery!

Prvý čas svého pobytu věnoval jsem výhrad
ně návštěvám světoznámého a světoslavného mu
sea v Gizeh. Poklady tam nahromaděné, na slovo
vzatými odborníky účelně roztříděné, uchvátily
mne obdivem i nadšením. Veškeré uznání, chvála
4 vroucí dík budiž zde vzdán jeho tehdejšímu ře
děteli de Morganovi, jenž mi přeochotně umožnil
btžší prohlédnutí výplodů egyptského umění zde

maděných! U nás až dosud I v kruzích jinak
aných není plného pochopení a zájmu pro u
starého Egypta, jež zde silou přímo elemen
na nás působí. Člověk mimoděk vyciťuje, že

nalézá se a bezprostředně čerpá z prazdroje u
mění a kultury.

A dvojnásob příjemným a zároveň užiteč

V Hradci Králové, ine 8. března 1912.

dikálně změní své >»přesvědčení« dle toho, jak
stojí akcie.

Prý proto, že byly poměry zbahněné, nutno
bylo přikročiti k organisacím nejrůznějšího druhu
k vůli podpoře dobra, k záchraně strádajících, k
ochraně ideálních snah atd. Jaká spousta těch or
ganisací jest již v každé vesnici! Prostý a chudý
občan jest třebas členem v šesti až desíti sdru
ženích. A výsledek? Že vlastně se naříká na po

turní rakoviny. Právě organisace povznesly celé
tisíce bezvýznamných lidiček k veliké moci a bo
hatství — na útraty důvěřivých členů.

Dříve šplhavci sekali k vůli svým měšcům
komplimenty před šlechtou a jinými bohatci. Nyní
kšeftaři pozorují, že jest výnosnější plazit se co
nejponíženěji s výmluvným pochlebováním před or
ganisovanými davy. Výdělečné patolízalství na
lezlo novou formu svého snažení. Kdo se prohlásí
za »lidového«, již může hrabat oběma rukama a
k tomu ještě přijímá tituly »Nezištný, Obětavý,
Pronásledovaný« atd.

Není ani možno, aby většina prostých poplat
níků různých sdružení kontrolovala | dostatečně
spády, kličky a práci svých předáků. A proto jsou
organisace velkým dílem hotovým | zlatodolem,
neprotokolovaná výdělečná společnost © dovede
své placené stráže tak obratně rozestavovati, umí
vydupatí chytrým trikem takové >»veřejnémíně
ní«, že sedí pevně v bezpečí.

O hospodářství v bance »Praze« rozvinula se
velice prudká novinářská kritika. Najednou oposič
ní listy začínaly otiskovati veliké inseráty téže po
jišťovny a to mělo tak veliký účinek na mínění
redakcí, že tyto zmlkly jako úkropečkové. A přece
za aféry té se shledalo, jak jedna až příliš praktic
ká dynastie utvrzovala svou moc a bohatství vý
hradně na základě svépomocné třídní organisace.
A ti „kteří netoliko sami Rašínovi k peněžnímu
velmožství pomáhali, ale docela z organisačního
platu brali za své funkce honoráře přemrštěné,
sedí pevně dále.

Proto také napsaly 6. t. m. >Učitelské Novi
ny«: »Stavovská třídní morálka organisační omlu
vila a ospravedlnila veškeré stavovské prospě
chářství, všechno třídní násilí. Ve jménu stavovské

jeho jméno. Je katolickým missionářem. V Suda
nu byl smutně proslulým Mahdim zavlečen do 0
troctví. Plných jedenáct let bylo mu snášeti útra
py nevýslovné. Často díval se smrti v tvář. Šťast
nou náhodou podařilo se mu na velbloudu utéci. Vy
konal námahu téměř nadlidskou: vzdálenost še
stadvaceti denních pochodův urazil za pouhých
sedm dní a nocí, až konečně hladem, žízní a nevy
spalostí do krajnosti vysílen, ocitl se v bezpečí.
Jest mužem nad míru vzdělaným. Mluví výborně
německy „anglicky, francouzsky, italsky a jako
málokterý Evropan arabsky. Při tom jest bodré
povahy, pln humoru. Málo jest těch, kdo by Egypt
tak dobře znali jako on. A proto šťastným jsem
byl, že jsem muže tak výtečného měl průvodčím.
Posledně sešel jsem se s ním v létě r. 1909 v Bri
xenu, kde žijí jeho dvě sestry. Nyní působí v Char
túm-u.

Vprogramu mé egyptské cesty byla též ná
vštěva zřícenin města Héliópolis. P. Ohrwalder
nabídi se ochotně, že mne doprovodí. Může se tam
Jeti drahou; za dvacet minut vlak tam dojede. A
bych však starou tam vedoucí cestu a pak okolí
Kahýry a Héliópole lépe poznal, volilí jsme prastarý
egyptský dopravní prostředek: osla. Již v Ale
xandrii užívá se ho vůbec jako jízdního zvířete.
Jest čilý, sllný a vytrvalý. Nemá na východě po
věsti tak špatné jako v Evropě, a přirovnáme-li
k němu v zemích Levantských někoho, není to
tak urážkou jako spíše lichotívou poklonou. O je
ho pronajimačích a zároveň popoháněčích nebudu
psáti. Mají pověst světovou a v každém i tucto
vém cestopise po Egyptě jsou jim a jejich komie
kým linguistickým výkoníhm věnovány celé kapi
toty. Jedno Jest jisto: jak osel tak | jeho výrostek
— poháněč jsou vždy v dobré náladě.

Osel byl již staroegyptskou dopravní speciali
tou.Kam nemohlose jeti po lodi, jelose na oslu.
Obyčejní smrtelníci jezdili na nějn tak, jak se až
doéná na něm Jezdí. Vznešenívlak, dle starých

Inserty se počítají levné. Ročník XVIII
a

morálky hlásán byl nemravný politický indiferenti
smus, ve jménu jejím vytrhávaly se kořínky mla
dočešství ve venkovském učitelstvu a nabízelo se
politické přesvědčení organisace straně, která na
venkově přejala politické dědictví mladočeské. Ve
jménu stavovské morálky utloukalo se na valných
hromadách delegátů přesvědčení a volnost slova
oposice tak hrubým a násilnickým způsobem, 0 ja
kém v jiné stavovské organisaci není ani potuchy.
Učitelští předáci zabředli v čirý a hrubý materia
lismus a ten vydal další organisační květy: rodin
kářství a bezzásadní panství kliky .. . vůdcové
organisace odhodili zřetel na celek, na prospěch
stavu, hleděli si svého osobního prospěchu a do
máhali se ho způsobem vychytralým a bezohled
ným ..... Stavovskou třídní morálkou, vedoucí
přirozeně k morálce ze vešch nejsobečtější, k mo
rálce osobní, individuální, sníženy cíle organisace,
která se měla jeviti ve světle tělesa niravního.«

Ovšem taková slova neplatí pouze o organi
saci učitelské. Jsou i jiná moderní vladařství, kde
pohlaváři vydržovaní strádajícími ubožáky, roz
kazují pyšněji než 'ministři, majíce výhradně na
paměti prospěch vlastní. Naopak však v žádné
organisaci vážní předáci se nenapracovali tolik
obětavě jako v hnutí katolickém. A také od pokro
kářů nezkusil nikdo tolik kopanců a podezřívání
ze sobectví jako ti našinci, kteří dali v sázku při
práci své netoliko skrovné příjmy, ale i svou exi
stenci. Chamtivec, který přemýšlí jen o zlatém
kovu, nechce nikdy uvěřiti, že by mohl někdo
jiný pracovatií výhradněk vůli utvrzení a vítěz
ství ušlechtilých zásad. Proto lidé, kteří mezi se
bou závodí hamižně o přízeň židovských bankéřů,
tak často rádi hovoří o jmění církevním. Snaží se
odvrátiti pozornost lidu od vlastních sobeckých
plánů. A lid, pochlebenstvím zaslepený. rád pomá
há takovým demagogům do sedla.

Volné listy.
Herbenova věda. V posledních dnech četli

jsme v »Čase« články Herbenovy proti prof. Pe
kařovi, jenž nebojácně pronesl několik poznámek
-————m = ——l

vyobrazení, dali si připevniti na záda dvou oslů
sedlo v podobě pohovky, za kterou kráčel sluha,
velkým vějířem chladě svého pána.

Héliópolis — v lidové staroegyptštině Anu,
v tajné a posvátné mluvě »per—rá« t. j. »obydlí
slunce«, kopticky a hebrejsky On — leží 10 kilo
metrů severozápadně od Kahýry.

Jeli jsme kolem bílých paláců kahýrských
velmožův, kol jejich zahrad, v nichž růže vysoko
po zdech se pnoucí kvetly, líbeznou vůni vydy
chujíce, v nichž citronníky a pomerančníky temně
se zelenaly, kol příjemných vinic, kolem sadů pl
ných fiků a mandloňů, kol skvostných sykomor a
palmových hájův.

Překročili jsme několik kanálů, které vodu Nil
skou, přinášející život i úrodu, v celou okolní kra
jinu rozvádějí, zavlažujíce ji. Jako dnešní Egyp
ťan tak i jeho dávný předchůdce s vděčností pa
třil na tyto kanály, na velebný Nil. Uvádím zde,
abych kratičce ukázal, čím byl tento veletok očím
Egypfana, několik jen úryvků jednoho z nejkrásněj
ších poetických zpěvů staroegyptských. Zní:

>Ó ty (t. i. Nile), jenž's zjevil se na této zemi
a v míru přicházíš,
bys Egyptu život dal!—— ——— -O
Svlažovateli zahrad, jimž slunce vzrůstu přálo,
by dalo život zvířatům veškerým!
— — — — - -> o- - 
Ty napájíš zemi na všech místech,
a cestou s nebes jsi, po níž kráčí
bůh Seb, jenž přítelemjest chlebů,
bůkNepra,dárce(zrní)————
tvůrce obilí, původce ječmene.

— ©- =, —
Lidé jej (t. 1. Ni) vzývají, když klidně stojí,



o Masarykovi a jeho straně. Protože vývody Pe
kařovy jsou opřeny jménem dějepisného badatele,
mají svůj význam a veřejnost si jich bystře všim
la. Prof. Pekař, jako mnozí jiní, nesouhlasí s Ma
sarykovým výkladem, že by naše národní probu
zení bylo pokračováním snah českobratrských, ur
čuje podíl Masarykův v bojích rukopisných, nazý
vá stranu realistickou dogmatickou sektou a proná
ší ještě jiné úsudky, které nejsou vhod lidem, kte
ří se domnívají, že v Čechách mají pravdu jenom
oni a Masaryk že má obzvláštní pravdu.

Herben nabrousil si péro a polemisuje s prof.
Pekařem v řadě Besed, jež nadepsal: »Oollova
škola«. Kdo jest znalý udupaných cestiček reali
stických, kdo ví o ustálených formičkách realisti
cké filosofie, již předem může si učiniti představu
o Herbenově polemce. Není v ní žádných mocných
nestranných slov, ale výhradně přehazování frá
sí, jak si je páni v táboře Masarykově vypěstili,
párání v pojmech, šablonovité opakování toho, co
jsme již bezpočtukráte od pánů realistů slyšeli. V
Herbenově polemice proti Pekařovi vše vychází
na jedno: Kdo nesouhlasí s Masarykem, jest opatr
ník, zpátečník, oportunista a klerikál. Vše, co pro
mluvil a napsal Masaryk, jest veliké a znamenité,
a co jiní dělají, jest hloupost a nesmysl, jenž k ni
čemu nevede.

Všimli jsme si některých výroků Herbeno
vých, které se vztahují k zájmům katolickým a
které poličkují pravdu. Na příklad Herben pořád
si myslí, že v otázce sv. Jana Nepomuckého vy
nalezl prach a že jeho obmyslné zkrouceniny mají
ráz dějepisné pravdy. Jest v tom podoben matce,
která, jsouc upřílišenou láskou zaslepena, vidí ve
svých dětech vzor krásy a dokonalosti, ač její
sousedé pozorují všeho toho pravý opak. A jsou
na světě lidé, kteří nesmysly, jež-jednou vyslo
vili, tak dlouho opakují. až konečně sami je po
važují za neklamnou pravdu. Máme toho příklady
na starých vysloužilcích. Kolik pak oni nevykonali
hrdinských činíív a kolik nezajali nepřátelských
ienerálů! Co do sv. Jana Nepomuckého Herben
zaujímá zajisté důstojné místo mezi těmito vojen
skými barony Prášily, jež posléze litujeme, když
stále opakované jejich historie nejsou již s to, aby
nás rozesmály.

Velké pohoršení vzal Herben z těchto Peka
řových slov: »Vzpomínky na minulost byly, prav
da, jednou z nosných sil obrození. Ale Dalemil tu
měl jistě nemenší význam, než Hus, Přemysl Ota
kar II. a Karel IV. než Bílá Hora. A snad (6, hrů
zo!) i dobře katoličtí patroni čeští, sv. Jana Ne
pomuckého nevyjímaje, jevili se veliké části na
šeho lidu v prvé polovici 19. století právním titu
lem k svobodnějšímu životu národnímu.«

Běda, a pak se neměly o Herbena pokoušeti
mdloby! Vždyť sv. Jana Nepomuckého vyloučil z
dějin a domnívá se, že jeho smyšlenka pod prote
stantským nátěrem stala se již dávno po Čechách
realistickou pravdou. Proto se vznešenou jakousi
zdrželivostí prof. Pekařovi odpovídá: »Prof. Pe
kař rád se vyslovuje ozdobně, rád přesvědčuje
paradoxy a antithesari. Musí tedy umět zde něco
ubrat a tam trochu přidat, aby kontrast dopadl
zvučněji a drastičněji. Přes to zmínka o Janf
Nepomuckém budí ustrnutí. A je falešná.«

»Nejvyšší autoritou mezi buditeli byl Josef

podoben jsa bohu Chnum (t. j. bohu stvo
řiteli).

Pozdvihne-li se, země plní se jásotem,
každé nitro se veselí ,
všecko stvoření obdrželo svoji potravu,
vše, co zuby má, žvýká.
Přináší lahodné zásoby,
tvoří všechny dobré věci,
Pán pokrmů příjemných, vybraných;
jemu děkovati jest za dary obětní.
Dává vzrůst rostlinstvu pro zvířata,
připravuje oběti pro každého boha,
kadidlo jest výborné, jež přichází od něho—
On naplňuje přání veškerá,
aniž by se vyčerpal — — — —

On pije slzy z očí všech
a štědře rozdává hojnost vděků svých — —«
Hle čím byl a čím až dosud jest Egypfanovi

tento dobrodějný veletok! Ký div, že prokazovali
mu božskou poctu a spolu vděčnou lásku! Kněží
byli mu zasvěcení, slavili na jeho počest svátky,
panegyrie a posvátné slavnosti v době slunovratu
letního — — — — :

Než všímejme si další cesty, která nás právě
vede poblíže krásné svatyně jakobitských Kop
tův. Jménojejí je Dejr el- Malak.

Pak ocitlí jsme se na prastaré cestě okrajem
pouště vedoucí, v místě Abbásíje. Jsou zde o
hromné kasárny, dle evropských vzorů zařízená
místokrálovská válečná škola a nemocnice, jakož 1
meteorologická a hvězdářská observatoř.

V poušti lze zříti ostrůvkům se podobající oá
sy s nádhernými villami, jež si tam egyptští ka
pltalisté vystavěli.

Brzy octli jsme se v místě Kubbe, paláci to

Dobrovský,« směšně horlí Herben, >a ten napsal
v Litterarisches Magazinu 1787 proti Dobnerovi:
>On (Dobner) myslí sice, že se stal omyl toliko
v osobě a nikoli ve věci samé. Než věru hruběji
nelze se přece mýliti, než vyhlásí-li.se za svatou
osoba, která nikdy ani nežila.«

| Herben jest žertovný pán. Před chvilkou vy
náší zásluhu realistů, že odstraňovali kult autorit,
a za chvilku na své povídání zapomínaje, autoritě
metá největší poklony. A jakým ctihodným Ššosá
kem jest také pan Herben! | Vylovil slova Do
brovského z roku 1787, přišpendlil si je na redakč
ní stolek, a od té doby citát jest mu prvým a po
sledním rozhodčím o životě sv. Jana Nepomuc
kého. Od toho času již nesmějí lidé myslit a v dě
jinách badati, neboť Herben přilepený k svému
citátu jim to zakazuje. A jakých průhledných kej
klů se tu Herben dopouští! »Nejvyšší autoritou me
zi buditeli byl Josef Dobrovský.« Možná,ale něco
jiného jest, zda byl nejvyšší autoritou v dějezpyt
né otázce sv. Jana Nepomuckého a zda jest jí ještě
do dneška. Jak jsme již řekli, Herben chce vše
chen badatelský vývoj v dějinách uvázati špagá
tem u svého citátu, od něhož nemůže se vzdáliti,
jako krtek neodchází od své krtiny. Um svůj těmi
bav caparty, měr kdo vyšších netuší! ... Právě
tak vyšších měr, širšího rozhledu v otázce sv. Ja
na Nepomuckého nechce a netuší i dr. Herben.
O věci promluvil také Palacký, jenž v pozdější do
bě měl po ruce důkladnější výzbroj a věcnější
historickou kritiku, nežli Dobrovský, nepřipomína
je ani toho. že Palacký byl dějezpytcem z po
volání. .

Palacký, uznávaje mínění Dobnerovo, praví:
»Otázka, byl-li generální vikář doktor Jan či Jo
hánek z Pomuka nebo Nepomuku jedna a táž oso
ba, co Jan Nepomucký, který od papeže Benedik
ta XIII. dne 19. března 1729 vyhlášen byl za sva
tého, již od XVII století dala příčinu ke sporům
nekonečným, tytýž i náruživým; učenci jako ne
doukové hádali se mezi sebou, byli-li dva Janové
Nepomučtí, z nichž jeden utopen byl prý r. 1383,
druhý r. 1393 aneb jeden a sice posledně jme
novaný. Zdání však jdoucí, jakoby prostředkem,
které z počátku přednášeli Assenan, Vokoun a P.
Athanáš, později hájil pak kriticky mistr Gelasius
Dobner ve svých >»Vindiciae« etc. před stolici
soudné kritiky dle uznání našeho vždy dobře ob
stojí. Ačkoli Dobner ve spise svém dopustil se ně
kolika poklesků, jež mu Dobrovský dobře vytý
kal, nelze mu přece co do podstaty věcí samé od
píratl pravdy.«

A kterou podstatu věci Palacký tu míní? Jest o
becně známo, a smutné jest, že musíme věc stále
proti fixlařům opakovati, která jest příčina sporu.
Kronikář Hájek uvádí 2 Jany, z nich prý jeden byl
utopen 1383 a druhý 1393. Hájek, prost jsa potřeb
né kritiky, zacházel s dějinami dle svých soukro
mých zdání, čímž, jak dí Palacký, pásmo lží uvedl
do historie české na dlouhou řadu let. Hájek jedno
duše z jednoho Jana udělal Jany dva. A když kri
tika důkladně posvítila si na dílo jeho, vysvitlo, že
Hájek napsal zprávu o dvou Janech dle své obraz
nosti. Dobner, badaje způsobem věcným, shledal,
—————

bet ez- Zeitůn, kde katoličtí Koptové mají ú
tulný kostelíček; mimo to je zde katolická fara.
Veškery okolní rozsáhlé pláně jsou posety akáci
emi, různým ovocným stromovím a překrásnými
vinicemi.

Zde odehrály se též krvavé boje. Podrobil tu
sultán Selim ve století šestnáctém Egypt turecké
mu žezlu. Zde porazil tři sta let později — r. 1800
— generál Kleber s 10.000 Francouzi 60.000 Tur
kův a obsadil — ovšem jen na krátký čas — Ka
hýru.'

Neuplynulo ještě ani čtvrt hodinky — a jsme
u cíle své cesty,v Héliópolis.

Co vše as prožilo toto město, jakých převratů
bylo svědkem! Héliópolis jest jedním z nejstar
ších měst světa. Jeho počátky ztrácejí se v pohád
kovém šeru prvých stoleti po potopě. Ještě nebyla
žádná Memphis, ještě neexistovalo archaické krá
lovství na březíchNilu —a již byla Héliópolis sl
delním městem synů slunce.

Ze zřícenin tohoto »města slunce< zbylo jen
málo. Obelisk, několik zbytkův zdí a ulic — to jest
vše. Tyto poslední, nyní částečně akáciemi poro
stlé, vystavují kultuře tohoto starého města dobré
vysvědčení. Hlavní ulice byla přes 20 metrů ši
roká a pět metrů nad okolní pole vyvýšená. Mezi

| vodními příkopy lze viděti velké cihly z nepálené
ho nilského bahna -a slámy. Tu a tam vyčnívají ze
zřícenin velké, dobře otesané kvádry. Až do 12.

je odvezli do Kahýry ku stavbě mešit a paláců.
O belisk"upoutal ihned naši pozornost. Ten

to monolit, přes 20 metrů vysoký, vytesaný z rů
žového granitu z Assuanu musil býti po
tisíc kilometrů daleko- dopraven. Ve všech egypt
ských zřícénináchpotkáváme se s mocnými bal
vany z Assuanu, v jehož okolí do dnes viděti lze

že byl Jan toliko jeden, a jeho vývody v tomto
ohledu podepsal Palacký.

Jest to zvláštní věc. Palacký jest také autori
tou realisty velmi často uváděnou, ale V otázce
sv. Jana Nepomuckého těmiže realisty úmyslně o
pomíjenou. Herben a společníci míchají autoritami

stranných zájmů hodí. A právě Herben veškerým
vsahováním v otázku sv. Jana Nepomuckého do
kazuje, že neběží mu o zjištění dějinné pravdy,
nýbrž o hru, v níž fixluje a nepřiznává barvu.

Hlavním útočištěm odpůrců sv. Jana Nepo
muckého byl rok 1383, Písemné památky po roce
1480 nrylně uváděly tento rok jako dobu smrti sv.
Jana, pozdější však badání omyl opravilo a sta
nulo pevně na roku 1393, jejž určitě uvádí v žalo
bě své i arcibiskup Jan z Jenšteina, pravě, že roku
toho král Václav utopiti dal generálního vikáře
Jana z Nepomuku. Jak odpůrcům nepohodlno bylo,
že historická kritika rok 1383odstranila, jest zjev
no z toho, že počali tvrdit, že papežská bulla pro
hlašuje za svatého toho Jana Nepomuckého, kte
rý 1383 byl utopen. Protože však jest jisto, dí od
půrci, že r. 1383 žádný kněz Jan od krále Václava
utopen nebyl, prohlásil papež za svatého osobu
vymyšlenou. Jak patrno, páni se -ocitli v úzkých
a volají na pomoc bullu. Herben a spojenci volno
myšlenkářští mají s tímto rokem 1383 neštěstí, ne
boť i druhý pokus jejich udržeti jej při životě, na
prosto selhává, protože bulla papežská r. 1383 ja
ko rok utopení sv. Jana Nepomuckého neuvádí.

A k tomu hrob na Hradčanech, vykopání ko
stry, zázračný jazyk, přísaha svědků při sepsání
protokolu — a svědkové byli mužové nejvážnější,
nejpřednější úředníci království Českého a léka
ři české university — to vše jest mam a klam,
neboť dle slovutného pana dra. Herbena církev
prohlásila za svatou osobu, která nikdy nežila.
Všechny novější rozpravy o sv. Janu Nepomuc
kém pro Herbena neexistují, na to ucho jest hlu
chý, čemuž ostatně se nedivíme. Neboť napsal-li
Herben: >V bulle stojí, že sv. Jana Nepomuckého
nikdo si nemá másti s druhým Janem Nepomuc
kým, vikářem,< pak tím dokázal, že účelem jeho v
otázce sv. Jana Nepomuckého jest, podvodně lháti.

Svoji reputaci o sv. Janu Nepomuckém v po
lemice proti prof. Pekafovi Herben dorazil ko
nečně tímto okázalým způsobem: »Sv. Jan Nepo
mucký jako patron zemský byl dílem jezovitů.«
Jesuitský řád byl založen r. 1540, tedy 160 let po
smrti sv. Jana, do Čech přišli Jesuité 1556, tedy v
době, když již úcta sv. Jana Nepomuckého jako
mučedníka a národního světce byla v plném prou
du a kdy o něm dějepiscí vydávali rozpravy. Je
suité tedy dle Herbena sv. Jana Nepomuckého u
vedli v život dřív, nežli se sami narodili. Bravo!
To jest logika skutečně realistická a, chcete-li, lo
gika čistě herbenská! A prosím, tento výrok učinil
Herben docela dobrovolně a bez nucení a netuší
ani, že jednou touto větou s výše své osvícenosti
sletěl horem pádem po hlavě.

Vůbec Herben svými vývody v otázce sv.
Jana Nepomuckého pouští si žilou. Věcnou histori
ckou kritiku, nestranné badání a poznanou pravdu
katanuje tak, že přeherodesuje samého Herodesa.
U něho není nic jiného, než českobratrské a židov
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staré lomy. Zřetelně poznáváme způsob, jakým ka
meníci tento kámen lámali. Vyvrtali — vždy ve
vzdálenosti asi dvaceti centimetrů — díry do ská

timetrů hluboké byly. Do těchto děr byly pak
zaraženy dřevěné klíny, jež pak navlhčováním na
botnaly a pak skálu roztrhly.

Jest to nejstarší obelisk Egypta, dílo krále
Usertesena 1. ze XII. dynastie, jenž dle Petrie-a
kraloval kolem r.3400, dlé Bissing-a kol r. 3200,
dle Maspéra kolem r. 3000, dle Brugsch-e kol r.
2700 před Kristem. Budiž tomu jakkoliv, tento sta
rý samotář, jenž na svém ctihodném čele ne-li 54,
tož jistě nejméně 40 století má vyryto, vzbuzuje
mimoděk úctu. Na něho patřil pravděpodobně již
Abraham, když do Egypta přišel, patřil naň Josef
a jeho bratří, a již Mojžíš vzhlížel k němu jako ku
starci tisíciletému. ——

Obelisky bývaly votivními dary ku poctě bo
ha Rá (t. j. boha slunce) a obyčejně počtem dva.
Tak tomu bylo i zde. Bývalý druh nyní úplně osa
moceného kmeta — téže podoby a výšky — roz

r. 1200 byl zde hojný počet menších obeliskův, 7
až 10metrův vysokých. Byly však složeny z více
ro kusův a tvořily před chrámem krásné sloupořa
dí, jež zakončeno bylo dvěma řadami sfingův, sa
hajíc až ku západní bráně chrámu. Tyto obelisky
a sfingy měly připomínati chodci, po široké, dlá
žděné cestě se ubírajícímu, svatost půdy, po které
kráčel. Kdo viděl alej sfingů před Amonovým chrá
mem v Karnaku, ten jedině může si představiti,
jaký imposantní pohled skytal tento les obeliskův
a řady tváří v tvář sobě hledících sfingů na obou:
stranách posvátné cesty!

A sedm z těchto prastarých parnětníků.bývalé
nádhery Héliópoleaž na naše časysé zachovaly.
Čtyry z nich byly římskými císaři dopraveny do
věčného města. Obdivoval jsem se jim tam rmmo
hokráte na náměstí sv. Petra před Dasílíkou La



ské rozhazování rukama, spojené s protestantským
kazatelstvím, prodchnutým úmyslnými nepravda
mi. Slovem, námaha Herbenova, odstranit sv. Ja
na Nepomuckého z dějin, jsou pokusy vzlétnouti
na křídlech, jež jsou přeražena.

»

Kdy jest člověk logicky nebožtíkem? Na tuto
otázku odpovídá nám Herben velmi přesvědčivě
tím, že za příklad ochotně poskytuje svou vlastní
osobu. Ve svých Besedách, v nichž mluví o Gol
lově škole, píše: >Kdo užívá faktů tak, jak jich
okamžitě potřebuje k slohovému efektu, jest pode
zřelý. Aspoň v obou uvedených zde případech
prof. Pekař zkřivil věc: naše strana nebyla nikdy
protistátoprávní a naše strana nikdy nehlásala
od Říma pryč.« Chvilku před tím však v těchže
článcích tentýž Herben tímže pérem napsal: >..Ni
kdo mi nedokáže, že by z oslavování Jana Husa
plymulo takové poučení. Kdo tak mluví, založil
svou logiku na běžné politice, ne na vědě. Tak ne
může mluviti ani katolík, ani protestant. Tak mlu
ví náboženský lhostejník, který pro oči nevidí. Z
Husova jména plyne jediné poučení logické — pryč
od Říma. Jak by mně mohlo jen býti Ihostejno
osobně, aby mé duši a mému rozumu panoval pa
pež ... . Taková je prof. Pekaře filosofiečeských
dějin, kterou postavil proti Masarykově filosofii
dějin našich? Filosofie indiferentismu. Ale my za
mítáme filosofii lhostejnosti, protože od lhostejno
sti vede rovná cesta ku přetvářce nebo lži, a ne
přestaneme národ varovat před ní. Od Říma pryč!
je důsledkem našich názorů.«

Tady máte Herbena celého i po částech, tady
máte Herbena, jenž užívá faktů tak, jak jich oka
mžitě potřebuje k slohovému efektu. Nejen sám
sebe Herben usvědčuje ze lži, ale všechno působe
nÍ jeho strany jest jedním řetězem agitace: pryč
od Říma. Kolikrát jen Masaryk toto heslo odůvod
nil písmem a slovem!

Ano, realistická věda, přímost, poctivost a u
silování o pravdu, tak se to hezky povídá, jako by
od úst med řinul, ale sotva, že Herben obšírněji
promluví, čpí z toho ze všeho advokátská filoso
fie, která má každou chvíli o zásadních věcech ji
né mínění, a která píše tak, jako by v Čechách
byli samí obmezenci, neschopní poznávati, co jest
pozlátkem a pomalovanou škraboškou.

*

Perou se o židy. >»Čas«<v 56. čísle uveřejnil
článek: Plzeň. »Plzeňský mladočeský Český Den
ník přinesl23. února úvodník nadepsaný: >Židéme
zi námi.« Celá stať dělá, jako vše, co mladoč. li
sty ve svém extemporovém filosemitismu (nepři
praveném židomilství) píší, dojem lákadla pro ži
dy, aby vstupovali do svobodomyslné strany. Čer
tovo kopýtko však vždy z takového návalu libe
rálnosti kouká. Tak čteme ke konci dlouhého, vět
ším dílem z Union (bez udání pramene) opsaného
článku následující podtrženou, tedy s důrazem pro
nesenou větu: »Dokázali jsme nesčetněkrát svou
svobodomyslnou snášelivost vůči židům a dokazu
je ji stále faktum, o němž jsme již psali, že nechá
váme židy žít!« Tož prosím, židé, jděte se podě
kovat dru. Kramářovi, že nesplnil své pogromové
hrozby z voleb, a výkonnému výboru mladočeské
strany zašlete děkovnou adresu, že neuspořádal
dosud na vás bartolomějskou noc. — To je jistě
velice liberální od těch lidí, že »nechají židy žít.«
— Kdo by tak byl pomáhal platit deficity »Dne«,

teránskou, na náměstí del Popolo a na monte Ci
torio. Pátý dostal se do Cařihradu, kde krášlí ná
městí at- Mejdán. Jiné dva, známy pod jménem
aJehly Kleopatřiny«, dostaly se do Londýna a do
Ameriky.

Obelisk tento svědčí o vysoké dokonalosti u
mění staroegyptského. | Není to tak jednoduché,
jak by se snad zdálo, ohromnému kusu kamene
dáti tvar tak lehký, elegentní, ba přímo vzdušný.
Mnohé moderní jeho napodobeniny to dosvědčují:
málokdy dosahují té elegance jako jejich pravzor,
Jsou buď massivní anebo příliš hubené. Jaké umě
ní již spočívalo v uhodnutí pravých rozměrů!

A uvážíme-li jednoduchost nástrojů, se který
mi tyto perly umění staroegyptského z veletvrdé
ho kamene vyčarovány byly, tím hlouběji jest

nám skloniti se před umělci tak dovednými. Ná
stroj jejich byl nanejvýš primitivní: malé kovové
dláto zasazené do dřevěné rukověti, rovněž dře
věná palička a několik kusů křemene k uhlazení
ploch — toť vše! Dokázal by těmito nástroji mo
derní umělec cosi podobného?

Než mohlo býti vyrobeno dílo tak mistrné, ja
ko tento poslední Mohykán, jenž nyní úplně osa
mocen nad zříceninami zašlé slávy bdí — kolik
nesčetných, méně dokonalých pokusů bylo as u
číněno, než umělci starého Egypta k tak vysoké u
mělecké dokonalosti dospěli! To nás jen utvrzuje
v přesvědčení, že umění v údolí Nilském jest pra
starého původu. Není možno, by tento obelisk. a
blízké pyramidy, v záplavě sluneční se skvící, by
ly výtvorem nevzdělaného, polodivokého národa!

Jeho čtyry stěny pokrytyjsou hieroglyfy.

kdyby mladočeská strana nebyla-nechala žít své
ho mecenáše — pana Leona Bondyho!«

Jest nám hořko opisovati tutu hnusnou draž
bu o židovskou přízeň. Že tito lidé nestydí se již

den, jest důkazem hluboké mravní hniloby činite
lů, kteří dělají v českém národě veřejné mínění a
kteří vtiskují tisícům způsob myšlení a mravní
zásady. Ano, mravní zásady, které z veřejného

vztahují v žebráckém ponížení ruce, aby jim do
nich sypán byl židovský semenec. Bývaly roman
tické doby, kdy rytířové v »turnajích< zápasili o
čest, slávu, úsměvy a vyznamenání z rukou vy
volených žen, dnes svobodomyslné a pokrokové
potomstvo v době osvěty zápasí navzájem o ú
směv a peněžité dary židovské. Vizte, kam jsme
došli a do jakých soutěsek ponížení nás vlekou
svobodomyslné, socialistické, volnomyšlenkářské
a pokrokářské noviny. Jak psal mladočeský plzeň
ský denník, jest zajisté ostuda, ale jak závidí mu
židy »Čas«, jest prostě opovržení hodná neřest.
Mladočeský denník slovy: >Necháváme židy žít«,
naznačuje, že mladočeské noviny neklepají židy
přes prsty v těch věcech, které znamenají židov
ské němčení, hospodářské vykořisťování, kupčení
lidským masem, lichvářství, zaviněné úpadky a
mnoho ještě jiného. Jest to přiznání, za které se
musí slušný mladočech rdíti hanbou. Ale »Čas«,
jenž by židovské sypání nejraději spojídal sám,
nemůže udusiti v sobě bledé závisti a úmyslně slo
va: »necháváme židy žiít«,vykládá ve smyslu po
gromův, aby židy podráždil proti mladočechům a
navnadil pro své zájmy.

Říká se, že všichni žebráci smíří se nad spo
lečnou mísou, ale »Čas« dává na jevo, že s mlado
českými novinami stolovati nechce a že chce ži
dovskou mísu míti jen pro sebe. >Čas« již od let
zamlouval si židovskou lásku, nespěchal, nechával
jablka zráti, než zatřese haluzí, prozíravě počítal
a těšil se na žně, až bude sklízetí do svých stodol,
a proto jeho realistická rozvážnost jest pojednou
ta tam, když vidí, že pole jeho počínají zorávati ta
ké jiní. Zalomcovala jím závist, která u dědicův a
pokračovatelů českých bratří velmi nepěkně se
nese. Čeští bratří přece byli milosrdni, almužnu
nejen dávali, ale také darovanou z rukou bližních
hrabivě nevydírali. Přejeme tedy »Času«, aby se
uklidnil a rozvážil, že jeden člověk nemusí všech
no všudy snísti, zejména když běží také o žold,
dobře zasloužený.

Nerozumíme dobře počínání. jestliže někdo z
našinců vybere někde, na příklad z volných my
šlenkářů, protináboženské námitky, uveřejní je bez
vysvětlivek a o věc již se nestará. Nedávno »Čech«
přinesl 100 takových otázek volnomyšlenkářských,
určených pro děti. »Čechem« tyto otázky rozlétly
se mezi čtenáře, a vyvrácení těchto otázek? Ni
kde. Každý myslící člověk by uvažoval: nuže, u
veřejnili nám 100 agitačních volnomyšlenkářských
otázek, to jest dobře míněno, budeme aspoň při
praveni. A když jsem si přečetl námitky, obrátím
si pěkně list a prostuduji si jejich vyvrácení. Ha,
co to? Vysvětlivky tady nejsou, a již se ti dosta
vuje otázka: Tak, proč to předkládáte i laikům
bez logického doplnění?

Pouze nápis na straně severní jest dokonale čitel
ný. Hlásá, že jej postavil Usertesen I., král horního
i dolního Egypta, pán diadémův a syn slunce, mi
láček božských duchův Onských — — — Ostatní
stěny byly v čas mé návštěvy úplně zakryty vče
lími hnízdy.

Po dlouhá staletí celým zástupům cestovate
lův a učencův tyto hieroglyfy, t. j. obrazy vzaté
ze všech říší přírodních i z obraznosti, obrazy by
tostí skutečných i báječných — zůstávaly písmem
nezbadatelným, hádankou nerozluštitelnou!

Co zdálo se býti nemožným, podařilo se ve
století devatenáctém, jež zůstane věčně památným
pro výzkumy v oboru starožitnictví a jazykozpytu.
V něm byly nalezeny klíče, otevírající brány říší
ducha světa nejstaršího. Míním rozluštění písma
hieroglyf. a klínového. Tím byl odhalen závoj z
nekonečné řady literárních pokladů, jež tím cen
nější jsou, že mnohé z nich až do 5. století před
Kristem sahají a že nyní spadl závoj, jenžaž do
sud zakrýval občanský, lidový a náboženský ži
vot těchto velikých a mocných národův, o nichž
klassičtí spisovatelé tak podivné věci vyprávěli a
jež obzvláště v knihách Zákona Starého tak vyni
kajicí roli hrály.

Opravdu stkvělé svědectví prozíravosti, 0
strovtipu, neúmorné vytrvalosti lidského ducha,
jenž netoliko zasvěcuje sílu svou poznání zákonů
přírodních a z něho se prýštícímu materielnímu bla
hobytu, nýbrž i poklady myšlenkové dějin lid
ských šeru prastarých písmen vyrvati dovede. Vě
ru, důstojný to předmět vznešené vědychtivosti —
odkrytí krásy téměř po dobu dvou tisíciletí za
kryté v tajemném šeru staroegyptských písem
ných památek.

Údolí Nilské, díky svému téměř neměnícímu
se podnebí, propůjčílo písemným dílům svých o
byvatelů jakousi nesmrtelnost. Byly vykopány ze

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna schůzí 5. března zahá

jila své jarní zasedání. Dle porady předáků stran
sněmovních prvním předmětem jednání sněmov
ny jsou návrhy drahotního výboru. Řečníky v té
to debatě jsou jak obyčejně soc. demokraté. Nato
zahájeno bude postupně prvé čtení branné refor
my, L.čtení předlohy vodocestné a 1. čtení předlo
hy o válečných sborech.

Politická situace následkem odporu rakouské
vlády a vojenské správy proti zamýšlené resoluci
o omezení práva koruny k svolání reservy do zbra
ně jest krajně kritickou. Maďaři cítí, že tentokrá
te odpor Vídně nezlomí a pokusí se ještě o něja
ký kompromis. Proslýchá se, že ani ne tak panov
ník jako jiný činitel opřel se proti schválení reso
luce. Kdo je míněn, jest jasno. Počítá se také s ja
kýmsi provisoriem ohledně branné reformy. Za
tím se má zvýšiti kontingent branců o 30.000 mužů,
zato se má snížiti doba služební na dva roky a má
se poskytnouti vice úlev.

Jednotný český klub na řišské radě má býti
rozbit. Přejí si tak národní sociálové a radikálo
vé, kteří svou zbrklou politiku nemohou vnutiti
většině klubu, což je připravuje o poslední zbytek
soudnosti. — Předseda Jednotného českého klu
bu dr. Fiedler prohlašuje, že Jednotný český klub
nebude moci hlasovati ani pro brannóu reformu,
nepomuže-li vláda zemským financím, a neposta
rá-li se, aby husarské kousky německých soudců
v jazykové praksi přestaly.

Protičeská štvanice na sněmu dolnorakouském.
Na sněmu tomto znovu 4. března schválen zákon
Koliskův. Příslušný návrh přednesl posl. Fisseltha
ler, odůvodniv ho tím, že prý v Dolních Rakousích
jest úředně zjištěna jen jedna národnost, německá,
a že proto zákon Koliskův není v odporu s čl. XIX.
zákl. zákonů státních. Němci respektují sice Če
chy, ale nedají se Čechy udusiti. Místodržitel bar.
Bienerth jménem vlády prohlásil, že zákon tento
nepředloží k sankci z důvodů, které před dvěma
lety sněmu tlumočil hr. Kielmansegg. Pro návrh
výboru hlasovala celá sněmovna mimo soc. demo
kraty. Tímto štvaním protičeským sotva se při
praví nálada k českoněmecké dohodě v králov
ství Českém.

Českoněmecké dohodování. Plenární schůze
nár. politické komise na schůzi v Praze 4. t. m.
schválila všecka dosavadní ujednání pracovního
výboru. Předseda komise hr. Clam-Martinic na
značil, že došlo již k jistému sblížení se obou tá
borů národních ve sporných otázkách; © připojil
však, že nutno vyčkati výsledků vídeňských kon
ferencí o úpravě jazykové otázky u samospráv
ných úřadů v Čechách. Posl. Švehla jménem če
ských poslanců zdůraznil, že jednota a nedílnost
království Českého nesmějí býti dotčeny nebo po
rušeny.

Nový čin ministra Hochenburgera. V poslední
době docílil terstský místodržitel kníže Hohenlo
he toho, že seznam porotců byl tak sestaven, aby
porotcové rozuměli i slovinsky. Liberální Italové
cítili se tím dotčení a plni rozhořčení (!) vypravili
do Vídně deputaci s posl. Pitacem v čele. Ministr
spravedlnosti dr. Hochenburger deputaci přeochot
ně přijal a — listinu porotců zrušil a suspendoval
i vypsané již porotní zasedání. Slovinci jistě se
rázně ozvou.

—————— — —

sarkofágů, kde uloženy byly vedle mumií, papyry
hustě písmem pokryté, výborně zachované, zá
roveň s živými pozíústatky starobylé vzdělanosti
faraonův. Pomocí těchto nápisův, pozůstatkův ne
zřídka třiceti až čtyřicetisetletých, pomocí maleb,
které nám živě před oči předvádějí starověk fara
onský, vzkříšen byl Egypt za dnů našich ze své
ho popela jako pohádkový Fénix, o němž doleji
bude řeč. Epigrafie staroegyptská kráčí od trium
fu ke triumfu...

Starožitníci a egyptologové slibují si mnoho
z výkopův, jež mají zde v Héliópolis býti podnik
nuty. Doufají v jejích zříceninách najíti hojnost
cenných památníkův, jež snad věk nejstarších fa
raonův objasní. Než těmto, ve velkém slohu pro
jektovaným výkopům staví se velká překážka v
cestu: vysoká cena přeúrodných okolních polí,
jež Nil při záplavách svých na zříceniny Héliópole
nanesi — a pak velké množství podzemní vody,
jež se nashromáždila na bývalém niveau tohoto
praměsta.

Mimoděk pří pohledu na tyto zříceniny připa
dají mi vážná slova písně staroegyptské z roku
1300 před Kristem, jejíž název zní: »Píseň z hro
bu krále In-jetef-a, před harfeníkem«:

»Těla mizí a zacházejí

M Vznešenía oslavovaní odpočívají
ve svých pyramidách.

Kteří kdysi domy stavěli — jejich příbytků
již není.

Co se z nich stalo?

Jak to vypadá s jejich městy?
Jejich zdi se rozpadly, měst jejich již není,
jako kdyby nikdy bývalí nežili...

(Pokračování.)
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Krise v Uhrách. Hr. Khuen-hHedervary domlu
vil se sice s Košutovci, ale Justova strana způso
buje schuze na sněmu krajně bouřlivé. Ale úmluva
s Košutovci způsobuje vládě uherské ještě větší
potíže, zejména umluvená resoluce v příčině povo
lávání náhradních záložníků a záložníků k činné
službě ve zvláštních případech, kterážto resoluce
vládou rakouskou vykládána jest jako omezování
práva panovníkova na svolání zálohy do zbraně.
A posl. Pogačník v »Neue Freie Presse« dokazuje,
že schválení této resoluce uherským parlamentem

nářství. Hr. Khuen-Hedervary už prý se také s ce
lou vládou chystá k demissi. Z jiné strany se
však také tvrdí, že dohoda vlády uherské s Ko
Šutovci jest vlastně smluveným manévrem ma
ďarským, aby zatím chystaná volební reforma by
la zase odsunuta do pozadí.

Mladočesko-agrárnický ústupek Němcům. »Na

schůzi české sekce zemské školní rady presidertt
její kníže Fr. Thun představil nástupce dvor. rady
Tobische, vicepresidenta dvorního radu dra. Golla,
Němce. Psali jsme již o tom, že tento německý
kandidát k úřadu tomuto bude povolán. Překvapilo
však, že byl v úřad uveden dříve, než bylo jeho
jmenování úředně vyhlášeno. Mladočeští a agrár
ní poslanci, kteří jsou za zemskou politiku zod
povědni, byli včas upozorněni na to, že jmenování
toto se chystá, ale neučinili pranic, aby mu zabrá
nili. Právem to budí domnění, že dohodli se s Něm
ci a důležité toto místo jim přepustili. Dosud za
stával je Čech. Že by. byla Čechům dána nějaká

kové činí Němcům ústupky, které jsou na pová
ženou.

Velké výtržnosti anglických sufražetek. Dne
1. března odpoledne udály se v Londýně největ
ší výtržnosti přivrženek hlasovacího práva žen,
jež byly zaznamenány od počátku tohoto hnutí.
Množství žen táhlo ulicemi Hymarket, Whitehall,
Picadilly, Bond-Street a jinými třídami Westen
du a rozbíjelo krámya okna velkých obchodních
domů. Několik žen prodralo se až do Downin-Stre
etu a rozbily okenní tabule bytu ministerského
předsedy a vládní budovy. Oken vybito bylo v
ceně 80.000marek. Celá demonstrace byla předem
smluvena. Ženy byly ozbrojeny kamením, holemi,
kladivy. Dne 4. března opakovaly se před budo
vou parlamentní hlučné demonstrace. Sufražetek
zatčeno již několik set. Mnoho jich odsouzeno by
lo k trestům dvouměsíčního vězení s těžkou vaz

. bou spojeného.
Válka italsko-turecká. Velitel italského váleč

ného loďstva admirál Aubry náhle zemřel. — Z
bojiště došla opět zpráva o přepadení Italů Araby.
— Všecky neutrální mocnosti budou v otázce ital
sko-turecké války postupovati společně a doleh

nou prý v Říměi v Cařihraděk sprostředkování
míru.

V Číně po prohlášení republiky povstala
vzpoura vojenská proti republice a ŠÍŤÍ se po ce
lém Mandžursku. V Pekingu jest prý úplný klid.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Installační den předsedy dlecésního sdružení katoll
ckých jednot. Dne 3. t. m. konána slavnostně za přítom
nosti J. E. nejdp. biskupa dra. Josefa Doubravy v kathe
drálním chrámu královéhradeckém installace nového
kanovníka, vsdp. dra. Reyla. ©Významného toho aktu
súčastnili se P. T. zástupcové města, úřednictva různých
kategorií, škol, kněžstva, důstojnictva atd. Velice potě
Šitelno bylo, že dostavilo se obecenstvo všech spole
čenských tříd v překvapujícím množství. Samy katoli
cké jednoty a jiné naše organisace tvořily imposantní
část přítomných účastníků. S praporem se dostavily:
Jednota katolických tovaryšů z Hradce Král., jednota
katol. tovaryšů z Chrudimě spolu s deputací odbočky
Všeodbor. sdružení, křesť. sociální. spolek ze Smiřic,

Všeodbor.„sdružení, křesť. soc. spolek z Pardubic s de
putacíodbočky Všeodbor. sdružení a katolická jednota
z Kostelce n. Orl. Z Hradce Král. mimo to dostavily se
Mariánská kongregace pánů a dam, křesť. soc. spolek
rAnežka«, Všeodbor. sdružení a tělocv. odbor »Orlů«.
Dále přišly v četném zastoupení: křesť. soc. spolek z
Jaroměře (s celým výborem), katol. jednota a Všeodb.
sdružení z Pouchova, katol. jednoty z Král. Dvora, z
Hořic (s deputací Všeodbor. sdružení), z Týniště n. O.
s Všeodbor. sdružením, z Třebechovic s Všeodbor. sdru
žením a z Nového Bydžova. Tudíž patrno, že i v nyněj
5[ velice pohnuté době lid rád projevuje manifestačně
vřelou oddanost ku knězi, o jehož lidové veliké práci
se přesvědčil. [ deputace vojenských vysloužilců z Jo
sefova přednesla srdečnou gratulaci svému čestnému
členu. Dostavil se mimo četné ctitele i vynikající přítel
oslavencův, vážený spisovatel dr. Řezníček. Vsdp. dr.
Reyl představil se delší, hluboce jímající řečí pří
tomné nejd. kapitole, žádaje, aby dle starobylého způ
sobu installován. Nato od oltáře vsdp. kapitolní dě
kan dr. Soukup vylíčil řečí mistrnou, jak obsahem tak
formou, život nového kanovníka, poukázal na jeho zá
služnou činnost náboženskou, kulturní a sociální, chvá
lil jeho přímost povahy, energii, rázovitou a cílevědo
mou samostatnost ve spřádání velikých, ušlechtilých
plánů. Konečně přál installandovi vroucně hojnost po
žehnání Božího. Nato odevzdal vsdp. dru. Reylovi ka
novnické insignie (odznaky) a uvedl jej do stally, do
křesla úmrtím uprázdněného. Pak zapěno slavnostně +»Te
Deum“«, načež nově installovaný kanovník sloužil slav
nou mši svatou, při níž na kůru předneseny velmi krás
né zpěvy. — Večer jednota katolických tovaryšů uspo
řádala svému dlouholetému předsedovi za spoluúčasti
odbočky Všeodbor. sdružení, spolku »Anežky« a od
boru »Orla« intimní pěvecký a hudební večer. Ačkoli
však byli zváni výhradně nejbližší přátelé, nabyl večer
rázu manifestačního přečetnou účastí. Dvorana Adalber
tina i s přilehlými místnostmi byla cele naplněna. Když
oslavenec vkročil do místností vkusně ozdobených, bylo
mu srdečně blahopřáno deputací spolku »Anežky«, při
čemž dceruška pí. Uhrové podala panu kanovníkovi
kytici, Po dvou produkcích promluvil vzletně zasloužilý
starší jednoty p. V. Jenčovský (který již dvě desltiletí
ve spolku obětavě působí) o zásluhách organisačních p.
kanovníka. Vytkl výrazně, jak v době nejvýš žalostné
a nevděčné ujímal se oslavenec pracujícího lidu, jak
dělníky neunavně poučoval a obětavě podporoval, za
ně se exponoval. Upozornil, jaké podniky sociální, cha
ritativní a kulturní vznikly energií dra. Reyla. Hříma
vý potlesk svědčil, jak řečník mluvil od srdce k srdci.
Nato oslavenec v zřejmém pohnutí srdečně děkoval.
Přiznal, že při takové organisační práci katolík mnoho
pronásledování zakouší, ale útěchou jest pomyšlení, že
símě zaseté zkvétá v mohutný strom; jest přesvědčen,
že ta oslava neplatí jen osobě jednotlivcově, ale zdárné
práci organisační vůbec. Přál mnoho zdaru všem katoli

Ozval se nový nadšený potlesk. Program produkce byl
velice pestrý a účinkující vesměs závodili v umělecké
zdatnosti jsouce odměňování častým potleskem. Hudba
tamburašská střídala se s damskými a smíšenými pě
veckými sbory, hrou na plano, housle a vloloncello a
velmi dobře volenými zpěvy sólovými a dvojzpěvy.
Svou obětavostí a uměním přispěli naší jednotě ke zda
ru večera mimo členstvo zvláště pp. dr. Svoboda, prof.

vá, Macáková, Frydrychová a Kublštová. Každý chvá
lil krásný průběh animovaného večera. Bůh posiluj no
vě Installovaného pana kanovníka v další práci, kona
né pro čest Boží a blaho lidul

Sdružené katolické spolky v Pardubicích uspořáda
Ji v neděli dne 10. března 1912 v sále městské radnice v
Pardubicích veřejnou přednášku chvalně známého ce
stovatele p. prof. A. Svojsíka z Prahy »O Číně a Čí
ňanech«, doprovázenou 240 světelnými obrazy. Začátek
o půl 8. hod. večer. — Tytéž spolky sehrají 24. března
v městském divadle frašku »Idekiy manželství« od B.
Bartoše.

. (Chredim. Jednotakatolických 'tovaryšů oslaví vý
ročí svého patroma sv. Josefa tím, že due 17. března
1912 o 9. hod. dop. růčastní se korporativně s: prapo
rem služeb Božích, večer pak společně s ostatními bra

trskými spolky pořádá velký zábavný večer, při němž
bude sehrána časová, velmi rozmarná Bognerova vese
lohra o'4 jedn. »Halleyova kometa«, po ní pak humori
stický program při hudbě p. Vaníčka. Večírek koná se“
v restauraci musejní o půl 8. hod. več. Vstupné: I. mí
sto 70 h, II. místo a u stolu 60 h. Členové katol. spolků
mají značné slevy, pročež jest jejich povinností, aby

kázali těm různým přítelíčkům, že máme také právo na
existenci v městě.

Kostelec n. O. V neděli dne 3. března sehrál dra
matický odbor katolické jednoty činohru A. Bognera:
Od knihy k životu aneb Květina bez vůně. Hra tato jest
vskutku časová, moderní. Pečlivě byla nacvičena. Vý
prava velmi úhledná. Všichni účinkující zcela vžili se
do svých úloh. Vlasta, květina bez vůně (slč. Faltysová)
podala výkon prvního řádu moderní dámy, emancipova
né ode všech »zpátečnických zásad.« Do nejmenších od
stínů provedla svoji úlohu. Zvlášť úchvatně podala o
nen obrodný proces ve 4. jednání. Slečně srdečně gra

tulujeme. Vážná, pečlivá paní Svobodová měla výbor
nou interpretku v pl. Záleské. Slečna Boža Králická
(slč. Sedláčková) výstižně v emancipaci postavila se po
bok květiny bez vůně a se zdarem zhostila se své ú
lohy. SI. Marie Svižná (slč. Modličovská) udělala čest
své úloze a ji nejen ústy ale i gesty svižně provedla.
Překvapující byl zjev starého pana Opavského (p. Mar
tinec st.) v masce i mluvě. Se znamenitým pochopením
a zanícením podal ustaraného, trpkou školou prošlého
a při tom pevně věřícího a v ideál štěstí doufajícího
otce Vladimírova. Vladimír Opavský (p. Mňuk) vystou
pením svým působil velmi sympaticky a ukázal, že není
na prknech nováčkem. Jindřich Budil (p. Záleský) uká

zal, že do každé úlohy dovede se vpraviti. Byli jsme
zvyklí naň jako na výborného komika, ale při této hře
byli jsme překvapení, jak mistrně sehrál vážnou, něž
nou a jemnou úlohu lidumila. Pan Brodský (p. Maleček)
oslavil v úloze svůj debut. Anna (slč. Blažinová), Hra
dil (p. Vásl), Čížek (p. Miller) hráli s náležitým poroz
uměním. Návštěva byla hojná. Vše bylo vyprodáno.
Vskutku s chutf hrají herci, když u obecenstva potkají
se s oblibou a porozuměním, jako děje se u nás. Na
květnou neděli připravuje se lidová hra, upravená dle
románu V. Kosmáka: Potkalo ji štěstí. —k.

Libštát. Zábavní odbor zdejší katolické Jednoty se
hrál dne 25. února ve vlastním domě -- při vyproda
ném sále — s velkým úspěchem mravním i hmotným
divadelní představení »Nepromluvíš křivého svědectví.«
Činohra v 5 jednáních. Napsal Leonard z -kongregace
Kalassantinů. Pro české jeviště upravil Jaroslav Ru

dolí. Kus dne 3. března opakován. — Vneděli dne 17.
března t. r. ve vlastním domě sehraje divadelní předsta
vení: Viktorka. Obraz ze života ve třech jednáních. Dle
»Babičky« Boženy Němcové napsal Jan Maria Koubek.
Začátek o půl 8. hod. večer. Ceny míst obyčejné. Dít
kám školním vstup zakázán. Lístky na sedadla v před
prodeji u p. J. Plichty, pokladníka.

Z křesť. soclálního vzdělavacího spolku v Čáslavi.
Zřízený pohřební fond na zásadě svépomoci nalezl hoj
ně přízně mezi členy spolku, takže se bude moci vy
pláceti zopůstalým po zemř. členech skutečně stano
vená částka 40 K. Žádáme členstvo, aby sdělilo tuto vý
hodu. kterou spolek náš svým členům poskytuje, v nej
širší veřejnosti, neboť jsme jisti, že tím řady naše značně
se rozmnoží. © Podobně i práce pro vlastní katolický
dům nachází na všech stranách porozumění. A jsou to
vedle vdovích haléřů členů četní příznivci z řad ducho
venstva, kteří s radostí na fond náš přispěli. Za zaklá
dající členy přistoupili a buď již úplně neb částečně 20
K podíly splatili vdpp.: A. Schreiber, vikář ve Žlebech,
Jos. Jenček, bisk. sekretář v Chotusicích, Boj. Flum,
farář ve Vlkánči, Jos. Limberský, farář v Dol. Bučicích,
Jan Kostkan, farář v Pusté Kamenici, Lad. Kalina, farář
v Oumyslovicích, J. Samec, kaplan v Čáslavi, Fr. Lukš,
kaplan v Čáslavi, Fr. Kohout, prof. náb. v Čáslavi, Fr.
Dlabáček, kaplan v Zbraslavicích. Mimo to menšími část
kami přispěli četní pp. duchovní i laikové, jichž jména
budou uveřejněna příště. © Všem příznivcům upřímné
Zaplať Bůh! — Dne 17. března koná spolek přednášku
u »>ModréHvězdy«, spojenou s večírkem pro své členy
Josefy.

»Vyděděncl« na jevišti v Ronově mad Donbravou.
Požitek vzácný připravili nám na druhou neděli postní
skupina sdružení mládeže s katolickým spolkem »Rov
nost« divadelní hrou »Vyděděnci« od A. Svobody. Spi
sovatel způsobem mistrně jímajícím duši českou kato
lickou předvádí nám zápas katolicismu s protestantis
mem re středověku. Dvojí ráz má hra. Poučiti z dějin
minulosti vlasti naší dle slov básníka K. J. Erbena:
»národ slávou otců nesvěcený, bez paměti vlasti své,
z života knih list je vytržený« a za druhé vyvoditi dů
sledky z minulosti pro dobu přítomnou. Obé velmi dobře
se zdařilo. Naše srdce české věřící zachvívalo se pří
nadšení starých českých bodrých sedláků za víru a řeč.
Na jeviště vystupuje hejtman zbirožský se slovy: »pro
klatá cháska sedláků.« Jak energicky počínal si, tak
přirozeně, že by starý zkušený rytíř nalezl v něm za
Iíbenf. Jeho choť Zdeňka mírně k němu se tulí a prosí
ho, by neutiskoval sedláků! Koho by nedojalo její jed
nání? Vždy jemná elegance Justiny zvýšena tentokráte
zvláštní melancbolif citu a působila dojmem okouzlují

cím. K ní mile družila se společnice Milada. Pozornosti
zvláštní těšil se dudák svým způsobem milého vypřa
vování dívkám na návsi, které seskupeny byly v lad
ný celek a svým! národními kroji skytaly rozkošný po
hled Jedna hleděla předčjti druhou, Na svém místě, byl
generál Koloredo a císařský komisař Bohuš z Komořan.



Energicky počínal si grutovník Běšín. Vrcholem hry by
ly výstupy, které odehrávaly se mezi svobodníkem Ka
ráskem, jeho ženou, syném Janem a Justinou. Žena Ka
ráskova svým vytříbeným obvyklým vkusem v koncep
ci své úlohy vystihla smysl povolání a povinnosti man
želky a matky. Výkon nad jiné zdařilý, eminentní. Vel
mi krásně a dojemně působilo chování se Jana ke své
mu otci; duševní zápas, má-li zůstati věren zásadám
otce, či přikloniti se k cizincům, podán s neobyčejnou
vervou. Nejvděčnější látku ku přednesu poskytl spiso
vatel svobodníku Karáskovi z Újezda. Karásek měl také
den a z plna srdce mu gratulujeme. Dojem celé hry
zvyšovaly nádherné obleky, jež bezvadně dodala firma
J. Bosner z Prahy. Příští hra dává se na pondělí Ve
likonoční. Zdař Bůh! — Hru tuto doporučujeme všem
spolkům a organisacím bratrským a vzdáváme veřejně
dík spisovateli s přáním, by v duchu hry této uvedl je
ště jiná fakta historická na scénu. Práce »Vyděděnci«
nebyla konána nadarmo.

Zprávy
místní a z kraje.

Akademii na oslavu 60. narozenin a jmenin J. Exc.
nejdp. biskupa pořádají bohoslovci a chovanci Borro
maea pro zvané hosty dne 10. t. m. ve dvoraně Adal
bertina o 5. hod. odpol. Lístky na sedadla dodá Druž
stevní knihkupectví.

Z Rudollina. Jeho Excellence nejdp. biskup Th.Dr.
Josef Doubrava, přijímaje blahopřání chovanců zdejší
ho ústavu hluchoněmých k šedesátým narozeninám
svým, vyslovil přání, by o dni tak památném všichni
chovanci hojně vyčastování byli, ku kterémuž účelu vě
novati ráčil značný dar na penězích. — Hluchoněmi cho
vanci děkuji co nejuctivěji Jeho Excellenci za milodar
a slíbují, že neopomenou vyprošovati svému vznešené
mu příznivci hojného požehnání Božího. Zaplať Bůh!

Dary Rudoliinu. Přípisem sl. ředitelství spořitelny
královéhradecké sděleno bylo, že z usnesení výboru po
volen byl zdejšímu ústavu hluchoněmých příspěvek 200
K ze správního výtěžku za rok 1911, kteráž částka bude
vyplacena, jakmile dojde schválení c. k. místodržitel
ství. — J. M. nejdp. opat Meth. Zavoral ze Strahova
při návštěvě ústavu dne 28. února odevzdal ředitelství
ústavu částku 20 K na přilepšení chovancům. — Vele
důst. farní úřad v Libici u Chotěboře zaslal 5 K, kte
réž obdržel ze všedělnického plesu v Dolní Sokolovsi
ve prospěch Rudolfina. — Vsdp. vikář Jan Seidl z Čer
nilova odevzdal částku 4 K jako dodatek kostelních
sbírek z vikariátu jaroměřského. | Ředitelství ústavu
vzdává za dary tyto vřelé »Zaplať Bůh!.

Městské průmyslové museum © v Hradci Králové
uspořádá ve dnech 24. a 25 . března t. r. bezplatná ce
lodenní praktická cvičení nového způsobu zcelování o
buvi přípravkem »Ago«. Cvičení prováděna budou tím
způsobem, že každý přihlášený účastník z vlastního při
neseného a připraveného materiálu zhotoví 1 pár obuvi
sám — tak aby vlastnoručním prováděním do nového
způsobu zcelování obuví úplně vnikl. Praktická cvi
čení a podrobný návod podávati bude účastníkům p.
Eman. Meixner, odb. učitel z Prahy. Jelikož vzhledem
ku zařízení nelze najednou prakticky zaměstnati více než
2—3 účastníky, postupovati se bude v pořadu dle pí
semných přihlášek účastníků kursu. Kurs jest přístupný
mistrům i jejich dělníkům. Cvičení odbývati se 'budou
v čítárně musejní od 8—12 a od 2—5 hod. odpol. po oba
dny. Přihlášky písemné přijímá do 20. března správa
průmyslového musea v Hradci Králové. Lad. Haněl, řed.
musea m. p.

Konfiskace »Štítu«. Poslední číslo »Štítu« bylo za
baveno. Jak jest citlivá tužka censorova vůči katolické
mu časopisu, naši čtenáři ještě seznají a budou překva
peni. V protikatolických listech však svobodně parádují
fanatické články, z nichž skutečná tendence jest znatel
na na sto honů.

»Ratibor« podporuje umění. Pošpiniv uličnicky Ermu
Destinnovou, stříká nyní blátem po krásných budovách,
zdobených dle plánů osvědčeného architekta. Na suro
vosti, psané pověstným pokrokářským toporem, není
třeba odpovídati. Poukazujeme pouze, jakým »poctivým«

způsobem jest sestavena kapitolka o jesuitské residenci.
Prý do vnitra beránkova vloženy »plsemnosti, oslavu
licí řád jezovitský.« To je lež, jako hora — ani slovo 0
slavy řádu. Zato psáno o domě doslovně: »Český jej
vymyslil důmysl, česká jej pracovala ruka, ku cti če
ského jména.« Pokrokář však ve svém fanatismu četl

„dle všeho míso »český« — »jesuitský«. Již tato ukázka
svědčí, z jakých fantasií jsou spředěny 1 ostatní in
vektivy.

Krimiuatistika. Pověstný podvodník Dix již byl pří
vezen ozbrojenou mocí do Hradce. —Celé' město naše
bylo vzrušeno smělým lupičským činem 1lóletého stu

dovolenou, jel k Josefovu a pak v Zaloňově spolu se
starším člověkem v noci ze soboty na neděli pokusíl se
okrásti stařické manžele Holečkovy. Ti se však probu
diii. Nastal krvavý zápas, při němž stařena zavražděna
a stařec těžce zraněn. Četnictvo hned pátralo po pacha
telich a dne 6. t m. zatklo zde hocha, který prý se již
ke všemu přiznal. Mladfka svedla ke krvavému činu
žádost po penězích. 75 K, jež mu byly zaslány na škol

ní plat, promarnil, £ ježto uslyšel, že Holečkoví jsou

bohatí, chtěl je obrati.

se (dne10.březnat. r. v místnostech
sa v Hradci Králové doplnila dotací

, —Zlož
se ziskuzelnře

lým kontrolorem B. E. Tolmanem založenou nadaci na
K 2000.—a bude první požitek K 84.— z téže dle intencí
zakladatele dne 25. března t. r. chudému a potřebnému
členu záložny udělen. Žádosti podány buďtež do 23.
března t r. v kanceláři záložny — Janské náměstí č.
163.

Kralohradecká spořitelna. Výkaz za měsíc únor
1912. Vklady úsporné: uloženo K 351.888.81, vybráno K
391.554.71, zůstatek K 15,882.028.64. Vklady odvětví še
kového: uloženo K 37.389.03, vybráno K 40.194.88, zů
statek K 11.516.19. Zápůjčky na hypotéky K 10,832.208.32,
zápůjčky obcím K 2,665.028.29, zápůčky na cenné pa
píry K 29.385.—, směnky K 165.821.58, cenné papíry K
2,682.640.—. uložené přebytky K 265.511.71.

Třebechovice. (První čin živnost. pokračovací ško
ly.) Ačkoliv pokračovací škola fakticky ještě u nás ne
existuje, přece při nedělní valné hromadě záloženské
při volbách svůj hlas (!) uplatnila. Naše tedy ještě ne
existující pokrač. škola důstojně se při volbách zálo
ženských přidružila ke spolku okrašlujicímu, krejcaro
vému, ochotnickému, družstvu S. »obci« atd. Dle všeho
— alespoň tak znalci poměrů posuzují — při příštích

volbách uplatní se ještě »Lýra«, tenisové družstvo, zá
bavní klub »Rachejtler, stolová společnost: Čepec
atd. — Vše je moc dobré a nejvýš potřebné.

Hořice. Zdejší »Pochodeň« dělá nám konkurenci a
zahajuje novou rubriku »Naše slovo k postní době«. Pí
še mezi jiným: »Vmysli se, dělníče« ve věc a rozumově
chápej, zda správno vůbec půst hlásati, nadtož ho do
držovati. Vezmi na pomoc bibli a nenajdeš místa v celé
knize Písem, že by byl Kristus postu nařídil. Půst není
jedení masitých pokrmů, jak se hlásá, nýbrž zdržování
se nezřízeného života, alkoholismu, karbanu a všech
neřestí i vášní.« — Bylo by komické, kdybychom s »Po
chodní« se pouštěli do disputace, co v bibli je a co není,
když přece každému katolíku známo, že Kristus půst
nejen slovem, ale i vlastním příkladem nařídil. Třetí vě
tu, která obsahuje výbornou pravdu, nemá však »Po

chodeň< — kdyby se tomu jak chtěla bránila a si toho
ani vědoma nebyla — ze sebe, nýbrž z katolické mra
vouky. Nechť »Pochodeň« pokračuje na této dráze, její
čtenáři do kostela málo chodí. Prospěje jim, budou-li
to aspoň jinde čísti, protože naše doba nedostatkem
uvědomění o tomto druhu postu rozhodně trpí. Nejne
příznivěji o církvi píše, kdo ji nejméně zná. Krom pro
testantů není jednoho náboženského vyznání, jež by tě
lesné posty neodporučovalo a naše katolická církev je
mezi "nimi nejliberálnější — alespoň liberálnější, než
jsou židi, nebo dokonce Turci se svým ramazánem. Čír
kev hlásala vždy nejen půst tělesný o jistých dnech, ale
hlavní váhu kladla na půst duchovní, zdržování se ne
zřízeného života a všeho, co s ním souvisí. — Nyní však
něco jiného. »Hořický Obzor“ nemůže potlačiti v pole
mice s »Pochodní« svůj podiv nad tím, že »Obnova« ne
může si »Pochodeň« dost vynachváliti proto, že má od
ní hořický dopisovatel pokoj. Tento hořický dopisovatel

- když již chce býti »Obzor: osobním — z novinář
ských polemik si nic nedělá. Jsou-li obyčejného druhu,
ignoruje je, jsou-li osobní a sprosté, zná místo, kde se
s redakcí může vypořádati. Dopisovatel polemisoval v
>Obnově« s »Pochodní« o náboženství a aby ukázal, že
by se k polemice nesnížil, kdyby byla »Pochodeň« li
stem tak sprostým, jako kdysi, konstatoval, — a to je
něco jiného, než »nemůže vynachváliti« — co je nejen
jeho osobním názorem, ale míněním v městě — ne-li 0
becně, aspoň valně — rozšířeným, že list zdejší soc.
demokracie pod novou redakcí osobních útoků se hledí
vystříhati, a toto veřejné mínění nesdílí názor »Obzoru«,
že kritisování veřejných poměrů ovšem i osob, v nich
působících, musí se zváti hned insultováním osob a
jednotlivců.< Kdo ve veřejnosti působí, musí si dát lí
biti kritiku této veřejnosti, dokud není sprostá a osobní.
Kritisovat je právo každé strany, jako je právem druhé
strany se brániti. Dopisovatel »Obnovy« je v bojí »Po
chodně« s t. zv. býv. radnič. stranou pouhým dovákem,
do těch věcí se nikdy nemíchal, protože mu do nich nic
není, a ubezpečuje »Obzor«, že škodolibost nikdy ne
byla jeho slabostí. Tu bylo pozorovati, když »Pocho
deň« opravdu sprostě útočíla pod vlajkou ne svou, ale
nastrčenou na osobnosti jiného tábora. Dokud »Pocho
deň« sloužila pánům, »neinsultovala osoby a jednotliv
ce«, dnes, kdý se karta obrátila, upadla v nemilost, a
snad to »Obzor« mrzí, že, jsouc jinak zaměstnána, dává
pokoj klerikálům, kteří mají přece záda pro to stvo
řená. Napsali jsme minule, že je lístem samostatným,
třeba k náboženství stejně nepřátelským, kdežto druhdy
byla útočištěm všech, kdo se k ní utíkali, když své
zboží jinde nemohli, neb styděli se udati. Uhodili jsme
do keře a vylítl zajíc.

Krádež v Hořicích. V zdejších novinách rozepisuje
se kdosi o krádeži, kterou v zdejší nemocnici spáchali
a pak utekli dva sluhové, při čemž — jak ani jinak býti
nemůže — svaluje celou vinu na jeptišky, resp. jejich
představenou, jež má právo služebnictvo přijímati a jež
se patřičně nelnformovala. Jedním ze sluhů bylo totiž
Individnum, jež pro krádež bylo od milosrdných v Pra

dež trestáno, tak že není výtka neodůvodněna, že se
ústav měl, než jej do služeb přijímal, buď u domovské
obce, neb četnické | stanice poptat. Chyba se
stala, ale chybu možno omluviti tím, že Josef Podrazil
stál již před tím ve službách nemocnice Kr. Dvorské a
N. Packé, kde snad nejsou jeptišky a kde rovněž nikdo
ničeho o něm nevěděl. Teprv po útěku z Hořic došlo od
správy z Kr. Dvora psaní, že zmíněný byl v trestnici.
To: fe ten náš nešťastný systém, že se do pracovní kníž
ky nesmí učiniti ani nejmenší zmínka o něčem podob

na všecky strany psal. Jos. Podrazil byl uhlazený a
obzvláště služby dbalý mladík, že nejen jeptišky, ale L
lékaři a správce s ním byli úplně spokojeni, vlastně kla
mání. Dopisovatel žádá, aby přijímání služebnictva dě
lo se od lékařů neb správce, což ovšem prozatím není
možno, protože smlouvou a stanovami je to vyhraženo
těm, jež se služebníky mají vlastně co dělat, jsouce za
veškeren pořádek zodpovědny, majíce též v tomto svém
právu jedinou záštitu a podmínku, že budou míti u slu
žebnictva nějakou autoritu a pak — což nevykázal se
Podrazil dvojnásobnou službou v nemocnici a knížkou
služební, že sloužil k úplné spokojenosti? Podvody se dě
ly vždy a budou se díti, jen že dnes aby každý, kdo slu
nu přijímá, nespokojil se jen s knížkou, ale pátral také
na četnické stanici. Proto myslíme, že kdyby lékaři
sluhy 4 služky přijímali, chyb a zklamání by se též
neuvarovali.

Luže. Na uprázdněnou faru v Chroustovicích byl
v těchto dnech od J. J. kníž. Alberta M. L. z Thurn
Taxisu praesentován dp. Alois Doubravský, farář v Luži.

Pardubice. Koncert spolku ku podporování nema
jetných studujících c. k. reálky v Pardubicích a dívčího
reál. gymnasia v Pardubicích konati se bude dne 10. t.
m. v městském divadle o půl 8. hod. večer. Program ve
lice bohatý a vybraný. Koncert diriguje A. Vendl, u
čitel zpěvu na středních školách. — V průmyslové dív
či škole počne dne 19. března t. r. jarní kurs modistic
ký. Podobný kurs bude také v době podzimní. Tamtéž
je kurs střihů pro dámy a kursy dělnické.

»Neodvislé listy«, mladočeský orgán v Pardubicích,
sloučily se s konservativním listem »Českým Výcho
dem«, kterýžto list mladočeská strana od pl. Tomšové
v Chrudimi koupila za 8000 K. Mladočeši doufají, že
tim »Neodvislé listy« získají na počtu odběratelů a hoj
né inserci, kterou ze zaniklého listu konservativního
hodlají převzíti. Zaniklý »Český Východ“ měl celkem
asi 4M odběratelů. Z těch prý může dobře 300 přistou
piti za odběratele a předplatitele »Neodvislých listů«
v Pardubicích. »Český Východ“ prokázal zvláště za ži
vota a redakce Tomše konservativní straně mnoho plat
ných služeb. Sloučení »Neodvislých listů« s »Českým
Východem« provází pardubská »Osvěta lidu« a její ex
positura »Východočeský Obzor- jízlivými poznámkami
s průzračnou konkurenční žárlivostí. »Osvěta lidu« ztra
tila v Něm. Brodě a na Chrudimsku mnoho abonentů
následkem prý rozmachu »Neodvislých listů« v těchto
místech.

Děkanský kostel v Pardubicích. V minulých dnech
konalo se konkurenční řízení ve příčině rozšíření dě
kanského kostela a v zápětí na to stavební komisse vy
konala prohlídku kostela. Úprava a rozšíření za urči
tých podmínek svěřeno bude panu architektovi B. Dvo
řákovi. Tak se stane, že stavitel a dozorce budou v
jedné osobě. Kostel v přední své části rozšířen bude v
takovou dělku, jako je presbytář. Upravení kostela má
býti hotovo do posledního září. Také nevzhledné okolí
chrámové bude co možno ladně upraveno. Zvláště bý
valé masné krámy, které leží na samém kostelu, budou
odstraněny. — Úprava prostranství před divadlem a
zřízení přiměřeného parku byla svěřena J. Vackovi,
zahradníku v Pamětníku, který se přestěhuje do Par
dubic. Také Zelená brána stane se v nejbližší době před
mětem důkladných oprav. Tak zastkví se celé to pro
stranství kolem kostela a v nejbližším okolí během to
hoto roku v takové výzdobě, jaká mu jako středu města
Pardubic přísluší.

Agltace pro spálení mrtvol zachvátila i město Čá
slav. A co při tom nejpodivnějšího, prý v čelo akce po
stavila se sama městská rada. Nechceme pověsti této
věřiti, domnívajíce se, má-li už některý z P, T. pp. ra
dů městských chuť dáti se ve jho volnomyšlenkářských
agitací, nechť to učiní jako osoba privátní, ale nikdy
ne jako zástupce katolických spoluobčanů, jako nositel
úřadu dosud snad ještě katolického města. Či snad to
má býti rehabilitace naší městské vlády v očích pokro
kového světa?

Otázka přístavby gymnasla v Čáslavi pokročila v
poslední době intervencí kompetentních činitelů zname
nitě ku předu, tak že se jí veřejnost čáslavská konečně
přece jen dočká. Dle sdělení úředního, doručeného měst
ské radě, hotov jest stát z povinné sumy 64.223.74K, kte
rou obec měla složiti, slevití městu 34.223.74 K, dále
platiti mzdu školnímu sluhovi, zapravovati 400 K na u
čebné pomůcky, hraditi výlohy otopu, osvětlení a či
stění a spolu udržovati botanickou zahradu. Vyhražuje
si stát toliko, aby při vyhotovování detaliního projektu
i při provádění stavby se řídila obec přesně dle pokynů
správy vyučovací a aby splatila zbývajících 30000 K
v patnácti ročních lhůtách po 2000 K. Zároveň došlo vy
zvání, aby detallní plány předloženy byly do šesti ne
děl okresnímu hejtmanství, které je má odeslati Ihned
vyšším úřadům. Ač se strany obecenstva činí se mnohé
námitky proti volbě místa k přístavbě gymnasia, tě
šíme se opravdově aspoň z toho, že konečně záležitost
tato ocitla se v proudu po dlouhém odpočinku v mnohých
kancelářích, tak že již jednou šla pověst, že se všecka
akta ztratila. .

Čáslav. (Opozděno.)Okrašlovací spolek
konal 24. února výroční valnou hromadu za dostí sla
bého účastenství členstva. Dle podaných zpráv jednot
livých činovníků vynakládal spolek v uplynulém roce
hlavní péči na udržení toho, co byl před tim podnikl.
Zakoupili četné okrasné keře, postavfi nové krmisko pro
ptactvo a staral se o zimní obživu jeho. Nashromáž
děného kapitálu, který činí 805 K 46 hal. hodlal užítl na
úpravu a oplocení parku na náměstí, nabízeje obci 50



procent nákladu. Návrh tento nebyl však příjat, proto
užito bude hotovosti této na úpravu procházek v okolí
města a na postavení turistického a meteorologického
stánku na náměstí. Zprávy funkcionářů, jakož i nové
mávrhy byly schváleny a výboru projevena byla důvě
ra za všecky práce tím, že byl opět znova zvolen. Mezi
dobrodinci spolku zaujímá prvé místo obec Čáslavská
darem 100 K, pak záložny 60 K, pravovárečné měšťan
stvo30 Kaokresnívýbor20K.—Občanský klub
vystoupil po delší době na veřejnost členskou schůzí v
hotelu »U bílého koně«, v níž posouzen byl podnik
družstva na výkrm vepřového dobytka, kteréžto akce
rozhodla se obec čáslavská súčastniti 10.000 K. Záleží
tost tuto, která týká se na prvém místě rolnictva míst
ního a venkovského, objasnil v informativní přednášce
pan Zahradník, ukazuje na její výhody. Po řeči jeho roz
vinula se obsáhlá debata, v které probrány a na pra
vou míru uvedeny byly přemnohé námitky. Zvláště věc
ně zasáhl do debaty ředitel hosp. záložny p. Riedl, jenž
doporoučel, aby družstvo použilo výhod novějších zá
konů a ustanovení a netarasilo si zbytečně cestu k své
mu prospěchu. Výsledek debaty vyzněl v ten smysl, že
akce tato není nijak nezdravá a že routinované vedení
může účastníky zplna uspokojiti. Družstvo disponuje již
35.000 upsaného kapitálu. Některým z občanů našich
zdálo se zbytečným, že občanský klub zasáhl do těto
záležitosti. Myslíme, že názor tento jest pochybný. Byť
týkal se podnik onen jen části občanstva čáslavského,
tím, že obec na něm participuje, jest záležitostí všeo
becnou a proto dobře jest, když co nejširší veřejnost o
něm se informuje.— Klub státních úředníků,
před několika lety založený, a dosti pěkných nadějí v
kolébce slibující, stojí před zánikem. Na den 3. března
svolaná valná hromada má se rozhodnouti o jeho roz
puštění. Členstvo oddalo se ochablosti, ano i přímé ne
tečnosti. Toto nepochopení, které vyrůstalo z mnohých
kořenů, o nichž bylo by hořko mluvitl, bylo první ra
nou. která byla klubu úřednickému zasazena, a druhé
rány dostalo se mu akcí ku založení odboru ústředního
spolku úřednického, vyvolanou částí čáslavského úřed
nictva státního v té naději, že přivtělením k pražskému
vedení dostane se úřednictvu bezpečhějších záruk k

dosažení vytknutých cílů kromě jiných materielních vý
hod. Nechceme rozhodovatí, co jest lepší, zda samo
statnost či závislost, aní nechceme býti proroky bu
doucnosti, ale tolik jest jisto, že úřednictvu státnímu
nepomůže žádná forma organisace potud, pokud si ne
bude vždy a všude vědomo své stavovské solidarity a
plné ceny své váhy. Dosavadní klub odchází, zanechá
vaje svému případnému dědici rozpracovanou akci k po
výšení Čáslavě ze čtvrté do třetí třídy aktivity, o kte
roužto záležitost poctivě příčiňoval se již několikráte,
ovšem vždy dosud s negativním výsledkem. Nikoliv ale
svou vinou. Snad nyní půjde to rychleji a zdárněji. —
Vandalismus. Příšerný pohled naskyti se v minu
lých dnech čáslavskému občanstvu při cestě ku kapli
Panny Marie Pomocné. U továrního rybníka stojící
stromoví, jež tvořílo v těchto místech krásný kout a
bylo domovem četného ptactva, bylo úplně vykáceno, a
z pěkného místa učiněna tak prázdná poušť. Prý padají
cí listí znečišťovalo rybník. Dokud majetek tento byl v
rukou německé firmy Schoellerovy, stromoví nepřeká
želo, když však liknavosti obce přešel do rukou česko
židovské společnosti Kosmos, zbaveno bylo nejbližší o
kolí Čáslavě jedné ze svých beztoho tak chudých ozdob.
Když na nábřeží rybníka při nové úpravě skáceno bylo
několik starých akátů, byl z toho poplach v celé veřej
nosti čáslavské a časopis okrašlovacích spolků přinesl
proti tomu obrněný článek. Jsme právem zvědaví, všim
ne-li si kdo a jak tohoto Jednání.

Ronov nad Doubravou. Počínajíc rokem 1907 na
stalo v každé české vsi i městě zvláštní třídění duchů,
stojí-li kdo na straně katolické či protlkatolické, po ži
dovsku řečeno klerikální čl antiklerikální. Mnohé duše
naivní, které nemají samostatného úsudku a jehož snad
ani schopny nejsou, daly si namluviti, že třídění ono
stalo se u nás v Ronově nad Doubravou teprve na po
pud dp. kaplana Martina Kloudy. Tomu tak není. Kdo o
ny štvanice zavedl a je | na dále podporuje v přítomné
chvíli po tichu, nejlépe čtenář pozná ze zprávy uveřej
něné v časopise »Lidový List« č. 12. ročník III. ze dne
21. ledna 1899, tedy více než před 13 lety, kdy kaplan
Klonda byl ještě gymnasistou. Zpráva ta zní: »Básník
Heřne říkával, tam, kde je pravda, že je také OGolgota,
a toto rčení platí z části též o mladém spolku našem
»Rovnost« před rokem založeném. I spolek náš koná ce
stu křížovou na Golgotu, a kde jaký potomek židov
ských křiklounů z Golgoty proti nám vede boj. Ale to je
smutným faktem u nás, že právě učitelstvo proti spol
ku našemu se staví a za účel vytklo sl zničení spolku to
hoto. Proč? To je nám hádankou. Není prý nás třeba.
Oni prý jsou také — katolici. Tak jako mnozt jiní, tak
J u nás páni učitelé neumějí číniti rozdílu mezi pokřtě
nými a katolíky. V matrice býti zapsán jako katolík,
to není ještě vše. Když se dnes I anarchisté sdružují ve
spolky, proč má se totéž za zlé katolíkům, sdružují-li
se, aby na zásadách křesťanských domáhali se oprav
společenských, dnes tak potřebných. Ale našim pánům
učitelům je náš spolek trnem v oku, že to není spolek
socialistický. Je to zvláštní hra osudu. Když před 10
Jety slavil zdejší zpěvácký spolek odhalení praporu,
jehož kmotrou byla židovka, tu nenamítali páni učitelé
ničeho, ale proti spolku katolickému brojí. Ale my pra
víme tolik, že jim té radosti neuděláme, bychom k vůli
Jicb socialistickému smýšlení zřekli se svého katolického
přesvědčení.«Takto jde ještě dále, Aťkaždý poctivý
a spravedlivý člověk uváží, kde, kdy a od koho dříve

začalo štvaní. Ovšem tlak budí protitlak! Co dálo se
před 13 roky, opakuje se v jiné formě i dnes.

Dobruška. Páni učitelé svolali si mimořádnou výbo
rovou schůzi pokračovací školy v Dobrušce a dělali
uražené pravdivými zprávami o chování dorostu školy
té. Výbor, který tam nepůsobí, má dělati pánům pořá
dek? Výbor však zkrátka se usnesl, že se náboženství
ve škole bůde přednášeti dále a pořádek že tam musí
býti. — Tělocvičný odbor křesť. soc. mládeže» Orel«
žádal, aby mu povoleno bylo cvičiti v tělocvičně měšť.
školy, kde cvičí též »Sokol.« Ale páni pokrokáři ve své
pokrokové stranické spravedlnosti | rozhodli v sezení
své opatrné rady, že »Orlům« se nic nepůjčí a nedovo
M. Takovou spravedlnost máme v Dobrušce. Ovšem od
lidí, kteří prodávají českou půdu Němcům a jsou před
sedy národního (!!) spolku, od lidí, kteří dají manželský
slib jednomu, a když hona studiích vydrží, vezmou sl
druhého, kteří se v domácnosti z lásky manželské bijí,
kteří jsou napěchováni pokrokovým charakterem, ne
možno více žádati. Zač pak stojí všecken náród, když má
takové spravedlivé vůdce? Spravedlnost vyvyšuje ná
rody!

Vzteklina ve Vápně. Dlouhá léta nebyla již naše
obec tak mocně vzrušena jako minulý týden ve čtvrtek

vzteklým psem zdejší rolník p. Jan Bludský st., osob
nost to široko daleko dobře známá, a v pátek odpoled
ne, po úředním zjištění vztekliny u dvou psů, postřílení
byli — až na nepatrné výjimky — všichni psi ve zdejší
osadě. Veškeré obyvatelstvo přihlíželo k této neočeká
vané, náhlé události, nikoliv jako k zajímavé veselo
hře, ale jako k dojemné truchlohře, při níž slzy vzácny
nebyly. — Vzpomínáno teskně toho, že za jiných okol
ností byl by »popravčím mistrem« těchto věrných stráž
ců lidských obydlí ne p. Josef Vízek ml., jenž jako vý
borný střelec ten nemilý úkol z ochoty vzal na sebe,
nýbrž sám p. Jan Bludský, nejlepší to střelec ve Vápně,
a člověk ke všemu, co ku všeobecnému dobru směřo
valo, veleochotný .— Tentokráte však toho úkolu se
podjati nemohl, jelikož po onom nešťastném přepadení
psem ve čtvrtek Ihned nejbližším vlakem odejel do Víd
ně do ústavu Pasteurova. Brzké a úplné vyléčení přejí
mu ze srdce všichni spoluobčané.

Z Humpolce. Od nepaměti zavedena jsou u nás po
celý sv. půst v pátek odpol. ve 3 hod. kázání, která se
těšila vždy hojné návštěvě. Obzvláště letos je kostel již
dlouho před ustanovenou hodinou přeplněn, neboť le
tos po prvé postní kázání ve své nevšední horlivostí a
obětavosti převzal sám J. M. ndp. opat Salesius Roubí
ček ze Želiva. Kázal již dvakráte. Vyvolil si thema 0
pravdu časové: »Božství Ježíše Krista« a ukazuje nám
je v barvách tak jasných, čistých a určitých, že již dnes
volá každý posluchač v duši radostně a vroucně pod
vlivem nadšených slov J. M. ke Spaslteli: »Pán můj a
Bůh můjl« — Dne 3. března vystoupila na veřejnost 0
pět naše křesť. mládež, aby sehrála ve svých spolkových
místnostech divadelní kus »Potulný filosof«. Prostorný
sál byl tak přeplněn, že mnoho obecenstva muselo se
od pokladny vraceti domů, jelikož nebylo již místa. Mla
dí nadšenci dávali totiž dílo svého duchovního rádce
vp. P. Václava Vaňka, kaplana. Všeobecné očekávání.
jaký bude ten kus od velebného pána a jak jej mládež
provede, nezklamalo z našich nikoho. Dp. autor může
býti hrdým na svůj první kus, který jistě nebude po
sledním, a herci mohou býti též spokojeni, že se pěkně
do úloh svých vpravili.

Suchdol u Kutmě Hory. Ve farnosi zdejší konali od
21. do 28. února t r. vldpp. P. Frant. Zimmerhackel a
P. Ant. Řehoř T. J. z Prahy sv. missii. Účast věřících
byla po celých 8 dní příkladná. Kostel býval při všech
kázáních jejich přeplněn a zbožnost osadníků dojemná.
Že farníci vážili si těchto duchovních hodů, patrno je z
velkého počtu kajícníků. Na 1400 věřících přistoupilo v
ty dny ke stolu Páně. Farnost zdejší čítá dle posledního
sčítání lidu 2282 katolíků. Jen málo bylo těch, kteří se
sv. missle nesúčastnili. Vldpp. missionářům po svěcení
misslonářského kříže jménem osadníků poděkovala de
putace ústy p. Jana Pařeza, rolníka a starosty z Dobře
ně. Voláme za nimi ještě jednou za obětavost jejich
vroucí své: »Za všecko zaplať Pán Bůh!«

Kněžské kolárky
a náprsenky,

-flanel. košile, spodky, ponožky, ka
pesníky a ložní prádla zašlo na výběr
P. T. interesentům známá svou
solidností firma

Václav L. Holý,
Hradec. Králové, Klicperova ulice č. 233.

Vlastní výroba střižního zboží. Se

NováPaka. Den3. březnat. r. zůstaneobčanstvu
zdejšímudlouho v paměti. Opoaštěltotiž toho dne osa
de naši náš duchovní správce vdp. Jos. Vomočil by
přesídlil do Jičína, kamž za děkana byl ustanovem. Klá
šterskýchrámPánějiž při ranníchslužbáchBožíchbyl

plný. S osadníky svými loučil se vdp. děkan v dojem
né promluvě, pří níž nezůstalo oka, jež by nebylo zasl
zelo. Svědčilo to, jaké oblibě těšil se bývalý náš pan
farář. Oblibu tu v plné míře potvrdilo pak odpoledne
při odjezdu jeho veliké množství osadníků, již naposled
přišli svému bývalému duchovnímu správci dáti s Bo
hem. Katolická Jednota, obuvnický spolek s prapory,
družičky, zástupcové intelligence, střední i dělná třída
osvědčili tu účastí svou, jak milým byl jim duchovní
vůdce jejich přes to, že leckdo, ponejvíce ovšem z ne
porozumění, častěji po něm kamenem hodil. Dojat opou
štěl vdp. děkan farnost, přeje všem, i těm, kteří jemu
nepřáli, všeho nejlepšího. | my přejeme panu děkanovi
na jeho novém působišti jen vše nejlepší a zvláště, aby
dobré a upřímné jeho snahy doznaly v Jičíně zaslou
ženého ohlasu a plného zdaru. Mnogaja lieta! Katolická
Jednota vzdává svému bývalému místopředsedovi a nyní
čestnému členu za dárek 120 K na vystavění spolkového
domu srdečné »Zaplať Bůh!« *

Výroční valná hromada I. českého spolku pro zve
lebu včelařství, zahradnictví a chovu hospodářského
zvířectva v Chrudimi koná se v neděli dne 10. března
1912 o 9. hodině dopoledne v hotelu »na Bídě«. Pořad:
1. Zahájení schůze. 2. Zpráva jednatelská za rok 1911.
3. Zpráva pokladníka. 4. Volba předsednictva a výbo
ru. 5. Volné návrhy.

Pracovní komise sdružených odborů »Jednoty če
ských soukromých úředníků« v severních Čechách se
sídlem v Jaroměři koná VI. valnou hromadu delegátů
odborů v neděli dne 17. března 1912 o 1. hodině odpo
ledne v sále hotelu »Modrá Hvězda« v Jaroměři, Žádáme
naše odbory, by schůzi tuto nejen delegáty, ale i člen
stvem co nejčetněji obeslaly. Bratrské pracovní komise
a odbory ostatní přátelsky zveme.

Různé zprávy.
XXIII. všesvětový eucharistický kongres. (Ve dnech

12. až 15. září 1912 ve Vídni.) Vznešené tajemství Eu
charistie, přítomnosti Ježíše Krista na oltářích našich
chrámů pod způsobami chleba a vína, bylo oslavováno
již od prvopočátků křesťanství přerůzným způsobem.
Církev katolická, ta vždy věrná strážkyně Nejsvětější
Svátosti zasvětila Jí právě své nejkrásnější slavnosti.
V Oběti Nového Zákona stala se Eucharistie středem
veškerého kultu. V poslední době byla úcta ke Svátosti
Oltářní neobyčejně oživena a posflena pořádáním eu
charistických všesvětových kongresů. Bylo jich již sla
veno 22; z těch první ve francouzském městě Lille, VIII.
v Jerusalémě, XVI. v Římě, XIX. v britské metropoli v
Londýně, XX. v Kolíně nad Rýnem, XXI. v Montrealu
(Sev. Amerika) a poslední XXII v roce předcházejícím
v hlavním městě španělském Madridu. Zvlášť poslední
čtyry sjezdy byly slaveny s takou nádherou a okázalo
stí, a účast věřících na nich byla tak imposantní, že ce
lý katolický svět může býti opravdu hrdým na toto ve
řejné vyznání víry v přítomnost Kristovu v Nejsvětější
Svátosti.

Přípravné práce k letošnímu eucharistickému vše
světovému kongresu ve Vídní. Na posledním kongresu
v Madridě. bylo usneseno, aby XXIII. eucharistický
světový sjezd v roce 1912 byl pořádán v Rakousku, a to
právě ve Vídni, jako hlavním a sídelním městě říše.

Habsburgů všesvětový sjezd eucharistický. A právě mi
lionová Vídeň, ve které dosud kvete opravdový nábo
ženský život, hodí se k pořádání této velkolepé slav
nosti. Hned v letních měsících roku 1911 bylo započato
s přípravnými pracemi sjezdovými, a již v říjnu téhož
roku sestoupilo se veliké komité, které ve svém středu
mohlo uvítati nejvýznačnější zástupce duchovenstva 1
laického světa v čele s Jeho Eminencí nejdp. kardiná
lem a kníž. arcibiskupem vídeňským drem. Františkem
Naglem. Vzhledem na množství nutných příprav sjez
dových a zvláště z ohledu účinné propagandy tiskové
bylo nutno několik odborů utvořiti, aby celý soubor
práce přiměřeně byl rozdělen. Tak: propagandu sjezdo
vou obstarává korespondenční kancelář, jíž v čele stojí
světící biskup dr. Heřman Zschocke. Ostatní odbory,
resp. jich předsedové jsou: obřady — prelát dr. Gustav
Můlier, výzdoba — opat skotských benediktinů Leopold
Rost, odbor finanční — prelát dr. Josef Seywald, odbor
uvítací — prelát dr. Ferdinand Wimmer, tisk — J. E.
hrabě Frant. Walterskirchen (president Plova spolku),
komise řečnická — prelát dvor. rada dr. Jindřich Svo
boda, doprava — probošt Josef Mord, umění — kanov
ník dr. Karel Schnabl, organisace žen — kanovník Ant.
Schopfleuthner. Uvedené odbory v četných již konaných
schůzích pracovních program důkladně probraly a jed
notlivé otázky, kongresu se týkající opravdu šťastně
rozřešily. ©Metropolitní kapitola sv. Štěpána ochotně
propůjčila ústř. kanceláři sjezdové místnost (I. okr. Ste
phansplatz 5.) Cenerálním sekretářem ©všesvětového
kongresu| ustanoven vldp. duchovní rada Engelbert
Miller.

Olomoucký světícíbiskup V.Blažekzemřel6. t. m.
v úctyhodném věku 75 let. Německé kněžstvo arcidie
cése olomoucké vídělo v něm svého předáka a proto
také r. 1906,kdyse jednalo ovolbutak zv. »německé
ho« biskupa. padlo rozhodnutí na něho. Pro potřeby ve
řejného katolického Života měl nebožtík značné poros
umění. Sámžij nehlučněašetrně, aleněmečtíkatolíci
měli v něm svého mecenáše. Pohřeb konal se ve čtvrtek.

. MCHo svoboda? Prefekti francouzští nebudou to
dy naceni podávatizprávy o politickémchování se dů



stojníků. Ministr vojenství, soc. demokrat Millerand, vý- |
nos předchůdce svého zrušil! Toto zrušení politického ;
dozoru ukazuje, jak je svoboda ve Francii opatřena! Po-'
litický úředník vládní kontroluje učitele, úředníky, dů

stojníky, zda smýšlejí dobře republikánsky, to jest zed
nářsky a proticírkevně, Běda úředníkovi nebo důstojní
kovi, kdyby zašel do kostela, kdyby mluvil s monar
chisty, kdyby neschvaloval vládní násilí a loupež cír
kevního majetku — pan prefekt podá o něm do Paříže
ministru války zprávy a důstojník má po kariéře! Toto
prefektské vyzvědačství nemálo také francouzské dů
stojníky mrzelo a štvalo je proti sobě; konečně vyhově
no bylo jejich přečetným žádostem: politický úředník
přestane býti vyzvědačem! Ať žije svoboda!

Rakousko-Uhersko "věřitelem a dlužníkem. Jest Ra
kousko vůči zahraničním mocnostem věřitelem, či jest
dlužníkem? Jest ostatním státům víc dlužno, než si od
nich vypůjčilo, nebo je tomu naopak? Tato otázka vy
stupuje poslední dobu stále do popředí. Nelze upřiti, že
Rakousko jiným státům posud mnohem více dluží, než
si vypůjčilo, ale nelze i neviděti, že poslední dobu stále
postupuje stále do řad států-věřitelů. První stát, které
mu Rakousko půjčilo, bylo Turecko. Roku 1870—71pře
vzalo totiž velkou část losů na stavbu drah v Turecku.
V 80. letech financovalo Rakousko srbskou půjčku, poz
ději ještě bulharské, ruské a černohorské státní peněžní
obchody. Před několika dny pak stalo se Rakousko vě
řitelem dalekého východního státu — Číny, půjčivší jl
pakatel -- 7.5 mil. kor. Půjčka byla uzavřena dle iran
couzského způsobu: Čína totiž za půjčené peníze musila
si hned v Rakousku objednati zboží — děla od Škody z
Plzně. Půjčka je 6procentní, v 5 letech splatná a pře
vzata byla za kurs 95 K, což znamená, že se bude úro- ,
kovati 7.3 proc. — rentabilita rozhodně pozoruhodná. +
Ovšem že není tato finanční operace zcela nenebezpečná,
hledíme-li k tomu, že v Číně posud zuří revoluce a no
vý státní útvar —-republika -- není ještě vyzkoušen na
trvanlivost. Co se týče dluhů, jimiž Rakousko »viselo«
u jiných států, je pozorovati poslední desítiletí zřejmý
jich úbytek. Roku 1903 měla 6808 mil. K rakouských a
2935 mil. korun uherských hodnot cizina. Největším vě
řitelem Rakousko-Uherska bylo Německo; mělo 50 proc.
hodnot. Za ním šla Francie s 30 proc., o ostatek se dě
lila Anglie s Nizozemím, Belgií a Švýcary.

Německé děti v Berlíně. Do obecných škol berlín
ských chodilo 4162 dětí, znajících pouze jiný. anebo také
Jiný jazyk než německý. Z těch mluvilo 3794 slovansky,
a sice: 1346 jen polsky, 2309 polsky a německy, 40 rusky
a 9 lužicky a česky. Dále 148 maďarsky, 66 italsky,
23 francouzsky, 59 anglicky a 67 jiné řeči. V posledních
10 letech počet slovanských žáků stoupl. Tak bylo roku
1901 polsky mluvících dětí pouze 612 a dnes je jich 3655.

Spolek pro pěstování moruší a hedvábnictví pro
království České v Praze upozorňuje pp. pěstitele, že
i letos rozdá žadatelům semeno a sazenice morušové.
Semeno morušové zasílá se vyplaceně, morušové saze
nice nevyplaceně každému žadateli, pokud zásoba stačí.
Vajíčka bource hedvábníka budou zasílána zdarma a vy
placeně s příslušným návodem na počátku května, žá
dosti však i o ně lze již nyní spolku zasílati. Při roz
dávání semene, moruší a vajíček bude především vzat
zřetel na žádosti pp. členů spolku. Jest proto žádouc
no, aby se páni žadatelé také četně přihlašovali za
členy spolku. Roční příspěvek členský činí 4 K. Na do
taz bližší sdělí jednatelství. Spolek míní roku letošního
podniknouti akci, aby zaveden byl chov bource hedv.
ve větším v těch obcích, v nichž jest již větší množství
moruší vysázeno. Žádá tudíž sl. obecní úřady, hospo
dářské spolky atd. a každého jednotlivce, jenž dovede
oceniti důležitost domácího hedvábnictví, o laskavé o
známení obcí s větším počtem moruší. Žádosti, všeliké
dotazy i posledně uvedená oznámení buďtež laskavě
zasílána na adresu: Jednatelství spolku pro pěstování
moruší a hedvábnictví pro království České, Praha—
Smíchov, Karlova třída č. 6.

Českoslovanská záložna v Praze-ll., Spálená ul. 9.
konala 22. února t. r. řádnou valnou hromadu za hojné
účasti členstva. Předseda pan dr. Kovář, školní rada;
přednesl předsednickou zprávu za rok 1911, která se
živým zájmem byla sledována a ze které jasno, že ú
stav náš rok od roku utěšeně vzkvétá. Zpráva o revisi
Jednoty záložen, stálého revisora a revisorů valnou
bromadou volených, byly hlučně aklamovány, neboť z
těchto jest patrno, že představenstvo koná svědomitě
svoji povinnost. Záložna naše proti roku 1910 učinila
značný pokrok ve všech odvětvích svých obchodů, což
jest následkem stále rostoucí důvěry k našemu svépo
mocnému peněžnímu ústavu. Do představenstva zvole
ni byli opětně pánové: Ph.Dr. M. Kovář, školní rada a
majitel domu v Praze, JUDr. František Svojsík, advo
kát a maj. domů v Praze, JUDr. Gustav Mazanec, ad
junkt c. k. fin. prokuratury a maj. domu na Smíchově,
Josef Hovádek, maj. závodu papírnického v Praze-II. a
Pan František Ptáček, majitel závodu zámečnického v
Praze-III. Pokud se týče kontrolního opatření při našem
ústavě, uvádíme, že záložna naše podléhá následujícím
revisím:- 1. Povinné co zákonné. revisi; kterou vykoná
vá Jedneta záložen na základě zákona ze dne 10. červ
na 1903, 2. odborné revisi celoroční, již vykonává pan
Alois Svoboda, oficiál c. k. zem.fin. tiditelství v Praze,
3. revisi prováděné 3 revisory, volenými valnou hro
madou, 4. denní revisi pokladny. Ústav náš revidován
byl ve daech 3., 4.,.5. a 7. srpna 1911,revidentem Jed
noty záložen p. Františkem Stejskalem, který shledal
vip ve vzorném pořáďku, a Jednota záložen v revisním
náležu pochvalně zmůlňuje se o řádném záloženském

hospodářství v našem ústavě, Jest tudíž obezpečnost

vkladatelů náležitě postaráno a záleží jen na tom, aby
naši stoupenci ústav svůj co nejvíce podporovali, aby
tento za krátko zařazen býti mohl v popředí velkých
peněžních ústavů.

PRVNÍČESKÁ5. NAŽIVOT
naproti „Národnímu divadlu“ v Praze.

Nejlevněji. Žádejte prospekt. Nejvýhodněji.

Svatopostní obětiny Jednotě sv. Methoděje. Loň
ského roku nedocházely podpory českého chrámu ve
Vídni žádoucí měrou, čehož ovšem přátelé náboženské
ho života bolestně želeli. Veliký dluh 180.000 K na je
diném českém chrámu se neumenšoval, a nedostává se
potřebného: obnosu ku vnitřní restauraci chrámu, který
má o letošním sjezdu býti středem slavností eucharistic
kých české sekce. Jednota sv. Methoděje vznáší ku čte
nářům našeho listu vroucí prosbu, by v době postní u
skrovňovali se ve svých potřebách aspoň o jednu koru
nu, kterou laskavě zašlou o velikonocích administraci
našeho listu, která tyto svatopostní obětiny odevzdá ja
ko velikonoční dar Jednotě sv. Methoděje ve Vídni na
uhražení dluhu a přiměřenou výzdobu chrámu a na vy
držování českých služeb Božích. Čtenáři katolických li
stů jistě odmění mateřskou starostlivost Jednoty sv.
Methoděje.

Pozvání

Jubilejního
vzájemně dobročin. živnostenského spolku

„CHARITAS“
se sídlem v Hradci Králové,

v neděli dne 24. března 1912 o půl 2. hod.
odpol. v sále Adalbertina v Hradci Králové.

7 POŘAD:
1. Zahájení schůze.
2. Čtení zápisníku minulé valné schůze.
3. Zprávy jednatele, pokladníka a revisorů.
4, Volby 8 členů výboru, 3 náhradníků, 3. revi

sorů účtů a 9 členů rozhodčího soudu.
5. Stanovení výše zápisného, čienského a roč

níbo příspěvku. Výše úmrtní podpory pro
příští rok

8. Volné návrhy, které musí býti 8 dní předem
výbora písemně podány.

V Hradci Králové, dne 6. března 1912.

ThDr. Fr. Reyl, Václav Jenčovský,
starosta. jednatel.

Úsporné listky účelnější než tak zvané »domácí ú
sporné pokladničky« zavádí katolické Úvěrní družstvo
Eliška v Hradci Králové (Adalbertinum); pro děti, če
leď, dělnictvo, členy organisací atd. zvlášť výliodný způ
sob ukládání úspor v menším obnosu. Úvěrní družstvo
Eliška zasluhuje pozorností katolické veřejnosti.

Girový účet u Ustř. banky Účet pošt. spof.
českých spořitelen v Praze. číslo 111.610 —

Českoslovánská záložna
v PRAZE-II.,Spálená9
zapsané společenstvo s ručením obmeszeným

zúůrokuje vklady 42- 4;:

Zapůjčuje své střádanky úplně bezplatně a vklad
na né učiněné súrokuje 56, bezvýpovědí
Důchodkovou daň platí záložna za pp. vkla
tele ze svého.

Stav vkladů 29. února 1912 činil K 720.000—.

Poskytuje zápůjčky na směnky, hypoteky, zálohy
na cenné papíry atd. za mejpříznivějších
podmínek.

Záložna podléhá: 1. Zákonné odborné revisi Jednoty
záložen v Praze dle zákona ze dne 10. června 1908.
2. Nepředvídané revisi celoroční, již vyko
nává p. Alois Svoboda, oficiál c. k. zem. fin. řidi
telství v ['raze, kterou vykonává 2krát až
3Jkrát v týdnu. 3. Revisi prováděné třemi revi
sory volenými valnou hromadou ze řad členstva,
4. Denní revisi pokladny, již vykonává předseda
p. školní rada Dr. M. Kovář.

Záložna podrobena byla v srpnu 1911 zákonné revisi
Jednoty záložen a shledáno vše v nejlepším pořádku,
o čemž svědčí, že táž v revianim nálezu pozname
nává. že béře na vědomí „velmi pěkný stav zá
loženského hospodářaství“.

Úřední hodiny: Dopoledne od 1/49 do 12 hod.
a odpol. od !/,3 do 5 hod.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstvjnému duchu
venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakoži
k opravě pomníků, železných

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

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

bez nároku na cestovné.

Maoho pochvalných uznání pu race a hronzové
státní medailie z výstavy v Pardabicieh.
OP“ Závod založen r. 1898. <Za

Veleráženému obecenstvu Hradce Králové

a okolí!

Kladu si za čest oznámiti, že jsem dnem
1. března 1912 ve svém vlastním domě mo
derně zařídil a otevřel nový

obchod s prodejem
parfumerie, mýdla
a toaletních potřeb

w Hradci Králové,
Karlova třída č. 502, (proti továr. p. Skuherského).

Maje dostatečných zkušeností tu i v cizině
nabytých, ujišťuji velevážené obecenstvo předem,
že cbovati budu stále na skladě zboží jen prvo
třídní jakosti za ceny nejlevnější jako: voňavky
a voňavkářské zboží tu- i cizozemské, veškerá
mýdla toaletní, pudry, mýdla a pomůcky ku
praní a mytí, zubní i ústní prostředky a zubní
kartáčky, žínky, pásky na vousy, nejlepší a nej
trvanlivější barvu na vlasy a vousy „Kascha“,
zrcádka toaletní, síťky vlasové, podložky, copy
a ozdoby do vlasů, hřebeny okrasné a k česání,
kartáče k česání, čistění, mytí a leštění, krémy
na obuv, svíčky, košťata rýžová, pracovní pláště,
nejnovější pohledy a různé jiné zboží.

Pevné ceny! Obsluha vzornál
Prose o laska.ou přízeň poroučím se s pro

jevem hluboké úcty
k službám oddaný

Jaroslav Ludvík,
prodej parfumerie, mýdla a toaletních potřeb
v Hradci Král. (proti továrně p. Skuherského.)
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Bližší sdělí pí. Anna Škabradová v Dlouhé ulici,
číslo 213.

Objednávejte u

Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové.

W
U hodnější l

kupnípramn TBahonsku vebkovýnhap)ovnější ná

koslal, paramonlů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a

kovovéhoč, „náčiní ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele

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

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

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly ne venkově, čímě levnější
ceny aš o 20%, neš všude jinde.
Jabil 100 let trvání s 40 let. vlastní činnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

Všude rozšiřujte
a podporujte

katolický tisk!
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Angl. kravat, kaposníků.
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Nučšerné zeliry za košile.
Flasolymataristiskékočí,Proč?

Poněvadžs0 zabývápouzepánskou

modsua máveškerédruhvjez Vělktoskonija.
dotebotooboruspadající,vknádé

csmě ajahosti. Zakázkypro. vemikobratem a podlínů so vyžizají

Deštníky

Košile M6,

| Koěilonolní

barevné, flanelové.
Spodky.

Sběray: Palackého tř. 77,Karlovatř. 50%.
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Z OETZU DO MERANU.

(Cestopisná črta z katolické krajiny.)

Oetztálské údoli patří k nejkrásnějším a nejčetněji
navštěvovaným turistickým partiim tyrolským. Počíná
v 46 km státní dráhy na západ od Inšpruku ve stanici
Oetztale a táhne se poříčím Achy až do Zwieselsteinu,
kde rozštěpuje se na údolí Gurglerské a Ventské poří
čím stejnojmenných Ach. V prvních 39 km údolních vine
se úzká silnice, na níž v době ruchu cizineckého pro
jíždějí četné dostavníky. Pro automobily jest silnice za
vřena. V Sólden přechází silnice ve vozovou cestu,
do níž ve Ventu ústí horské a turistické pěšiny. Dobrý
chodec potřebuje tři dni, by, prošed údolím, přešel le
dovcovou hradbu, dělící údolí Oetztálské a Ventské od
údolí Schnalstálského, spějícího k Meranu.

Idyllické kraje střídají se s nádhernou scenerií skal,
ustupujíce dále na jih divokým krásám alpským, jež za
Ventem vrcholí v massivu ledovců bránících v snadném
přechodu na jih tyrolský.

Ruka Boží, stvořivši nádherný ten kraj, dala oby
vatelstvu v náhradu za úrodu země — přírodní krásy,

- a z nich značný zdroj příjmů, plynoucí z turistiky. Však
se netrhne cesta od nádraží v Oetztale po uměle zbu
dované silnici.

Tyrolský upřímný pozdrav »Pozdrav Bůh« působí
na každého turistu. | takový cestovatel, jenž doma, tak
říkajíc, o Boha nezavadí, zdraví kolem jdoucí tím krás
ným pozdravem.

Pozdrav Bůh! volá k nám luzný ten kraj, Pozdrav
Bůh! sesílá nám každý velikán horský, Pozdrav Bůh!
zní z divokých vln rozpěněné Achy, jež šumným hu
kotem protéká celým údolím. Jak rozkošné putování
horskou tou přírodou! Duše spěje k nebi, blíže vystihujíc
tvůrčí velikost Božskou! Oko nestačí pochytit všecku
tu nádheru. Alpské kostelíčky se štíhlými vížkami a čer
venavými báněmi, nesčetné kříže, kaple a sochy na
první pohled ukazují, že jsme v zemi čistě katolické,
v níž z 900.000 obyvatel jest jen 3500 evangelíků a
350 židů.

A hle, sotva jsme došli do Oetzu, první osady v ú
dolí, setkáváme se s milým, drahým krajanem. Nad
vzedmutými vlnami Achy jako nad tajemstvím, zastře

„ným závojem vodním, stojí svatý Jan Nepomucký. Váž
ně, s prstem na ústech, s křížem v náručí pohlíží na
zpěněnou řeku, jež svoji zelenavou barvou, inocným
proudem a šumem tak líší se od našich vod, při nichž
česká ruka zbožně staví svého světce, miláčka! Však
hned vidíme, proč zbožná ruka horalova zdobí horskou
bystřinu svatým ochráncem vod. Pieta k utonulým v
dravém tom proudu hned vedle upevňuje pamětní ta
bulku a doporučuje duše předčasně zemřelých modlitbě
poutníkově, slovy prostými, leč tklivými. A desky tako
vé, jež zdobí většinou primitivní znázornění skonu, ve
dou celým údolím; krok za krokem shledáváme se s
prostými veršíky o zemřelých, jež pohltil dravý proud
vody, zabil sřítivší se balvan, neb smrtelným hávem
zastřela lavina. Za nevystihlými krásami Alp skryt jest
samostříl Smrti — na němž psáno: Nevíš dne — nevíš
hodiny.

Jaké protivy skýtá zde příroda! Jdeš pod úbočím
nebetyčné hory, pokryté ledovcem — a sotva obejdeš
patu její, usmívají se na tě šťavnaté lučiny a Inová po
Je, posetá modravými zvonky. Až od Chiemského Jeze
ra přinesly jeptišky len a počaly zde s jeho pěstěním v
dobách již pradávných. A pak jsou ty jeptišky »nekul
turní«, když již před sty a sty lety nejen o kulturu du
še, ale i o kulturu půdy se staraly!

Za osadou Oetzem, po níž údolt a Alpy mají své
jméno, úží se údolí a ponebí jest drsnější. Kužel ášský
pne se do výše 3010 m. Za letním sídlem Umhausen stih
neme velkolepý vodopád Umhausenský, který čítán jest
k nejkrásnějším vodopádům tyrolským. Malá námaha,
spojená s odchylkou od údolí slinice, hojně jest odmě
něna. S obrovské výše řine se voda prýšticí z ledovců,

jicího slunce.
Skropeni po celém těle jemnou sprchou vodopádu,

béřeme se stinmým lesem do údolní soutěsky Achy,
zvané Maurachschlucht. Velkolepá je scenerie této rok
liny, jež obehnána jest vysokými horami, zdobenými le
dovci a vodopády. Nad nejprudšími peřejemi vodními
vine se most, v jehož středu stojí socha sv. Jana. Pro

Langenfeld, ležící v kotlině, kterou uzavírají alpští veli
kání až s výše 3400 m. Řeka Acha jest krok za kro
kem divočejší, její vlny zuřivě rozrážejí se na obrov
ských balvanech v korytě říčním. Cestou znavení od
počíváme v přívětivé hospodě v Aschbachu, bychom
pačerpali síly na příští den cesty. Útulného tohoto ho
stince! Sedmdesátiletý pan Karlinger má jen dvacet
posteli ve svém hostinci, loč jsou hledané, právě jako
kuchyň.

Tyrolákjest většinounedůvěřivý a uzavřený.Proto
těšilonás, kdyžstarý pán, večer přisednuvk nám,ba

vyprávěním o Tyrolsku a jeho poměrech. Při
vína ubíhal nám večer. Dcera jeho,

po dobu turistiky hosty obsinhující, bavila nás
školníchpoměrůhorských.Nazítřekslíbilanám
oběd s tyrolskými knediíky a doporučila nám

prohlédnutí salaše »Orube«, matky Grampichlerovy, kam
jsme se ráno vydali. Vysoko nad Achou, kde končí pás
mo lesů a počíná šťavnatá zeleň pastvin, vklíněna jest
salaš tato pod skalami. Sestává ze tří pater, sroubených
z hrubých klad. Před salaší jest veliká ohrada pro do
bytek. Byli jsme přijati nedůvěřivě, ba odmítavě; teprv
když jsme se odvolali na doporučení učitelky Karlinge
rové, byla nám ukázána salaš se vším příslušenstvím.
V přízemní části salaše jsou oddělené chlévy, v nichž
dobytek nalézá útočiště při velké nepohodě; v prvém
patře jest obytná světnice, v níž dokola podél stěn po
staveny jsou lavice. V rohu jest stůl a nad ním kříž s
četnými obrázky světců a světic. Obrovská kamna vy
tápějí se z přiléhající kuchyně, kde jest zvlášť ještě ohni
ště s kotlem na řetěze zavěšeným, pod nímž se topí
celými poleny. Ke kuchyni přiléhá zásobárna a sklep s
hojnou zásobou mléka, bečkami másla nasoleného a
převařeného, tvarohu a sýra. Nad obytnou světnicí jest
senník s oddělenou ložnicí. K přesnídávce jsme dostali
horské mléko (litr 18 hal.), vlastně výtečnou smetanu a
k ní ovesný chléb ve formě našich velkonočních »jidáš
ků«..Když matka viděla, že s chlebem tím ničeho svésti
nemůžeme — byl tvrdý jako kámen — usmála se a při
nesla nám chléb pekařský, jenž ostatně dlouho se v
mléce močiti se musil, nežli nabyl vláčnosti. Hospodyně
našla při naší snidani již dar výmluvnosti, a když jsme
řekli, že jsme Češi, pravila, že tam jsou »velice zlí lidé«,
poněvadž utopili sv. Jana v řece.

Naši společnost doplnil lóletý skoták, jenž přihnal
se s dýmkou v ústech a oči otvíral, když spatřil řídký
zjev na salaši — turisty, a pak bratr selčin, přišedší
od dobytka. Tyroláci si přáli slyšeti naši mateřštinu.
Učinili jsme po vůli a zazpívali k tomu naše »Kde do
mov můj«. To bylo divení nad tou »divnou« řečí! Čas
ubíhal, bylo nutno pomýšleti na návrat do Aschbachu.
Dívám se na hodinky, bylo již 11 hodin. Jak shlédia
selka můj zlatý chronometr, byla celá pryč a žádala,
abych jim hodinky dal prohlédnouti. To bylo podivo
vání a okukování! Musili jsme zase navzájem prohléd
nouti cilindrovky uložené ve stole — stályť prý slušné
peníze — 10 K. Ovšem jsme hodinky pochválili a dlou
ho prohlíželi. Radost byla dlíti mezi těmito upřímnými
horáky, kteří nás zvali k delšímu pobytu na salaši. Ne
mohouce pozvání přijmouti, slíbili jsme z otčiny poslatí
obrázek sv. Janský. Stiskem rukou a pozdravem »Po
zdrav Bůh!l« loučíme se s bodrými Tyroláky. Před sa
laší táží se ještě, jak starý je můj synáček — a když
pravím, že necelých 16, diví se a upřímně volají »dos
ist a Klachell« (Ale to je klacek!) S Bohem vlídná
salaši!

Slovan všude bratry má! A my je našli v Aschba
chu při obědě. Přisedli jsme k stolu osednutému dvěma
mladými turisty. Na prvý pohled bylo viděti, že jsou
poprvé v Alpách. Když jsme obědvali, pojednou slyšíme
slovo »brambory«. Jako elektrisováni milou mateřšti
nou, zvedáme oči k spolustolovníkům.

Leč již opět plyne germánština pochybné jakosti v
našem sousedství. Po polévce bavíme se se synem do
jmy z vycházky do salaše. Mladí páni, slyšíce český
hovor, šeptali si »Češi«, leč nahlas švadroní německy
dál. Báli se mluviti česky? My jsme mluvili svojí ma
teřštinou po celé cestě hlasitě a nikdo se při našem če
ském hovoru nepozastavoval. Krajané nadávají němec
ky na bídnou stravu (tyrolská kuchyně je dobrá a po
věstná až na nezvyklý nám omastek — olej) a hovoří
stále německy! Po obědě odcházejí s pozdravem »Habe

V turistickém sídle Sólden, čarokrásně ležícím v
údolí rázu vysokoalpského, přechází silnice ve vozovou
cestu, jež stoupajíc a tu a tam klesajíc, vede roklínou
Kůhtrein až po úpatí Niederkoglu, kde údolí se rozště
puje na údolí Ourglerské a Ventské, jež jest naší další
poutí. Stoupáme příkrou cestou k sv. Kříži — samotě
ve výši 1712 m. Velebně a směle pne se tato horská
svatyně jako maják Ventského údolí na skalním ostro
hu, pod nímž Acha bouřně se řítí do dolního údolí. Od
kostelíčka pohodlnější a zámožnější cestovatele nese
hřbet mezka; chudší a čílejší pěšáci, spoléhajíce na své
nohy, stoupají, byť unaveni, tož s chutí, lučinami, pose
tými alpskou květenou až k přívětivé vísce Ventu, leží
cí již 1900 m pod Talleltem 3407 m vysokým.

Náš knižní průvodčí pravil nám, že cestování údo
lím jest levné a strava znamenitá. A pravdu měl! Ve
výši, převyšující téměř o 200 metrů naší Sněžku, bydlí
me v hotelu »Vent«, turistickém středisku prvého řá
du; za pokoj s dvěma postelemi v prvém patře, s bal
konem, elektrickým světlem a vodou platíme 4-K 20 h
za nádobu kávy s dvěma rohlíky 65 hal. koupel teplá
stojí 1 K. Vzpomínáme na naše Krkonoše — a drahé
noclehyv tamníchboudách,srovnávajícev duchupomě
ry, jež nemají právě příznivého zvuku ve prospěch naší
turistiky. Hotel »Vent« má 123 postelí — zajisté velmi
slušný počet. Komfort, obsluha a ochota jest přísloveč
ná. Po večeři, podávané ostatním turistům teprv po
table d'hant, vylednali jsme v hotelové stanici vůdce
pro zítřejší ledovcovou cestu a odebrali jsme se s Čas
ným večerem na lože. Náš vůdce Zikmund Kuchler budí
nás ráno již po třetí hodině z krátkého spánku. V noci
ještě za svitu hvězd opouštíme hostinný krov a spějeme
dál k vrcholům Alp. Jest velmi citelná zima. Hvězdnaté
nebenad námi akol násyelebnéticho. Maněvytryskla
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zdmšepíseň studentská —již jsme vmládí vroscně ;
spívávali — nesouc 00 knebi ranní modlitbou:

»Hvězdnatého večera
nevystihlá nádhera
hlásá Tebe slavného — velkého
tu i v noční tiché době,
svou modlitbou volám k Tobě,
neb Tě mocně velebí
i ty hvězdy na nebi.. „«

Noc prchá a ranní červená den. Slunce růžovými
paprsky ozařuje naši příkrou stezičku nad údolím Nie
dertálskými. Kráčíme opatrně, neboť každý chybný krok
může přivoditi sřícení do hluboké propasti, kde pod 0
brovskými zablácenými balvany ledu tu a tam vytry
skuje přítok ašský, pod ledem opět mize. Na protější
straně údolní znějí zvonky pasoucího se skotu a bravu,
hledajícího skromnou potravu v závratné výšce. Po tří
hodinném pochodu s obuví promočenou horskými pra
meny, jež krok za krokem přecházeti nutno, docházíme
chaty Samoar, ležící ve výši 2525 m, obklopené nád
herným panoramatem oetztálských Alp a vyhlídkou na
jich nejvyšší bod divoký Špičák (3774 m). Kozí mléko
s tvrdými žemlemi jest naší snídaní. Jest k sedmé ho
dině, když bereme se k cíli svojí cesty — průsmyku
Niederjoch. Vůdce kráčí mlčky před námi, tu a tam na
krásy horských velikánů upozorňuje a jména jich vy
slovuje. Po neschůdných morrénách přicházíme k le
dovci, jenž rozpíná se v širokém sedle horském, vrou
beném s obou stran massivem hor, pokrytých třpytným
ledovcem. Slunce opírá se o hořejší vrstvu ledovou, te
plem slunečním tající. Pod malou vrstvou sněhovou jest
silný led — s četnými trhlinami, hlubokými až do 25 m
a někde půl metru širokými. Na mnohých místech pouze
slupka ledu zakrývá trhliny nebezpečné lidskému kroku.
Bez vůdce přechod přes sedlo jest troufalostí, ohrožující
život. Setkáváme se s turisty, přicházejícími s vrchu
sedla, jež vůdce vede na provaze. Oči ozbrojeny jsou
modrými brýlemi, jichž jsme nepotřebovali, poněvadž
slunce svítilo nám v zad. My také však šli volně, opi
rajíce se“o své bodákové hole cestovní, dbajíce vůdce
svého. Cesta přes ledovec Niederioch trvá dvě hodiny;
na nejvyšším bodě sedla (3017m)stojí chata Similaun
ská z části na ledovci, z části již na skalnaté půdě. Pro
ti chatě pne se ledovec Similaunský ještě o 600 m sedlo
převyšující — a turisty dostupovaný. Nejvyšší bod sed
la — zvaný Jochhóhe — jest hranicí mezi údolím Vent
sko-Oetztálským a Schnalstálským, jež spěje k Meranu.
Od chaty jest čarokrásná vyhlídka na pláně a ledovce
oetztálských Alp, sníž kontrastuje pohled do zeleného
údolí Schnalstálského, nad jehož dálným pozadím pnou
se směle Alpy Ortlerské, z nichž vyniká hora Ortles
svými 4000 m. jako nejvyšší alpská hora v Rakousku.

Po jednohodinném odpočinku uvádí nás vůdce na

tyrolský. Rozloučivše se s vůdcem (poplatek 12 K), u
bíráme se uzounkou pěšinou, zdobenou | překrásnou
skalní alpskou květenou, jíž se zde na sluneční straně
výborně daří. Cesta jest velice namahavá a místy krko
lomná. Po 2 a půl hodinovém pochodu jsme v údolní patě
-—v osadě »Naše Paní-, nazvané dle kostela, zasvěce
ného na nebevzetí Panny Marie. Při obědě "setkáváme
se ku svojí radosti s českými krajany, kteří s námi sto
lovali v Aschbachu. Cicero dvojice vykřikuje ve společ
nosti turistů hrůzy přechodu přes ledovce a za každou
druhou větou volá: »Fliegen, di beissen wie Hundel«
(Mouchy, ty koušou jako psi.) To jediné snad byla
pravda z celé jeho přednášky. Alpské mouchy při chlé
vech obytných domů létající byly nám při každém od
počinku pravou trýzní.

Kostel farní v osadě »Naší Paní« se svými mohut
nými baštami dělá dojem středověké tvrze. Jest 14.
srpna; farář s kaplanem za pomoci osadníků staví vy
sokou slavobránu z chvoje k zítřejšímu poutnímu dni.
Jsme ještě ve výši 1449 m,od chaty sestup náš čítá 1568
metrů. Před osadou Kartouzy (býv. kartusiánský klá
šter) nabízejí caparti kytičky horské protěže na prodej.
Ač jsme byli zásobeni kyticemi nádherné protěže, kte
rou nám dala v Aschbachu slečna Karlingerová, nemohli
jsme přehlédnouti nabídek malých prodavačů. Od Kar
tous po dobré vozové cestě, jež dále přechází v horskou
silnici, přes Neuratteis pod kostelem sv. Kateřiny, ma
lebně na vysoké skále se pnoucím, docházíme znavení
večer v 6 hodin údolní vesnice Schnalstálu, ležící těs
ně před vchodem do stejnojmenného údolí.

Ráno vlak nás unáší k Meranu, světoznámému lá
zeňskému místu, jež v letní době mění se v město turi
stické. Meran jest jedním z nejkrásnějších měst Tyrol
ska; s předměstskými osadami čítá na 18.000 duší. Nád
herná jest třída Habsburská od nádraží Novým městem
spějící; jest vroubena vilami a hotely prvního řádu a
prostoupena zahradami se stromovím, a květenou jižní
ho podnebí. V Starém městě upoutává pozornost farmí
chrám, zdobený vně a uvnitř starými nástěnnými mal
bami. Jest svátek Mariánský a spěcháme vykonati svo
Ji sváteční pobožnost. Přišli jsme právě k pobožnosti
spojené s procesím horalů tyrolských. Muži, ženy 1 děti
stojí ve svých národních krojích pod korouhvemi roze
stavení kol kostela a sledují zbožně eucharistický prů
vod se 4 zastaveními a žehnáním Nejsvětější Svátosti.
Byla to asi zvláštní jakási meranská slavnost, připomí
nající modlitbami slavnost Božího Těla. Katolických ko
stelů jsme napočítali v Meranu celkem devět. Ve špitál
ském chrámu našli jsme oltář sv. Jana Nepomuckého,
jemužděkujemeza milý průvodpo dobunašehopěšího



cestování. Neuplynuloť ani dne, bychom se byli s obra
zem neb sochou drahého tohoto krajana několikrát ne
byli setkali.

K zvláštnostem historickým náleží hrad Meranský
z 15. století a zbytky hradeb středověkých. Z pomníků
zajímá nás socha císařovny Alžběty v sadech Valerii
ných, zhotovená z bílého mramoru. Nádherné sady a
kolonády s exotickým stromovím, čilý ruch cizinecký
poutá naši pozornost. V lidové vinárně při ohnivém ty
rolském víně, jehož vinice Meran obkličují, srovnává
me milé dojmy a vzpomínky z údolí Oetztálského a sbí
ráme plni rozkoše a touhy po dalším cestování své tlu
moky. abychom se pustili dále Tyrolskem přes Brenner
k Inšpruku.
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pro odborné pozlacování nových i star:
ších oltářů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromie soch a křížových
gest. Sklad náhrovních a nástěnných

křížů a lištových rámců.
Práce v každém ohledu dokonalá a

levná.
Závod založen roku 1868.
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Kulturní jiskry.
O vlasteneciví pokrokářů podává velice zají

mavý posudek ústřední orgán soc. demokratu mo
ravských -Rovnost«. Píše o povaze české menši
ny jihlavské: „Přímo úžasný obraz netečnosti, neb
lépe řečeno lenosti skýtá úřednictvo české. Men
šinová práce v Jihlavě potřebuje uvědomělých a
neodvislých pracovníku. A česká menšina jihlav
ská iýčká ve svém středu dosti veliký počet ne
odvislých úředníku, kteří myslí, že pouhým place
ním příspěvku k »Sokolu< přináší již velikou 0
běť na oltář jihlavské menšiny. Ba členství v So
kole používají mnozí pánové CO ochranného štítu,
za nímž mohou nerušeně a pohodlně tráviti svůj
neplodný život v přesvědčení, že zaplaceným pří
spěvkem kupují si zároveň jakousi iinmunitu, aby
ušetření byli kritikyi drobných prací menšinových.
Mnozí úředníci vyhýbali se úzkostlivě menšino
vým pracím z obavy, aby snad nějaký stín ne
libosti nepadl na jejich kariéru.c A dále: »A jediný
český velký podnik průmyslový, Staňkova agrár
ní motouzárna v Dřevěných Mlýnech, která zalo
žena byla prý k posilení české utlačované menší
ny. vvházela veškeré uvědomělé české dělnictvo
z prácea dosud žádný německo-nacionálnízuřivec
nerdousil a nešlapal tak bezohledně existenci i se
bevědomí českého dělníka jako tento ryze český
závod. A nyní nejen že zaměstnává i německé děl
nictvo, ale i ruzné objednávky činí u německých
firem. Tak vyhlíží v pravém světle zásadovost a
vlastenecký charakter českých pánů v menšino
vém iněstě..

Stoupenci agrárního pokrokářského předáka
Staňka koupili si na dlouhou dobu immunitu tím,
že fanaticky Štvali proti upřímným národovcům
katolickým. Konečně však přece jenom poznala i
širší veřejnost, jaké pilíře se přihlásily k udržení
a posile reformované národní klenby.

Protimilitaristický humbug provozují soc. de
mokraté ve všech krajích Evropy, kde bují rudý
karafiát. Když se vyplýtvají celé proudy řečí proti
militarismu a má dojíti ke skutečné mírové akci,
obvykle rudí míroví průkopníci prchají z otevřené
scenerie za kulisy, kdež mlčí jako nejtrpělivější
beránci. Vždyť militarismus jest zlatodolem pro
jejich židovské patrony, kteří jsou dodavateli ar
mádními. Ba v Anglii docela jeden rudý pohlavár
jest dodavatelem zbraní. Podle toho se také zato
čila rudá korouhvička v: době praktické zkoušky,
kdy se sestavoval rudý projev 0 militarismu. — A
jak jest nyní v Italii? Soudruzi, kteří jindy uměli
zbubnovati obrovské stávky, chovají se při ny
nější válce jako postušní kmáni. Židovská bursa
a židovští dodavatelé by jim pověděli, zač je lo
ket antimilitaristické akce. Ba ještě něco více. V
minulých dnech usnesla se italská sněmovna na
dalším vedení války. Při té příležitosti prohlásil
vůdce soc. demokracie Bissolati: »Má strana ne
může jinak cítiti, než ostatní národ, holdujíc vojen
ským hrdinům našim na suchu i na moři.« — Tak
tedy dopadla zkouška z mírového hnutí, když ru
dí hrdinové měli skutkem dokázati, jak jest jejich
horlení pro světový pokrok upřímné.

Svědectví z úst nepřítele. Volný myslitel ví
deňský univ. prof. dr. Jodl na schůzi >Freie Schu
le« vyslovil se o klášterních katolických školách
takto: >Klášterní školy, jež dávno nelze zváti ba
štami nevědomosti, poskytují vše, co dávají školy
obecné a státní. A mají také tu přednost, že jsou

| levnější, že mají jednotný učitelský sbor, že pěstu
« jí sport atd.« — Ovšem kláštery byly baštou vědy

a umění již ve středověku. Palacký vzdává velkou
chválu středověkým klášterům, stejně jako prote
stantští učenci F. Dahn a Oken. — Krásné vysvěd

„čení katolickému kněžstvu dal hlavní orgán hol
landských anarchistů «De Arbeid«<.Píše: »Též v

čencu prvé třídy. Co vyjde z učební síně katolické
církve. skorem vždy předčí díla evangelických
duchovních. Kdyby katolická církev chtěla, mohla
by vydávati světový slovník, neboť její missioná

protestech obce. Ve volbách r. 1911 přes protest
našich lidí dovolil při župním sjezdu v Karlovicích
hasičstvu bezuzdnou agitaci pro Mlčocha proti kan
didátovi našemu. Byl spřáhnut s pokrokářským a
gitátorem Tabarou z Napajedel, s pokrok. učiteli
Maňáskem a Knéslem. Za něho ručili v peněžních
ústavech bývalý lidovecký poslanec Samohýl z

kteří nezavírají očí a uší před pravdou.
Dva hlasy. Nestalo se nic zvláštního: profes

sor Špaček, kterého pokrokáři považovali za »své
ho«, navštívil Velehrad (ne jednou), měl »neštěstí«,
že spatřil ho tam organisovaný pan učítel. Nastal
hrdelní soud a v rozsudku, který otiskly všechny

časopisy »pokrokových« učitelů, nazván byl prof
Špaček »zpátečníkem«, »klerikálem«< atd. Profes
sor Špaček odpověděl svým »soudcímn« takto: »Ud
několika již let navštěvuji, pokud mi možno, Vele
hrad. Táhne mne k sobě mocným kouzlem. V at
mosféře tamních schůzí cítím se dalek každodenní
všednosti života. Tovaryšstvo Ježíšovo mívá vzá
cné řečníky duchovní. Byl jsem vícekráte v prav
dě ohromen duchem, který vanul a sálal z jejich
řečí. Bylo mi ve vzácných těch chvílích, jako by
znovu ožili přede innou Bossuet, Bourdalou, Fene
lon... Dosud mi tkví v paměti na př. P. Žák,

byly dovnitř obráceny a žhoucí mystickým žárem.
Byl to velebný hymnus biblický, mohutný a 0
hromující . . . Co mne vábí na akademii bohoslov

čistou, jsou produševnělí smělými nadějemi do bu
doucna, plní účinné touhy po životním zduchovně
ní, povznesení a obšťastnění lidstva. — Plá jim

netušené ninožství krásy a pravdy. Třeba tu 0
všem zírat zrakem orla, jenž krouží nad výšinami.
ne očima žáby, která zůstává v páchnoucích kalu
žinách. Ano. náboženský spiritualism jest mi ne
skonale bližší, než nízké a bezduché pokrokaření.
Nepřeji si dalších styků s vámi. Byly by plané,
neboť povznésti vás nemohu a já se na vaše sta
novisko nesnížím. Rad vašich nepřijímám; mně im
ponují pouze lidé širokých a dalekých obzorii. Ter
corismůse nelekám,pohrdám jím.«—To je hlas
jeden. — A slyšme nyní hlas dtuhý. Jest to mluv
čí organisovaného českého učitelstva. Píše o uči
telech, provozujících chrámový zpěv a hudbu tak
to: »Učiteli, který v kostele hraje na varhany, ná
leží uříznout obě ruce až po pahýly a otlouci mu
je o pitomou jeho hlavu«. — Chcete ještě více? —
Citíte tu surovost a nevzdělanost?

z téhož dívodu jako sám J. Verdauger, který, chtě
je svým rodákům všech vrstev učiniti snadno pří
stupným krásné dílo nejlepšího básníka Proven
calska — Bedřicha Mistrala »Nerto«, převedl je
zcela věrně do prosy, odhodlal se i dr. Otakar Ja
nota vydati roztomilou a poutavou legendu avig
nonskou v českém překladu prosaickém, a to dle
převodu Verdaugerova. »Nerto« líčí nám úchvatně
zápas. jejž vede ďábel o duši lidskou od -prvého
vznětu touhy až ve výheň vášně, kdy člověk zmá
mený uzavírá se Satanem spolek, aby dosáhl svých
tužeb, a při tom velice mistrným a rovněž tak pou
tavým způsobem rýsuje historické pozadí děje,
spadajícího do konce vlády papežské v Avignonu.
Pásmo děje rozvinuje se v sedmi kapitolách, z
nichž šest věnováno určitým osobám, a zakonču
je se poetickým doslovem, který nám odhalí ko
nečný osud hrdin děje. Obsah i forma dílka jsou
skutečně nevšední a podávaň nám zábavu s umě
leckým požitkem, jak jen si možno přáti u literár
ní ukázky, jež z cizích trhů na naši půdu byla při
nesena. Knížka obsahuje 80 stran a jest vypravena
tiskem i celkovou úpravou velice vkusně, takže se
i zevnějškem mile doporučuje. Cena obnáší pouze
1 K. Doufáme, že nebude scházeti :v nižádné
knihovně ani veřejné ani soukromé. — Vydala
Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství
V. Kotrby.

Hodí se přes palubu a zapře se. Pokrokáři tak
často odporučují jiným Husova důrazná slova 0
pravdě. Sami však s pravdou provádějí hotový
směnečný handl. Již celou galerii defraudantů a ji
ných zločinců, kteří náleželi do tábora fanatických
našich nepřátel, snažili se narychlo vpašovati do
řad našich. A jest významno, s jakou dojemnou
svorností nyní pokrokářský tisk hází na krk na
šincům zloděje Pulkrábka, nadučitele z Komárova.
Jest potřebí přibíti takové svorné a houževnaté
tažení na pranýř, aby se poznalo, jak celé šiky
pokrokářstva lhou se VŠÍbezectností a zatvrzelo
stí, která nechce odvolati ani tehdy, když se pře
svědčila co nejjasněji, že balamutila veřejnost.

Jakého tedy smýšlení byl Pulkrábek? Celá
léta byl v organisaci pokrokářské netoliko členem,
ale docela okresním předsedou, byl též členem na
pajedelského »Sokola<. V katolickém spolku žád
ném členem nebyl. Zato však pokrokářských zá
bavúčastnílses celourodinou.Jakopředsedaha
sičské župy dal odstraniti z hasičského skladiště
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jen pokrokářem na papíře, nýbrž nejhorlivějším
protikatolickým agentem. To se vědělo a nyní vše
cko co nejjasněji zdůvodněno, ale pokrokářský tisk
místo odvolání buď mlčí nebo lže dále. Nyní sedí
horlivý reformátor ten za mřížemi v Uherském
Hradišti. Defraudace, které pod ochranným štítem
pokroku páchal, dostoupily obrovské výše. Stále
se přichází na nové malversace. Mělť Pulkrábek
široce rozvětvenou finanční síť. Minulé soboty do
šly nové padělané směnky v obnosu 19.000 K. A
tenhle zločinec, jemuž se tolik promíjelo pro po
krokářský punc, markýroval tak horlivou starost
o finanční dobro drobného lidu, že na hasičském
sjezdu ve Velké Lhotě (27. června 1909) protesto
val proti svatopetrskému haléři. Nechť prý raději
hasiči odvádějí čestné dary k účelům národním.
Ovšem by býval nejraději, kdyby je byli odevzda
li hasiči jemu — a to hned. Zapomněl jen říci, kolik
lidí darováním několika haléřů do Říma schudlo,
a nenapadlo mu srovnati židovské a evangelické
příspěvky k účelům náboženským s příspěvky ka
tolickými. | Jestliže dovedl zneužívati odborného
sjezdu k hovoru o církevních záležitostech, svěd
čí to jen o kaleném fanatismu. Ať jen tedy pokro
káři si nechají moravského Kudrnáče celého pro
sebe i v dobách velice mrzutých. Není to kolegiál
ní. jestliže člověku tolik zkoušenému ke všemu
berou jeho vlastní přátelé ještě pokrokovou pří
slušnost. Vždyť přece i každý stín »klerikalismu«
platí u pokrokářů za zločin nejčernější. Co tedy
chcete ještě do velkého rance umdleného nosiče
všecko naložit?

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIEULEC,

umělecký závod v Hradci Králové.
Cetná uznání od vld. úřadů duchov. k dispostri.

Náboženství na školách dívčích. | »Paedago
gické rozhledy« uveřejňují článek dra Bláhy, jed
nající o tomto předmětě. Je s podivem, kterak
dr. Bláha může se míti za povolaného psáti o ná
boženství vůbec a na dívčích školách zvláště. Je
ho působení v Litomyšli nikterak ho k tomu neo
pravňuje, tím méně kvalifikuje. Po slavném Con
fiteor, které uveřejnil ve »Věstníku českých pro
fessorů« vypadá tento jeho článek jako karrika
tura. Jaká může býti jeho tendence, jest ovšem
jasno; nad čím se však čtenář pozastaví, jest, že
autor přijímá za svůj názor Masarykův a přizná
vá, že náboženství stejně jako politika, věda, li
teratura a umění jest důležitou složkou života. Ale
až potud; nyní začne jiný vítr: >Není tím řečeno, že
by každý náboženství nezbytně potřeboval.« Prý
jen takové povahy, »jimž náboženství jest odpo
vědí na otázky neodbytných pochyb, podepřením
borticích se jistot.< (!!) A protože prý žena k těm
to povahám náleží, musí se tedy na dívčích ústa
vech náboženství vyučovati. To sice zdá se býti
velmi logické, ale při bližším zkoumání shledá
váme zde logiku zcela zvrácenou. Buď jest nábo
ženství pravdou, a pak jest stejně potřebno pro
každého, nebo jest lží, a pak nesmí býti hlásáno.
Kaučukové charaktery vymýšlí jakési >subjektiv
ní« náboženství, které ovšem k dětským báchor
kám nemá daleko. A takové náboženství také chce
moderní tento vychovatel do škol zavést. Má prý
býti věcí pouze citu, nikoliv rozumu. Tak! Páni
pokrokáři už poznali, že apologetika (obrana víry)
má velmi dobré kořeny — proto pryč s ní! Na
jedné straně chtí tvrdit, že náboženství je věcí
nedokázanou, na druhé křičí, že se nesmí doka
zovat. Ovšem musí náboženství působiti svým
mravním obsahem na cit, také nebude potřebí ví
ru dokazovati, když páni pokrokáři nebudou svý
mi nevěreckými domněnkami mládež otravovat, a
le nyní je to nutno, aby mladý člověk (ať muž či
žena) svou víru měl založenu na pevném rozumo
vém přesvědčení. — Odporné a demagogické jest
uvádění odpovědí dívek, jak prý náboženství po
zbyly. Vyvracejí se ty odpovědi samy. Myslím,
že vychovatel, jenž přísahal, že bude dbáti nábožen
ské ivýchovy a pak »charakterně« jednal proti
zákonům i přísaze, spíš je vinen, než malicherné
ty příčiny,které tak pompésně a s gustem otisku
je. Mrzí ho as, že svědomitý katecheta zanechá
přece jen ve svedené mládeži hlubší a životní do
jem, nežpaedagogický eskamotér. — Dr. —A.



Národohospodářská hlídka.
Anketa kartelová ve Vídni. Z celé vzájemné

rozprávky mezi cukrovarníky s jejich kartedem
a mezi ostatními účastníky je už patrno, že cukro
varský kartel vyvázl velmi hladce z ankety, ob
jevil se jako nedotknutelný, ve všem ochotný
vůči obecenstvu i obchodnictvu, v ničem nevinný,
aspoň ne úmyslně. — A přijdou-li po něm jiné kar
tely, které už budou míti více na vroubku, nálada
už timto počátkem bude tak upravena, že budou
další kartely snadno pardonovány.

Další trvání nynější míry úrokové. Generální
rada Rakousko-uherské banky ve příčině mezi
národního trhu prohlašuje, že též velké západní
banky váhají se snižením úrokové míry v tuto do
bu obvyklým. Banka francouzská i německá říš

kových mírách, a též banka anglická snížila dosud

bankovní, nemůže Rakousko-uherská banka nyní
změniti nynější úrokovou míru tím méně, Že smě
nečné kursy pro naše území jsou trvale nepřízní
vé.

Stěhování Mohamedánů z Bosny trvá dále.
Mohamedánské obyvatelstvo ©prodává
svoje usedlosti a stěhuje se do Turecka. V Bosně
a Hercegovině lze nyní za laciný peníz nakoupit

ležitostí se výhodně zakoupit.
Peněžní zásilky uherských vystěhovalců do

vlasti. Uherské poštovní ředitelství sestavilo vý
kaz. dle něhož od roku 1900 do konce roku 1910
uherští vystěhovalci poslali z Ameriky domů 1279
milionů korun, a to roku 1900: 37,240.937 K, roku
1901: 49,334.908 K, roku 1902: 76,454.045 K.
1903: 105.488.267 K. roku 1904: 85.504.380 K,
1905: 120,002.601.K. roku 1906: 169,519.713K.

roku

které posílají donrí vystěhovalci v dopisech a pro
střednictvím bank. Slováčtí vystěhovalci poslali
domů za ta léta na 5X) milionů korun.

Kontrakty na řepu. © V uzavírání kontraktu
řepných jeví se v Čechách dosud jakási zdrželi
vost, mluví se o cenách jako loni, kdežto na Mo
ravě napajedlský a hulínský cukrovar začaly už
uzavírati kontrakty. Platí 260 K za cent a 45 pro
cent řízků.

Stávka anglických horníků ukazuje se v plné
své síle. Následkem nedostatku uhlí zavírány jsou
továrny. omezována doprava na drahách a V pa

bylo propuštěno již na 270.000 dělníků jiných pra
covních oborír. Na drahách jezdí o 2000 vlaků mé
ně než obyčejně. Stávkující horníci provázení jsou
sympatiemi veškerého dělnictva anglického; ze
jména důležíty pro horníky jsou sympatie dělnict
va železničního a přístavního, které opětně prohlá
silo, že jeho sympatie nezůstanou v případě potře
by jen platonickými. Příští týden bude se konati
buď v Doveru neb Bruselu mezinárodní konferen
ce hornictva.K této mezinárodní konferenci ko
nal anglický svaz hornický 5. t. m. předběžnou po
radu v Londýně a usnesl se vyzvati anglické de
legáty na oné mezinárodní konferenci. aby nehla
sovali pro všeobecnou stávku všech horníků v
Evropě, nýbrž pouze aby podali návrh, že němečtí
horníci nesmějí připustiti vývoz německého uhlí
za hranice.-pokud stávka v Anglii bude trvati. Je
však pravděpodobno, kdyby tento zákaz vývozu
německého uhlí selhal, že mohla by vypuknouti e
vropská hornická stávka. Účinky stávky jeví se
již i za hranicemi. Tak hornická »Unie: rakouská
konala v Mostu dne 3. t. m. schůzi, které se zú
častnily všechny dělnické organisace z Chomu
tova, Mostu a Teplice. Usneseno žádati zvýšení
mzdy a na odpověď čekati jen do 14. března t. r.
— Ve slezském olešnickém revíru vypuklo hnutí
za zvýšením mzdy o 30 procent, jinak hrozí děl
nictvo se stávkou. —Stávkou angl. utrpěl vývoz po
merančň a zeleniny. Sedláci mají mnoho škody.
Tisíce dělníků je bez zaměstnání.

ORP>Na běžný účet dle ujednání. “

Kulečník
s příslušenstvím,skoronový,
"za každou cenu se prodá.

Sprošfředkovatelům odměna. — Dopisy: J. B.,
= Ústí n. Orl., restante.
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čeob, úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradci Králové,
(proti Grandhotelu)

přijímá vklady na kuížky

za 4490 až 59b
úrok « to dle výpovědi.
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lgnáce “ Kškudla Syn
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P. J. Heškudly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
ovůj onvěděený a fasto vyznamenaný

výrobní závod
v'sch kostelních paramentů, 208000010000000G0F010688000dodb
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spolkových praporů a kovového náčiní z
| I Cennfky, vzorky i roucha hotová na ukázku s
| ; se -na požádání “ranko zašlou. E

| ENTTTTNYTEH UUČLELUCVĚHLITULEY, rd

| z Veledůstojnému

| s duchovenstvu u
|

slavným patrouátním
úřadům dovolaje ni dopo
rečist veškeré kostelui udduvy 4
náčin a to: mo. rsu.c, kalichy

cibáře, nádobky, énky pucidkály,svícny, lampy, kadilelnice, kropenky
std. své vlastní výroby, předpisům

a církevním vyhovující. Staré před

. pe! opravuje v původní intenci uv obni zlatí a stříbří nebo proti do
platku sa nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na o

madonek,kříšků, nýt náramků atd. :: Molářsképrsteny, tabatěrky, jídelní náčiní ze stříbrapravého
i čínekého vždy na skladě.

Staré zlato, stříbro a drahokamy kbupujeza nejvyšší cen)

JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čis 19. m.
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£Jan Horák,*
j soukenník
%v Rychnově nad Kněžnou $zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

viměných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cízo

X

ý

v zemských. ýCetná

i sluze mého ryze křesťenskéhozávodu za $
zkoušku. X

uzmámÍ zvláště z kruhů vele
X důst. duchovenstva svědčí o pectivé ob

dobu více než třice“iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

Voleojemnolátky nataléry.
Ž Též na splátkybezzvýšenícen! $
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Absolvent c. k. odborné školy

BOHUMIL BEK
v Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovolaje si netivě nabídnonti

své amělecky pracované

sochy
křtitelny,Z
sošky na pro
cesí, Jesličky,
Boží hroby. —

oltáře,
kazatelny, kří
žové cesty, —
jeskyně s P. M.
Lurdskou,

kříže

-m——06—

Holite se sám?
Holičszxé mýdlo . 10b
Štětec .. 20, 30, 50, 70 h
Miska niklovaná s majoiikou . . 50h
Saton krém na holení 70
Kámen po holení 50 h
Kolínská voda 60 h

Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou
zasílá

JOS. JELÍNEK, parfumerie
VHradci Králové.

STROMY "8%
ovocné, ozdobné křoviny, konitery,

LESNÍ SADBU
nabízí

Vlad. Vacek jen v Pamětníku u Chlumce n. C.
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Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

syr vec, nástupce!

odborný
— uměleckýzávod —| .

pro MAlou i Token kostelních, X

PRAHA
č. 145 et, Malá Karlova vý L
ul. čís. 29nové blíže Ma- m
lého náměstí, dříve přes |:
60 roků na Malém ná- :*
městí pod loubím) dopo- : 4 |

rněuje se

ku dodání okem chrá- 'Pg
mových od nejjednoduš- +8
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice 1 se Šelesnými
rámy, síltéma,osaseními.

Veškeré rozpočty, skizsy | odborná rada besplstně, bere
vší závaznosti ku definitivní ohjednávce.

OR" Nesóetnáveřejná | písemnápochvalnáo=nání,“ji

Založeno roku 1368.
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v HradoiKral.136,odporašujevolodůst.duchovezstrasvé© Patontní náprsenty
bezkonkurenční koláry bezhášků

Zakázkyobratem “jij

i i

DADDY ULDÁRADEE kmnoněníKohn pic m

Nejvýhodnější dary úoporačujePrvní východočeský závod “BG

VÁCLAVPOTŮČEK,"4xitvé
Zástupce Union Horlogerie, spol. továren hodinek Biel, Glashůtev, S, Žena ©

Švýcarské precisní hodinky. Nástěnné hodiny v nejmodernějším provedení. Brillanty. Klenoty a šperky. Optické
zboží. Přepychové předměty z čínského stříbra. Stříbrné i alpakové stolnía jídelní náčiní. Vše v obrovském výběru.
Nejlevnější ceny! Nejlevnější ceny!

zes 11m|| PAMÁTKY
ATELIER í a vhodnédárky

pro malbu církevní a
výzdobu chrámovou

k první sv. zpovědí, av. přijímání a
biřmování. k missiím a k velikonoční
zpovědi, symbolické obrázky, obrázky
svatých, modlitební knoiby ve skvost
ných vazbách a různých cenáchJOSEFMUHL|| z
v cenách levných na skladě má —

(Ant. Mihla nástupce)

Nová Paka, Čechy Družstevní knihkupectví
doporučuje závod svůj veledůst. nakladatelství,závodhudebníupopírmiství

, duchovenstvu a sk patronátním v HradciKrálové,Adalbortinum.
úřadům. '
chrámů a kaplí M „—

( Malby v každémslobui technice.— Truhlářské dě níky* Oltářní obrazy, křížové a) na prácifornýrovanou,
7 k látně, dřevě, plechu atd. v pro- b) na židle švajíkáře —: na p 8 P

2 ov Oh o cesty, vedeníuměleckém,vcenáchm'rných. a domovníka
OŽŽĚE 7 ee Vy zároveňku balenínábytku

Nejlepší doporučení ! Vnry a skizzy franko | do stálého zaměstnání přijme c. a k. dvoraítovárna nábytku

K. V. SKUHERSKÝ, Hradec Král.

Kolinskou cikorku:

PARAMENTA*£;<“ Em. Werner aA spol. oa:
AA“ Vb. NY MRSN7 Ú „P" . , 7 V 4biCOCACOKICOAIGOIGOICOICIGO A He p D8 D00 PI SIC O 000800.

5Záložní úvěrní ústav w Hradci Král.
Zalež. r. 1968. Akciový kapitál K 15,000.000—. Stav vkladů ca. K. 42,000.000 —. Roservní fondy K 2,500.000—. Založ r. 1969.

Fillálky: vJitíně, vKrakově, vPraze, v Semilech,©Turnově,v Chradimi, v Slaném a vPlzni.

Doporučujeme ===————

našim rodinám
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Přijímá vklady na běž. účet, vklad. knížky 4 Daň důchodkovou platí ústav sám. — Vkladní
© a pokladniční poukázky na úrok © kalžky a složií lístky poštovní spořitelny zdarma.

Směnárna. - Bursovníobchody. -» kosovéoddělení - Koupě aprodej osunýchpapírů akládacích, losů, ,valat atd. - Eskont směnek a faktur. - Provádí veškeré obohody do bankovnictví spadající, jako: Úvěry
všehodrahu.- Financovánípodnikůobchodnícha průmyslovýcb.- Vadiaa kauce.- Eskontfaktur a směnek.
Bursovní rozkazy na všechnamísta,- Stavebníúvěr.- Obchodoaukremsurovým.- Výměnakuponů.- Iakasso
tažených papírů.- Promesy.- Správa cennýchpapírů.- Zálohy na cenné papírya zboží.- Šeky. !/, Akkre

ditivy.- Rembouraní,daňové a celní úvěry.- Soačinnost při zakládání nových podniků všeho druhu.

o
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dodává veškeré drahy ublí. — Anglický, belgický, vestfálský a slezek anthracit.Uhelná oentrála Telegrafickáadresapro centrálujakoži veškeréfiliálky:„KRALOBAN "|
Telefon: HradeoKrál.č.9 a 29,Praha č.3508,Semilyč.21,Turnovč.27. Telegr.adresa procentr. jakoži veškeré filiálky: „Kralobanka“.
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Vláda zlata.
Kde jsou peníze a moc? O skutečných hlav

ních .zřídlechobrovitého bohatství pokrokářské li
sty zachovávájí zatvrzelé mlčení.Sem tam něja
ká nesmělá zprávička, zastrčená do hlídky národo
hospodářské, ale po soustavném uvědomování lidu
o faktickém vzrůstu číslic v židovských bankách,
o cestách, jak se židovský kapitál hromadí a Spo
lečnost lidskou komanduje, ani potuchy.

Nuže — zase několik číslic!
Rakouskému úvěrnímu ústavu předsedá von

Gomperz, většinu akcií má Louis baron Rotschild.
Bilanční zpráva Rakouského úvěrního ústavu

týká se obnosu 1167 mil. K; od roku 1911 přibylo
sem 180 mil. K. Směnek má ústav tento za 200 :nil.
K, dlužníkům bylo zapůjčeno 811 mil. K — dlužníků,
vesměs podnikatelů, každým rokem přibývá. A
protože úvěrnímu ústavu velmi dobře se daří, roz
mrožil r. 1911 své závodní jmění zvýšeným akci
ovým kapitálem o 55 mil. K a přibral do toho ještě
z cizích peněz za 127 mil. K. Hrubý doznaný vý
nos úvěrního ústavu činí 31 mil. K čili 21 procent,

čistý doznaný výnos 18mil. Kčili 12 procent ak
ciového kapitálu.

Čtyři hlavní podniky, které tvoří jádro vý
nosných obchodů: železo, cukr, líh a, petrolej, má
ve svých rukou. Rakousko-Uhersko staví válečné
lodi a vyzbrojuje armádu děly a puškami: součást
ky dreadnougthů dodávají Vítkovice, železárny
Nýdecké, Škodovy továrny lijí děla a továrny na
patrony Rothská a Hinterberská robí zásoby stře
liva; lodní kolosy staví Stabilimento technico *ri
estino — všecky tyto ústavy, které letos velice své
závodní místnosti rozšířily, jsou akciovými podni
ky Rakouského úvěrního ústavu.

Sieghart již jako sekční šéf v ministerské kanceláři
měl větší vliv než pět ministrů. Jak může koman
dovati teprve nyní, to seznáváme z nového jeho
postavení. Stal se guvernérem (ředitelem) ústavu
pro úvěr pozemkový (po smrti Taussigově). Nyní
se snaží tento dobrodinec, spoléhaje se na železnou
moc svých milionů, zkartelovati textilní továrny
a zmocniti se pomocí akcií veškeré textilní výro
by v Rakousku. Již několik velkých přádelen má
pod svou patou. Jestliže ke kartelu dojde, pak bude
Šieghart pánem nad 250.000 vřeteny robících přízi.

Peněžní obrat kartelů rakouských činí ročně

3 miliardy K a působením těchto kartelů vzrostly

FEUILLETON
NA ZŘÍCENINÁCH HÉLIOPOLE.

Píše professor Dr. Jos. Slabý.
(Veškerá práva vyhrazena.)

IL
Nad těmito tichými, v hluboké mlčení pohříže

nými zříceninami, jež divukrásný obklopuje kraj s
jasnými obrysy nádherných pyramid v dáli -- po
dlouhástaletí zářiloslunce moudrosti. Bylať
Héliópolis sídlem umění a věd. Četně sbory kněží,
kteří téměř výhradně vědeckým badáním se zahý
vali, soustřeďovaly kolem sebe duchy po vědě
prahnoucí.

Důchody prastaré svatyně héliópolské, vždy
u vysoké úctě chované, dovolovaly jejím kněžím
učitelům, aby — jsouce prosti veškerých existenč
ních starostí — věnovali všecky duševní síly vědě.
Je mi nemožno v rámec těchto stručných obrázků
je vtěsnati. Jen o tom se zmíním, že dostávali ioj
nost stříbra, bronzu, jemného plátna, vzácného ko
ření, medu, oleje, vína, obilí, zeleniny atd. Tato

okolnost dovolovala jim, by cele a nerušeně čassvůj na oltář vědy obětovali.
Ký div, že škola héliópolská daleko vynikala

nad ostatní učeliště egyptská a že těšila se nejlepší
pověsti nejen doma, nýbrž i v daleké cizině! Dle
jedné pohádkové legendy cenili doce!- * *-*nvé
Hór a Šét učence této školy tak, že se jich v pří
padech obzvláště vážných i o radu tázali. Prolo
spěchalo vše, cočinilo nároky na vzdělání, sein
do Héliópole, čerpat bezprostředně z pramene
moudrosti.

v kartelech komanduje? Éouis Rotschild, Reitzes,
Polack, Gutmann, Popper, Kornfeld, Feilchenfeld
atd. Zkrátka, ptejte se, kolikkřesťanů v těchto kar
telech má co rozkazovati.

A jak židům rapidně peněz přibývá z těch
podniků, jest patrno z posledních bilančních zpráv,
které jsou v době nynější nesnesitelné drahoty
daleko příznivější, než kdy předtím. Rakouský úv.
ústav platí daní pouze 3,864.880 K (o 798.263 K „ví
ce), platy činí 6 mil. K. Břemen jest za 13 mil. K,
užitků za 33 mil. K, reservní fondy činí 90 mil. K.
A že cukr stoupal rychle v ceně, hlavní užitek
shrábl tento ústav.

sociální demokraté?
Vždyť přec.vidí, že z kartelů se neobohacuje cír
kev, nýbrž že ze zdražení cukru, petroleje, uhlí,
masa a obilí mají prospěch výhradně židovtší spe
kulanti. Soudr. poslanec Renner doporučil vládě,
aby studovala, kdy a jak a zdali by se daly kartely
postátniti. Asoudr. posl. Winter mrzutě prohodil:
>Měšťácký parlament s kartely nezatočí.« — Jak
to? Vždyť přec parlament nebyl nikdy tak rudý
jako letos. Vždyť přece bursy otevřeně jásaly nad
vítězstvím soc, demokratů nad křesť. soc. měšťú
ky. A co všecko soudruzi slibovali pro případ své
he vítězství. Drahota trvá dále, doléhá huře r.a
chudé vrstvy než na podzim. Ale soudruzi již ne
vyzývají ku kraválům, jelikož se bojí, že by po
štvané davy nyní nerozbíjely toliko kona chudých
hokynářů a obchodníčků křesťanských, ale že by
se.mohla bouřeobrátiti proti skutečným miliardů
řům.

Ze všech panovníků světa má největší roční
příjem ruský car"(34,200.000 marek). Ale ter jest
proti jedinému Rotschildovi. ubohým chudákem,
třebaže musí rozdávati k různým účelům stokrát
více než židovský velmož peněžní.

Proto není divu, že se listy i »nejnárodnější«
přímo perou o přízeň židovskou, že židovský mili
ardář v různých státech zmůže více než několik
ministrů, že české listy vychvalují i takové rahí
ny, kteří jsouce ve středu našeho království, do
smrti se česky učiti nechtěli. Proto židovský velký
insert má kouzelnější moc než moderní autono
mistické zásady. Různým výkřikům, ozývajícím se
od demagogů, židovský kapitalista jen se spokoje
ně usmívá. Vždyť má demagogy v hrsti a ví, že
se tito neodváží tak daleko; aby nastalo vážné ji

Ročník XVIII.Inserty se počitají levně.

tření proti samým jednotlivým osobám, držícím
zlaté měšce. Pokřik děje se hlavně za tím úče
lem, aby byla matena zdravá soudnost a aby se
rozmnožily řady těch, kteří kapitalistum slouží tu
zjevně, tam tajně, tu přímo, tam- nepřímo. Širé da
vy těžko dovedou řádně kontrolovati rafinované
kličky a spády těch, kteří bouří proti jmění cír
kevnímu, aby si získali vděk kapitalistů největ
ších.

Obra n::.
O čenstochovských poměrech píše dne 14. t.

m. »ilas Národa: »Muravěv dal všecky kláštery
zrušit, jenom Czenstochow zůstal, s tím nařízením
však, že přes opačné prosby papeže Pia IX. tradi
cionelní klášterní řád se odstraňuje a korespon
dence řádových duchovních s jejich | řádovými
představenými, jakož i visitace těchto se zapoví
dají. Převor kláštera, vládce ve své říši, byl jine
nován od biskupa, ale — a to zůstalo hlavní věcí
-- potvrzován ruskou vládou, řádová pravidla,
asketická přísnost, nezištné nadšení a náboženská
inspirace, všecko to hlavní pilíře společného du
chovního života, stále více trouchnivěly. O »du
chu v řádu« na konec nebylo vůbec řeči. Jenom
bílý hábit ještě ukazoval, že poutníci měli co Činiti
s »mnichy«. Řím, jehož věcí by bylo bývalo, zjed
nat nápravu, nemohl učiniti nic k odstranění těchto
neudržitelných poměrů. Přímého styku biskupů s
Vatikánem nebylo a není. Biskupové nesmějí svou
residenci opustit bez dovolení vlády, pak podléhá
jejich písemný styk s nadřízenými církevními Ú
řady instančnímu postupu přes departement zahra
ničních kultu. Co vypadá jako povídání o věcech
v zemi, jako stížnosti o rusofilských duchovních, se
neexpeduje, a papežská nařízení, která by mohla
způsobit systému škodu, bývají v departementu
červeným inkoustem zpracována a pak teprve za
sílána na adresy, které dobře vědí, že korektur
musí dbát pod trestem >adrministrativního řízení.«

Převrat z roku 1905 se známým tolerančním
úkazem tyto poměry, jakož i osud katolíků poně
kud zlepšil, zvolna však vzhledem k hromadnému ú
těku svých příslušníků z národní církve vrací se
carokracie opět ku staré osvědčené methodě: »zá
kony“- vykládá svým vlastním zpusobem, takže
možno říci, že za krátko bude hůře než bylo dříve.

V tomto »městě Slunce« konali: všichni králov
ští princové svá studia. Zde mohl Mojžíš, adoptova
ný syn dcery faraonovy (Ex. 2, 10.), »jenž ve vše
likém vědění Egypťanů vyučen byl« (Act. 7, 22.),
seděti s příštím utlačovatelem svých soukinenov
ců na téže školní lavici. Zde připravoval Plato po
dobu třinácti let svoje nesmrtelná díla, zde Solon
přezkoumával své zákony, Eudoxius pěstil hvězdář
ství, zde sbíral Herodot látku ku svým ději
nám. Není vyloučena tedy možnost, že prostřed
nictvím těchto hellénských velikánů věda egvpt
ská do Evropy přenesena byla. V tomto místě
větším dílem vzala vznik egyptská náboženská li
teratura, obsažená zvláště „ve známé >»Knize
Mrtvých«, zachované v četných opisech z různých
dob. Zde spisoval za doby Ptolomejců Manesthon
svoje díla, plnýma rukama čerpaje z bohatého
archivu chrámového, který mu, jako knězi, doko
řán byl otevřen.

Této vědě školy Héliópolské mohla platiti slova
starého mudrce Dauuf-a, syna Cherte-ova, jenž,
jeďa nahoru po Nilu se svým synem Pepi-m, aby
ho dal do >dvorní Školy< na studie, tomuto ná
sledující napomenutí udělil: >Posaď srdce své za
vědu a miluj ji jako matku, protože ničeho není,
co by šlo nad vědu.«

o

A takováto škola — asi našim kollejím podob
ná — nacházela se i zde v Héliópoli. Do ní byli dá
vání jinoši, aby »zároveň s dětmi knížat byli vy
chováni.<

Život bez pořádku a kázně bývá lenivým a ne
spořádaným. Kdo v mládí si neosvojí pevný řád,
později si mu jen ztěžka zvyká. A jelikož muž po
řádku zvyklý obyčejně bývá i mužem činu, proto
v těchto staroegyptských školách panovala želez

ná kázeň. Dlouho spáti dovoleno nebylo: »knihy
leží (již) před tvými soudruhy; proto chop se šatů
a volej po svých sandálech«, praví z rána budící
vychovatel nevrle studentovi.

Vyučování trvalo až do poledne. »Po ohlášení
poledne« opouštěli žáci »s jásotem« posluchárny.

Jelikož přílišné jídlo a pití zdraví jest škod
livo a chuť ke studiu odnímá, zvláště pak že ne
střídmým pitím mnohý nadějný jinoch ve zkázu se
řítí. proto strava žáka byla nejvýš jednoduchá: se
třemi chleby a dvěma džbánky piva musil se spo
kojiti. Tím hledělo se zameziti příležitostem k svá
rů. neslušným písním, různým hrubostem a ne
slušnostem, jež při pitkách nejsou žádnou zvlášt
ností. —

I učitel starého Egypta vyžadoval od svého
žáka čipernost, živost, čilé chápání a nenáviděl
lenost, netečnost a hnilobu ducha. Proto jako zkuz
šený vychovatel tam, kde nepomáhala láska k vě
dě samé, hleděl pružiti píli svých žáků vyhlídkami
na budoucí bohaství, vlivný úřad, slávu, a kreslil 0
brazy příští jich velikosti. Již prastarý paeda
gog údolí nilského předobře věděl, že ze stojatých
vod vycházejí nezdravé výpary a v lenivých srd-.
cích že mnohdy špatné, ne-li nebezpečné myšlenky,

duchu potřebnou pružnost a povaze sílu.
Proto žák ustavičně, (>ať již v posteli ležel

nebo vzhůru byl«) byl napomínán . . . »Nedopusť,
aby srdce utkvělo na pouhých přáních«, napomíná
učitel svého žáka, vybízeje ho k energii, ku přemo
žení překážek, k činu . . . »Knihu maje v ruce, čti
ústy svými a raď se s těmi, kteří více vědí, než
ty. Připravuj si úřad knížete, abys ho dosáhl dří
ve, než sestárneš .. .« »Budiž silným v prosbě o



Snad bude po letech o Jasné. Gofe, která se stala
procesem známější, opět něco slyšet. Ž toho vidět,
že duch vypočítavosti dobře připravil pokus her
metického uzavření kláštera od Říma, a jestliže
tím dosud poslední cimbuří polského katolictví,
polskému lidu tolik svaté, nebylo ještě vtaženo do
věrového kordonu ruské církve, nespočívá sku
tečně vina na ruské vládě.

Do toho prostředí, plného tyranství a rozruše
ní, scházel jen ještě muž, jako Eusebius Reintann
(první provinciál nebo superior řádu, muž skoro
svatý, slul také Eusebius), jenž byl roku 1895 bez
všeliké kanonické volby — v Rusku je to zkrácené
řízení při povyšování vládních oblíbenců — uči
něn představeným řádu. Muž, jehož charakter jest
podivuhodná směs lži a podvodu, nesvědomitosti a
světáctví, theologické nevědomosti a líčeného ci

KivýstkÁTStÍ, kreatura, jaké ruská vláda potřebovala.« :
Příčiny Ččenstochovských zlořádů. Macoch se

společníky jest již odsouzen. Žurnalistika však za
bývá se nyní pilným vysvětlováním hlavních pří
čin zlořádů na »Jasné Goře.« Tisk centra v Ně
mecku obviňuje jednomyslně ruskou vládu, která
nadržovala nepořádkům v klášteře a mnichy, kteří
se vzpírali špatným poměrům, prostě z kláštera vy
pověděla. Když r. 1910 nebyl zvolen převorem
Rejman, ruská vláda volbu řádrého kmězeprostě
nepotvrdila! Je dnes zjištěno, že Macech byl do
kláštera přijat na přání ruské vlády a to jen z toho
důvodu, aby vláda v klášteře měla v ačmsvého
důvěrníka. Macoch po domluvě s vysokým ruským
policejním úředníkem byl ochotem vpašovat do
kláštera zásoby zbraní a střeliva, aby pakvláda
měla důvod k uzavření kláštera, jako sídla pol
ské revoluce. Macoch měl za to mluvenou od
měnu 100.000 rublů, z nichž 2000 fublů bylo mu
ruskou policií vyplaceno. Když bratr Macochův
hrozil, že všecky plány ty prozradí, byl zavražděn.
Také ruskou policii kompromitující papíry byly z
aktů soudních, jež musily býti poslány do Petro
hradu, vybrány. Z obžaloby vytrženy byly celkem
4 archy.

Vždyť docela ruská vláda samého biskupa
varšavského uvrhla do žaláře na [6 měsíců proto,
že prohlásil za neplatné manželství, které uzavřeli
dva nezletilí lidé proti vůli rodičů pod mariavit
ským knězem.

Již r. 1864 bylo přerušeno administrativními
rozkazy ruské vlády přímé spojení Čenstochova s
Římem. Vláda ruská omezila počet mnichů na 24
a jmenovala kandidáty dle své libosti. Rejman byl
ustanoven od vlády převorem bez ohledu na kano
nickou volbu. Byl dříve pouhým písařem, nemaie
žádného zvláštního vzdělání. Za něho r. 1897vstou
pil do řehole Damas Macoch, bývalý obecní písař,
člověk surový a bezcitný. Hodní mniši marně pro
testovali proti zlořádům vládních stvůr. Macoch
měl mocnou ochranu V nadporučíku četnickém
Kronovi; pod ochranou jeho šavle musil býti do
kláštera přijat. Když se množily stížnosti, vyslal
Řím reformátora v osobě P. Pia Přezděckého.
Leč Macoch se svými druhy nechtěl o nápravě ani
slyšeti. Na denunciaci Rejmanovu a soudruhů byl
P. Pius internován do vnitra Rusi. Když se P. Pius
na základě carského úkazu o svobodě svědomí
navrátil, byl zase machinacemi Macochovými za
pomoci ruských úřadů z kláštera vyštván.

»Dzienik Warszawski« píše o procesu násle
dovně: »S ďábelskou prohnaností snažila se ruská

radu .. „ nezošklivuj si toho. Tak slyšiž slova
má a nalezneš při tom své štěstí . . «

A nepomáhal-li ani tento prostředek, tu sahal
egyptský paedagog k prostředku poslednímu, ra
dikálnímu: výprasku a jiným ještě trestům ...
»Nebuď líným, nebuď liným, jinak dostaneš důklad
ný výprask . . « »Budiž silným při denní práci a
činným! Nezahálej ani jediného dne, anebo dosta
ne se ti bití. Neboť uši mladíka sedí na jeho zádech
a on slyší, dostává-li se mu výprasku. Nechej své
srdce slyšeti, co ti povídám; budeť to k tvému
štěstí.. «

A že této methody ve mnohých případech na
darmo užito nebylo, dosvědčují staré památky. V
jedné z nich děkuje vděčný žák bývalému učiteli
za podobné a ještě větší tresty. Píše mu: »Ty jsi
hleděl na mé tělo, když jsem ještě k tvýn jino
chům náležel. Trávil jsem svůj čas v balvanu, on
zkrotil mé údy. Ležel na mně tři měsíce a já byl
přivázán v chrámě .. «

Též egyptský učitel řídil se zásadou: napřed
potřebné, pak užitečné a naposledy příjemné. Po
vinnost měla předcházeti užitek, užitek příjemnost.
Proto denní život jeho chovance měl se podobati
obrazu: v něm se měly spořádati předměty v nále
žitém souladu. Bylo k tomu třeba též vhodného
rámce, ve kterém by obraz řádně vynikl a tím
mělo býti zotavení, jež celému obrazu mělo po
skytnouti harmonického zaokrouhlení.

Ovšem někteří synové Mús řídili se vlastní
zvůlí, zvláště se oddávajíce ve volných chvílích
nemírnému pití. Jistý učitel kárá proto přísně své
ho žáka, jenž byl tak opilý, že, chtěje povstati, na
zem padl a »pomazal se jako krokodil... «

Byloť postaráno u škol o ušlechtilé zábavy a
hry, na př. o střílení lukem do terče, za nějž slou

vláda případu Čenstechovsík. k svým účelům vyw
žít, avšak dosáhne toho k své nevýslovné banbě,
jež byta odkryfm a dokázána průběhem preces<

V Přotrkově páchána soudními přípravami vlá
drá komedie. Vláda vybrala si pečlívě soudce ve

nebpa tené a vylosčila soudce, Eteši ji byli nepoodk.
Nyní jest již jasmě ajištěno, Že Macoch se

soudruhy stáli ve službách protipolské a protikato
lické propagandy a že smutné události čensto
chovské jsou z valné částí dílem ruské >Ochrany<,
spolku to katolické církvý velice nepřátelského.

Politický přehled.
Česko-německé dohodovámí| Dne 11. března.

sešel se devítičlenný komitét pro projednání zásad
volebního práva a volebního řádu. Vláda tu při
znává ženám právo voliti v kurii velkých. statků,
pak v kurii měst a obcí venkovských; v kurii vše
obecné, která teprve má býti zřízena, vláda upírá
ženám právo volební. Právo volenu býti pro ženy
vláda zamítá, dovozujíc, že passivní volební prá
vo jest soustažné s brannou povinností mužů a s
jich povinností, přijati veřejný úřad. Vláda si dále
přeje, aby voliči všeobecné třídy voličské byli
pouze ti svéprávní muži, kteří nemají volebního
práva v žádné jiné kurii. Prohlášení vlády bylo
vzato na vědomí. — Hned nato konala se schůze
pracovního výboru národně-politické komise. Za
souhlasu Němců přijat návrh, aby byl zvolen tří
členný komitét, který by zjistil skutečný stav do
savádního řešení prací pro úpravu jazykové otáz
ky samosprávných úřadů. Do jazykového komitétu
bude vyslán jeden člen český, jeďen velkostatkáť
ský a jeden německý. Němečtí řečníci prohlásili
však také, že nemohou připustiti, aby další jednání
© dohodě bylo učiněno závislým od upravení jaz.
otázky u úřadů zeměpan., jež se děje ve Vídni, Se
strany české trvá se při této souvislosti se vší
rozhodností. — V nejbliž. dnech v záležitosti če
sko-německé dohody oba parlamentní komitéty,
český i německý, kteréž dosud odloučeně rokovaly,
mají konati porady společné. Veškeří vlivní činíte
lové jsou povolání, aby spolupůsobili k žádoucímu
sloučení dosavadních dohodovacích prací.

Jednotný český kinb na radě říšské, jeho za
chování za dané politické situace jest nanejvýš po
třebno. Tak ma veřejné schůzi na Král. Vinohra
dech prohlásil nár. soc. poslanec dr. Hůbschmann.
Týž však zároveň s nár. soc. poslancem Chocem
prohlásil, že národní sociálové nepřipustí, aby Jed
notný český klub podporoval vládu.

Dr. Václav Škarda, poslanec ma sněmu, příse
dící zem. výboru král. Českého, a člen panské
sněmovny, zemřel 8. března ve stáří 51 let. Úmrtí
jeho stillo krutě jak mladočeskou stranu, jejímž
vůdcem vlastně byl, tak i českou věc vůbec. Zá
ležitosti okresní i obecní v zemském výboru neo
vládal nikdo tak, jako zesnulý. Skládány byly v

kde se přičiňoval všemožně, aby místo dlouholeté
ho boje nastaly konečně aspoit snesitelné poměry
mezi Čechy a Němci. — Týž den, jako dr. Škarda
zemřel jiný člen vyrovnávacích komisí, ně
mecký poslanec za Broumov, dr. J. Malý, který
převzal advokátní kancelář po řiném členu vyrov
návacích komisí dru. Eppingerovi, nedávno zemře

[kůže a pak o hrupodobnoužila roztažená zvířec
našemušachu ... .

O pohnutkách ke studiu mládeže staroegyptské
již dosti. Tažme se raději, čemu se na škole Hélió
polské mohlo vyučovati?

Klíč ke správné odpovědi podávají nám úřed;
ní názvy velekněze této svatyně. Jsou: »v nazírá
ní veliký«, »ten, jenž v tajemství nebes patří«, »nej
vyšší (znalec) tajemství nebes«, >tajný rada ne
bes«, »druhý prorok . . „jenž mládež vychovávát«.
A úředním oblekem jeho byla především pardalí
kůže, posetá hvězdami.

Bylo tedy asi hvězdářství, jemuž se zde vyu
čovalo. Jim bylo as umožněno velmi přesné urče
ní základní linie blízkých pyramid směrem k vý
chodu. A právě tato veliká přesnost jest důkazem
že v této krajině nejméně tři tisíce let před Kristem
byla jednodušší astronomická měření věcí již dn
cela běžnou. Na dráze jednou šťastnězapo“ -lé
bylo zajisté pokračováno a to tím spíše, že zdejší
vědci byli k tomu přímo vybízení skvostnou nád
herou egyptského nebe, démantově kmitavou 9
blohou, jež budila touhu po studiu zákonův, jimiž
se řídí její třpytné hvězdy.

Ale kde zůstaly památky této vědecké činno
sti? Nevíme. Nesmíme jich hledati na zdech chrá
mových, v svatostáncích, nýbrž tam, kde kdysi
vědecká činnost zkvétala. Mnoho těchto památek
bylo asi zaneseno do knihovny alexandrinské. Alc,
bohužel, zde zničil fanatismus islamský lupem a
ohněm všechny ty vědecké poklady, které cho''a
la bibliotéka města velkého Makedoňana. Zda bu
dou kdy nahrazeny tyto poklady? Doufejme vc
šťastný průběh budoucích vykopávek ...

Vedle hvězdářství bylo. to počtářství a měfic

lém.Takézemře)němmkýagrárníříšský:a. zem-
ský poslanec.F. Kaienkerz. Litěchovic.v. (3.

Drahotaí.otázky byly minulý týden: předmě«
tem rokování: poslanecké sněmovny, ale celé. to,
jednání © dřahotě jsat. vlastně: mlácením: prázdné.
slámy. Posl. Kuranda.ltodně sešlehal soc. dem. a
gitaci s drahotou. Velilon veselost ve. sněmovně:
vyvolal, když pravil; že soc. demokratický rele
rent o resoluci protikartelové se podobá Odysseo
vi, »zavřenémuv útroby trojánského koně«,a řěč
níkovi nezbývá, nežnapodobiti Laokoonta a:varo
vati přeď takovými resolacemni,jimiž se neodstraní *
výstřelky kartelů. Tallovým výstřelkem kartelu
jest i stávka horníků v Anglii a hnutí mezi horníky
na pevnině. Neboť nejém kartety výrobců, nýbrž i
kartely zaměstnaných: mohou se zvrhnouti ve zlo.
Dr. Verstovšek zatim: však navrhl rozpuštění
drahotního výboru. Návrňi odůvodnil tím, že sně
imnovnanávrhů výboru neschvaluje, že jé odkazuje
k dalšímu jednání jirým výborům.Drahotní vý
bor zatím své práce'přerušiT. A tak drahotní tažení
s takovým křikem započaté a do nekonečna se
protahující, končí nepříliš slavně.

Jednotný český klub protizákonu Kóliskova.
Jednotný český klub spolu s předsedou českého

laci, zabývající se záležitostí zákona Koliskova.
Interpelanti se táží, je-li pravda, že člen vlády,

cům, že vláda nepodála zákon Koliskův k sankci
nikoliv z důvodů věcných, mýbrž pouze formálních! '
Tato česká interpellace má čelit dotazu německo
nacionálního svazu, v němž se žádá, aby vláda zá
kon Koliskův předložila k sankci.

Branná reforma. Odpověď, kterou dal hrabě
Stůrgkh na dotaz posl. Šusteršiče a Schraffla v zá
ležitosti resoluce smluvené mezi uherskou vládou
a Košutovci, nikoho neuspokojila. Zejména zkla
mání způsobilo, že ministerský předseda se ani ne
zmínil o nepřípustnosti resoluce z toho důvodu,
že její přijetí by znamenalo výhodu pro Uhry a:
odstrčení pro Rakousko.

Krise v Uhrách po odstoupení vlády Khuenovy
počíná se řešiti. Panovník své konference s uher- :
skými politiky začal a příští týden je skončí. Ban
chorvátský Čuvaj také prý odstoupí.

Předsednictvo říšského sněmu německého ko
nečně zvoleno. Ježto národní liberálové nechtěli s
centrem a konservativci utvořit dělné předsedni
ctvo, zamezili střed a konservativci aspoň opět
nou volbu soc. dem. vicepresidenta. Kaempf (svo
bodomyslná strana lidová) byl zvolen proti Spali
novi (střed) jen blalhovotností pravice, která dva
hlasy úmyslně roztříštila. Prvním místopředsedou
zvolen nár. liberál Paasche a druhým místopřed
sedou Dowe (pokr. strana lidová). :

Ve Španělsítu odstouplý ministrpresident, arci
zednář Canalejas zase jmenován předsedou nové
ho kabinetu.

Válka italsko-turecká. Italské vojsko dobytím
dvou oás vniká hlouběji do země. Očekávají se
také útoky itaťského loďstva v Egejském moří.

V Číně konala se 10. března volba definitivní

největší zmatky. Tlupy lupičů jsou všudě-postra
chem. —

- j > 1
Rozšiřujte „Obnovu

tví, jemež zde pilně bylo vyučováno. Diodor (l,
81) a Strabo (I. 17, c. 3) dobré svědectví vydávají
pěstování těchto věd v Egyptě.

A za pravlasť chemie (lačby) byl Egypt dlouho
považován. Byloť jméno této vědy: odvozováno
oďe jména >Chami< nebo »Chemi«. Tímto jménem
(t. j. »černá země«) jest až dosud Egypt nazýván
od Koptů. Ať již, je toto odvozování správno či-li
nic, tolik jest jisto, že lučební průmysl kvetl v E
gyptě za dob pradávných. Uvádím pouze vysoko.
vyvinutou techniku vyrábění skix a různé metal
lurgické operace.

Lékařství bylo zde též vyučováno. Zachoval:
se nám hojnost prastarých lékařských receptiv.
A byly formou vzorné. Dle jména nemoci, často
s označením jejích symptomů, jsou léky se zevrud
nou váhou předepsány; i způsob jich podávání ne
mocnému bývá krátkými, každému srozumitelný
mi slovy připojen i s dobou, ve které má se dávky
užívati. 

Zvláště však kvetlo na této škole filosoficko
theologické badání. Dle něho Bůh jest ten, který
jest, nestvořený, jediný, duch, duch duchův, neho
nečný, nezměnitelný, jehož jméno neznámo, prav
da, život, jenž život dává a zachovává, tvůrce vše
homíra, jenž nebesa rozprostřel a u jehož nolot
země spočívá, otec lidí, milosrdný ochránce sla
bých, soudce a odplatitel. Jako obraz božstva byl
především uctíván Rá, t. j. slunce. Dle nauky ©
gypiské byl kdysi čas, kdy ani nebe, ani země nc
bylo, nýbrž nekonečná, v neproniknutelnou tmu
zahalená pravoda. Tento stav trval dlouhý čas. Tu
povstala touha v duchu této pravody po činnosti
stvořitelské. Duch promluvil slovo a svět povstal
dle myšlenky tohoto ducha. Toto a podobné jest
obsaženo v nejstarších částech svrchu zimírěná
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ávyěorganisač. a spolkové.

tak vážné, že vybízejí k přemýšlení a varují před kro
kem nerozvážným jak duchovenstvo tak laiky. Proto bu
dou vestředu, dne 20. březnat. r. ve 2hod. odpol. a v
noděli dmo.24. březnat. r. také ve 2 bodlinyodpol. v
Hradci Králové (Adaibertinam) porady duchovenstva i
laiků důvěrníků o tom, co za stávajících poměrů činiti.

>Knihy Mrtvých«, jež většinou byla sepsána zde
v Héliópoli...

A byl to především Amenophis IV. (1392 př.
Kr.), jenž usiloval zavésti víru v Boha jednoho Ná
pisy označují boha Aten-a jako >Boha jediného.
stvořitele života veškerého, zachovatele světa, ni

: koliv pouze Egypta.c .
Něhy plný obraz — jakých málo ve starém E

gyptě viděti — tuto víru překrásně znázorňuje.
Amenophis sedí se svou rodinou v sále svého pa
láce. Na levo král, celující jedno své dítko, na
pravo králová a dvě malé princezny. Jedna z nich
sedí na klíně matčině a vyprávějíc, obrací hlavinku
v zad. Jelikož ručkama ukazuje na svého králov
ského otce, poznáváme předmět rozhovoru jejího.
Nejmladší princezna sahá po koruně matčině. Nad
touto rodinnou scénou, oplývající něhou, září Aten,
>Bůh skutečně žijící«, zdroj života v sobě chova
jící a svými paprskovými rameny udělující život
i zdar rodině královské.

"Mimoděk zdá se, že s tímto slunečným jedno
božstvím i srdečná prostota v palác faraonů zaví
tala ... Veškerá Skrobenost, ztrnulost zmizela,
rádost a vnitřní spokojenost lze vyčísti z obličejů
všech. A že Amenophis IV., hlubokým smýšlením
náboženským proniknut, snažil se zavésti ctění jed
noho Boha — ovšem tak, jak sám nejlépe věděl a
"chápal, — to nám ho činí jen tím sympathičtějším..

Sem přilétal mystický Phónix, Egypfanu pra
starý obraz obrození, Římanu >aeternitas-— věč
nost« a >perpetujtas — ustavičňost«. Slykme, co
© něm píše Klement římský v prvém listě ke Ko
rinthským, hl. 25.:

»>Pozorujmež zvláštní znamení, jež na Výcho
-dě spatřiti lze a sice v Arabii a krajinách soused
ajch. Jest to pták, Phoenix zvaný. Vždy žije jen
jeden a to pět set let. Cítí-li, že jeho konec se-UTíŘÍ,

Středa je volena k vůli dmchovenstvu, neděle k válí
lalkům. Poněvadž však důležitého díla, osvěžení nábo
ženského života v našem národě, mají se zúčastnití jak
duchovní tak | laikové, bude užitečno, když porady ve
středu zúčastní se také laikové, kterým to bude možno,
a porady v neděli kněží, kteří bez újmy duchovní sprá
vy budou moci odejíti. Přihlášky duchovenstva | laiků,
kteří přijdou s kněžími, buďtež ihned zaslány v úctě po
depsanému; přihlášky pak důvěrníků, kteří přijdou sa
mi, buďtež, opatřené razítkem buď některé katolické
jednoty nebo duchovní správy, zaslány redakci »Štítu«,
Hradec Králové, Adalbertinum. Poněvadž se bude jednati
o věcí velice důležité, jest žádoucno, aby obě porady
navštíveny byly hodně četně; proto žádáme jak p. t. du
chovenstvo, tak všecky lalky dobré vůle, aby v tom
směru na své přátely a známé laskavě působili. Za sou
hlasu jeho Excelence Nejdůstojnějšího vrchního pastýře.
jménem Diecésního Organisačního komitétu — Dr. "ran
tišek Šulc, m. p., t. č. předseda.

XIX. řádná valná schůze Polltického družstva ti
skového v Hradci Králové 6. březea 1912. Schůzí za
hájil za nepřítomného předsedu vsdp. kanovník dr. Šulc
spolkovou modlitbou a vřelým proslovem, v němž na
počátku blahopřář dlouholetému jednateli družstva k
povýšení za kanovníka. Dr. Reyl v pohnutí vzdal díky
za blahopřejný projev a slíbil, že dle svých sil bude
i nadále pro rozkvět družstva pracovati. | Jednotlivé
zprávy funkcionářů, jakož i zápisník minulé schůze by
ly tiskem uveřejněny a účastníkům schůze rozdány, pro
to bylo upuštěno od čtení celých elaborátů, a jen jed
notlivé vysvětlivky ku zprávám byly podány. Jednatel
ská zpráva vylíčila zásluhy družstva o volební akci na
českém východě, k němuž ústředí zemského komitétu
nevěnovalo dostatek pozornosti. Tisková činnost jeví se
vzrůstem časopisu »Štítu«, jenž tiskne se nákladem 24
tisíc ex. a časopisu »Obnovy«, která blíží se nákladu
2000 ex. Novým kulturním podnikem družstva je nově
zřízené knihkupectví, které si utěšeně vede. Valná hro
mada upozorňuje členstvo, aby prostřednictvím našeho
knihkupectví objednávalo si členské podíly z různých
dědictví a časopisy. V domě spolkovém bylo nutno
provésti některé adaptace jednak z bezpečnostních, jed
nak z konkurenčních ohledů, aby vyrovnaly se repre
sentační místnosti konkurenčním podnikům. Přese vše
cky nutné tyto výlohy nedoznalo hospodářství druž
stevní žádných vážných nesnází, protože se podařilo
výboru opatřiti přiměřenou úhradu. Rovněž také oběta
vost členstva poskytla pomocnou ruku při zvýšeném
vydáni. — Volbou povoláni byli do výboru téměř všich
ni staří funkcionáři. Pouze dlouholetý a zasloužilý před
seda spolku, vsdp. kons. rada a bisk. vikář Václ. Uhlíř,
byl k výslovné své žádosti sproštěn úřadu starosten
ského a pro své zásluhy zvolen byl za čestného člena
družstva. Předsedou zvolen byl vsdp. dr. Šulc, za inf
stopředsedu zástupce venkovského kleru vsdp „bisk.
vikář Seidl, jednatelství převzal opětně vsdp. kan. dr.
Reyl, pokladníkem zůstal osvědčený finančník vídp. dr.
Novotný. Do výboru byli povolání pp.: dr. Doskočil, se
kretář Konečný, děkan Kousal, dr. Mrštík, řiditel Se
kera a bisk. vikář Uhlíř. Náhradníky jsou pánové: farař
Vaněček, farář Láš, řiditel Keppl a kaplan Benes. Revi
sory byli zvolení pp.: Kousal, Sekera a Keppl. Ve vol
ných návrzích bylo přijato provésti ještě některé po
třebné úpravy v domě a na zahradě, zejména zavede
nim elektrického osvětlení. Úprava sazárny dle záko
nitých předpisů provede se během léta. Valná schůze
po uspokojivé přehlídce pracovního programu družstva

: a po revisi spolkového jmění byla za povznesené uá—|

| zbuduje si hnízdo z kadidla, myrrhy a jiných von
i ných látek. Blíží-li se jeho konec, vletí do něho a

| zemře tam. Když počíná mrtvola jeho hníti, zradí
| se z ní červ, jenž mrtvolou se živě, peřím obroste.Vyvinuv se, vezme hnízdo i s ostatky svého před

chůdce a letí s nimi z Arabie do Egypta a sice
do města, jež Héliópolis se zove. Za jasného dne,
od každého dobře jsa viděn, přiletí, položí ostatky

| na oltář a zase odletí tam, odkud byl přiletěl .. .
! Kněží nahlédnou do zápisův, kdy posledně přiletěl

a shledají, že právě po uplynutí pěti set let přile
| těl. . « — Hle, obraz víry ve vzkříšení!

L

Héliópolis byla hlavním městem země Gessen
| ské. Egyptský Josef pojal Asenat, dceru velekně

ze zdejší svatyně, za manželku. Zde pravděpodov
ně též bydlel a svými styky se spřízněnou rodinou
veleknězovou se obeznámil i s veškerou učeností
egyptskou. Zde asi projížděl též ve slavnostním
průvodu ulicemi města, o čámž Písmo praví toto:
>Avzal (farao) prsten z ruky své a dal jej na ruku
jeho: a oblekl ho v roucho kmentové a vložil zlatý
řetěz na hrdlo jeho. A kázal mu vstoupiti na svůj
vůz druhý a služebníku volati »Abrek! Tak ustano
ven byl nade vší zemí egyptskou!<

AŽdosud učenci neshodují se u výkladu tohoto
slova >Abrek«, jež ve zdejších ulicích bylo tolikrá
te při této příležitosti provoláváno. Sayce vykládá
je dle assyrského abrikku,t j. »velký vezír<; Ben
fey překládá je dle egyptštiny >pokloň se« (kopti
cky a-bor-k); Chabas zase >hlavu dolů« (áprek);
Harkavy je překládá »hlava moudrého< (aprech-u);
Cook v něm vidí >raduj se<«(ab-rek) a Lepage Re
nouf je vysvětluje »tvůj rozkaz je naším přáním«
(abu-rek). Naše česká bible je překládá s Vulgatou
saby všichni před ním koleno klonili«, což se sho
duje s výkladem Benfey-ovým a Chabas-ovým.

(Pokračování.)

lady skončena. | Bylo by jem přáním, aby na vab
ných schůzích účastnilo se větší měrou duchovenstvo
diecésní, protože by tím výbor získával hojnost po
činů a povzbuzení ve své činnosti. Zdař Bůh!

Na Slezském Předměstí v »obecníku« koná se spol
ková schůze (kurs hradecký) dne 17. března t. r. o
4. hodině odpolední. Přednáší slč. Kosařová a p. farář
Konečný.

Razek « Pouchova. Dne 3. března konala se zde
spolková schůze místní skupiny křesť. sociální mládeže.
(Řečnický kurs.) Za hojného účastenství členů a hostů
zahájil v 7 hodin večer schůzi u Sováků vdp. farář Ko
nečný „Týž promluvil, svěřiv vedení schůze místnímu
starostovi p. Hrněířovi o časové otázce: »Pohoršení
Čenstochovské.« Objasnil věc všestranně, ničeho neza
píral. neomlouval, ale po zásluze posuzoval. Ukázal, že
ani církev ani duchovenstvo její nemá se k vůli Mac
zochovi tupit, ale ať dostanou svůj díl, kdo jej zaslou
žili — také ruské vlád. úřady. — Přednáška vyslechnu
ta s velikým zájmem, zvláště když řečník uváděl, že
všecky strany dnešní u nás mají své Maczochy: učíte
lé, agrárníci, socialisté, evangelíci, mladočeši atd.
Nato vp. Macháně z Pouchova vykládal »Stanovy nově
založené Jednoty katolicko-národní pro Pouchov a 9
koli.« Přistoupilo na 40 členů. Těší nás, že i místní c
vangelíci byli hojně přítomní schůzi naší, což i za ji
ných příležitostí činívají a dobře se s námi snášejí. Sa
mi uznávají, jak jest potřebí hájiti veřejně křesťanský
Životní názor a proto jdou tam, kde obranu víry slyší.
Místní křesťansko-sociální mládež jest velice čilá a naší
věci plně oddána.

Miletín. Lidový křesť. soc. spolek pro Miletín a
okolí sehraje v neděli dne 17. března v hostinci -U Ko
peckých+ první svoji divadelní hru: Opuštěná. Obraz z
vesnického života ve 4 jednáních od Jos. Brožka. Za
čátek o půl 8. hodině večer. Ceny míst: |: místo 80 h,
11. misto 60 h, ITI. místo 40 h, k stání 20 h. Dětem *kol
ním vstup zamezen. Předprodej lístků u p. Fr. Vorla,
obuvníka.

Zemská rada katolíků v království Českém konala
dne 7. t. m. řádnou schůzi za předsedání J. Ex. hra
běte Vojt. Schónborna. Zápisy o schůzích ze dne 25.
ledna a 6. února t. r. byly verifikovány. V praesidiál
ních sděleních —- imimo jiné — oznámil předseda, že
zemská katolická rada byla mile a čestně dotčena vy
znamenáním tří svých členů vysokými hodnostmi du
chovními (J. M. vsdp. probošt Msgre dr. Burian, ndpp.
kanovníci Miller a Dr. Reyl). Zpráva o Činnosti sekre
tariátu vzata na vědomí. Schválen byl z podnětu zem
ského sboru (J. M. ndp. probošt Burian) vyšlý návrh,
aby za účelem utužení nepolitické organisace katolíků
a prohloubení náboženského uvědomění pořádány bvly
zemskou katol. radou schůze krajinské a schválen or
ganisační řád těchto schůzí. Vzhledem k akci nepřátel
positivního náboženství vůbec usneseno ve sinyslu re
soluce zemského sboru, aby při Zemské radě katol. zří
zena byla zvláštní permanentní komise odborníků, kte
rá bude říditi jednotnou akci katolíků na obranu útoků
připravovaných k r. 1915. Ustanoveny byly sekce této
komisse a jmenováni její členové. Usneseno dovolávati
se vhodným způsobem ochrany proti zvýšeným nespri
vedlivým útokům jisté části tisku na katolické instituce.
Vyřízeny některé záležitosti rázu vnitřního.

Koslolní práce
pozlacovačské a řezbářské,

snovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEE MIKULEC,

uměleckýzávod v Hradel Králové.
Celná umání od vid. úředů duchov. k disposící

Zprávy
. místní a z kraje.

K dedesátým zarozeminám dostalo se Jeho Excellen
ci nejdp. arcipastýři množství osvědčení úcty, lásky a
oddanosti ze všech vrstev společenských nejen z Jie
cése, nýbrž i z daleka mimo diecési. Přede všemi jest
uvésti blahopřejné požehnání Svatého Otce a blaho
přání Jeho Em. nejdp. kardinála stát. sekretáře Merry
del Val.Osobně blahopřání svá projevili: městská rada
král. věnn. města Hradce Králové s p. starostou drem.
Ulrichem v čele, kathedrální kapitola a veškeren klerus
kath. města, opat strahovský Method Zavoral a zástup
cové metropolitní kathedrální kapitoly na hradě praž
ském, nejdp. biskup Brusák a prelát dr. Tumpach, veli
telé místní posádky vojenské s p. generálem Czibulkon
v čele, zástupcové všech místních úřadů a škol. zá
stupcové všech místních ústavů, katol. spolků a zástup
cové městské rady chrastecké, hrabě a hraběnka Sweert
Sporck, centr. řiditel Svoboda, veškeré úřednictvo bisk.
velkostatku a m. j„ — Písemně a telegraficky došlo Je
ho Excellence na sta blahopřejných projevů, jež zaslali
zvláště tito: Jeho Eminence kníže arcibiskup Pražský
kard. ze Skrbenských, Jeho Eminence kníže arciblskup
Olomoucký dr. Bauer, biskup Českobudějovický Hůlka,

| biskup Litoměřický Gross; nejd. kapitoly: Pražská sa



hradě, Vyšehradská, Českobudějovická, Staroboleslav
ská, jichž členové i jednotlivě blahopřání svá projevili;
dále opati: Broumovský dr. Čtvrtečka, Želivský :Roubl-|
ček, Emauský Schachleiter; Collegium doktorů sheolo
gie a sbor professorů theologické fakulty v Praze; prelát
dr. Kryštůfek, vlád. rada dr: Blanda; zástupcové a před
stavení všech řádů a kongregací mužských i ženských
v Čechách; představenstvo kníž. arcib. semináře v Pra

J. J. místodržitel král. Českého kníže Thun, J. J. nej
vyšší zemský maršálek kníže Lobkovic, J. E. ministr
Hussarek, sekční šéf Greif i starosta král. hl. města ©
Prahy Groš, městský rada Brož, městská rada král.
hor. města Hory Kutné, městská rada král. komor, mě
sta Pardubic, městské zastupitelstvo Mníšku a Petrovic,
president obchod. soudu ryt. Koschin, president zem.
soudu Matouš, téměř všichni správcové c. k. politických
úřadů a ředitelé středních i jiných škol v-dlecési, četné
úřady patronátní. Ze šlechty: kněžna Trautmannsdorfo
vá, hr. Fr. Kinský, hr. Karel Czernin, hr. Em. Mensdorf
Pouilly, hr. V. Schónborn, hr. Otta Harrach, hr. Boh.
Kolovrat, hr. Jos. Nostitz, hr. Schlick, bar. Nádherný,
baron Vilani, bar. Procházka, baronka Herzogenberg,
markýzka Paulucci, rytíř Metall. Z kruhů vojenských:
sboroví velitelé bar. Koller a šl. Rummer, důstojnictvo
8. a 9. sboru, vojenští lékaři 8. sboru, důstojnictvo hu
lánského pluku cara Alexandra v Pardubicích, plukovník
Seyfertitz v Linci, plukovník Jesser v Jičíně se svým
důstojnickým sborem. Poslanci: dr, Hruban, dr. Franta,
doc. Šrámek. Z kruhů vědeckých: dvor. rada Dokoupil,
dvor. rada dr. Kalousek, dvor. rada dr. Maixner, dvor.
rada dr. Strouhal, dr. Zíbrt, dr. Const. Sobička, dr. Em.
Hácha, dr. Horálek, zem. insp. Mikan, dvor. rada Jar.
Sobička, dvor. rada Ott, dvor. rada dr. Čelakovský, dr.
K. Mattuš, president Zemské banky cís. rada dr. Fr.
Hamza, dr. Sitenský, dr. V. Řezníček. Z kruhů umělců:
architekt prof. Fanta, malíři: Urban, Jansa, Engelmiil
ler, Dítě, Klusáček, Kryšpín; sochaři: Kastner a Vosmík.
Řiditel Nár. divadla Schmoranz. Továrníci: Prokoa,
Klugeové, Rotter, Sýkora, z Mallmannů a Liebigů, Fal
tis, Haase, Etrich, Firber, Ebinger, Červený, Skuherský.
Nakladatelé: Kotrba a Otto; cís. rada dvor. fotograf
Langhans. Ze spolků, ústavů a korporací: Museum král.
Českého (kníže Schwarzenberg), Městské prům. museum
v Hradci Králové, Záložní úvěrní ústav v Hradci Král.
c. k. priv. česká vzáj. pojišťovna, Ústřední Matice Škol
ská v Praze, Česká Liga Akademická v Praze, Akade
mie křesťanská v Praze, Praesidium konserv. strany
katol. národní. Katolická Unie, Výkonný výbor strany
křesť. sociální, Zemská rada katolíků, Dámská sekce eu
charistického kongresu ve Vídni, Družstvo »Vlast«, Če
ská Beseda a Spolek pro stavbu českého kostela v Trut
nově, Israelská obec v Hradci Králové, Katolická Be
seda v Praze, Katolické spolky v Chrasti, Chrudimi,
Lomnici n „Pop., Sdružené dělnictvo firmy Skuherský,
Marlánská družina učitelů v Bubenči, Spolek pro vy
stavění děkanského chrámu v Náchodě, Spolek voj. vy
sloužilců a Jednota stát. zřízenců v Hradci Králové, Ko
mitét Spolku pro udržování pomníků na bojišti králové

hradeckém amnoho“ jiných,jež dlouhóby bylo jednote
livě vypočítávati.. “

nejdp. biskupa, měla průběh velkolepý. Dvorana Adal
bertina byla zcela naplněna pozvanýmihosty.. Proslovy.
vsdp. kap. děkana dra. Soukupa vp. Šorma a oktavá
na Kryštofa přijaty s velikým aplausem. J. Excellence dě
koval s velikým pohnutím. Zásluhou a horlivým přiči
něním "sbormistra dp. Cibulky provedena orchestrální.
symfonie Haydnova D-dur. Ačkoli technika. celkem není
obtížná, přece souhra vyžaduje dobrého porozumění a
veliké pozornosti Veliký orchestr dostál svému ukolu
velice čestně. Radostné bylo poslechnutí zvonivých, do

| nesnadná »Ballada o starém hradě« od Říhovského byla

cítěně, že obecenstvo dalo výraz velikému nadšení.

z kvarteta Beethovenova a závěr (vlvače) ze Smetano

ní nároky jak na techniku tak na přesně prováděné dy
uamické odstíny, 85ehránovše k veliké pochvale. Zvlá

za pianového doprovodu kvartána M. Kolářského. Pů
vabně plynoucí kantiléna za uměleckého doprovodu vzbu

číslo přidati. Mohutně vyzněl Tinelův sbor »Buď Bohu
čest« pro smíšený sbor s průvodem orchestru. Účastní
ci jednomyslně projevovali obdiv, jaké nádherné produk
ce spojenými silami zde uspořádány. Dodáme-li, že jinde

na velkolepou akademii potrvá dlouho.
Sv. missle v Hradci Králové. Váženému katolickému:

občanstvu Hradce Králové a okolí oznamujeme, že ve
dnech od 24. do 31. března t. r. bude konána sv. missie
v chrámu Páně Panny Marie. Již 23. března večer o půl

—M

mše svatá. Odpol. ve 3 hodiny křížová cesta, promluva:
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nášel p. řiditel Kopěcký z vlastní mnoholeté zkušeno

se velice. »Beseda« snaží se oživiti společenský život
zdejší, v posledních dobách tolík rozháraný. Jak jde
se těmto snahám vstříc, posoudí každý, když přečte do

kázání a sv. požehnání. V pondělí ráno v 6 hed. mše sv.
s promluvou a společným sv. přijímáním dívek a mše
sv. Další pořad oznámime příště.

Reprisa »Krasaty« provedena ve středu v Klicpero

»Ty anglickej slone, kam se hrabeš s přednáškou vždyť
ty bys sám potřeboval dukladnou přednášku neb seš ne
vzdělaný syn nevzdělané matky myslíš že nežnaj Ku
kleňáci Kopeckou z Čáslavi — lichvářku měl bys mít:
přednášku jak se todělá když si někdo chce koupit ko
nička a kočárek za zpolkové peníze, slovem kdyš je zlo
děj a špatný chlap — — jo, jo! víme vše dobře zde je
ten kočárek ty chlape sprostej — puj — puj — pnj v
kuklenách se nafukovat nebudeš s tvou ženou známe

Wiinsche. Sbory i sola zněly ještě určitěji než při prvém
představení, vše splývalo v pěkný soulad. Všechno od
cházelo z divadla s velikou pochvalou.

Divadlo v Adalbertinn. Dne 17. t. m. pořádá Marián
ská družina dívek v Hradci Králové první divadetní
představení: »Smrt sv. Čecille«. Začátek přesně o půl
osmé hod. večer.

něvadžv dopise urážena jest jeho matka, pozoroval do
pis bedlivěji a shledávat podobnost doma s rukopisy ji
nými. Měl v podezření ihned ruku útlae, něžnou. A že se

Úvádíme toto smutné fáktrm přoto, aby byló víděti, v
jakých poměrech společenský život w nás jest. — Dne 10..
t m. volili společnon smrt ve vlnách řeky Labe studu
jící Brunclík a dcera zdejšího. občana B. Oba mladí, na

děje rodičův. Nerozepisujeme se o příčinách zoufalého

víru, která sílt£ ve chvílích nejtěžších,zza pevnou oporu.
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100 .K, věnovaný p: Viktorem Dvořáčkem, soukronmi
kem, k uctění památky zesnulé choti jeho pl. Kamily
Dvořáčkové, -ve prospěch zdejšího ústavu chudých,
vzdají. se.díky. —Panu Josefu Valcovi uděleno bylo po
voleníku.zřízeníkrámuv.doměčp. 143.v.uliciTomko
vě, —-Městské divadlo propůjčeno bylo na den 10. dub
ma ku divadel. představení spolku akademiků »Dobro
slav«, na-den.25. dubna dubna k uspořádání koncertu p.
Psant. Pácalovi, opernímu pěvci, a místní organisaci ná

rodně sociální na den 4. května .k uspořádání divadel.
představení. — S policejním. úřadem se sdělí, že povole

Technické kanceláři bylo uloženo, by předložila rozpočet
-plán na-sřízení ozhleday -v-obecalch.lesíchna.4Čer
né stráni.« — Vzato bylo na vědomí, že c, k. ministerstvo
kultu -a vyučování schválilo nově upravený statut Or
ganisační pro měst. dívčí lyceum. —.Udělena. byla po
volení: a) k užívání adaptovaných místností. v hotelu
»Merkur« p. Frant. Chrudimskému, b) ke zřízení prádel

Josefa-Blaškovi,-o)-ku.stavbě pekařsképecev. doměč.
pop. 403 p. B. Hakenovi. — Přijata byla offerta p. Ant.

Petra Dn VěnodoR pok naov insdobytčímtržišti.—.Lesnfmu úřadu se uloží,by čestu' vedoucí od »Hráz
ky« ku »Zděné Boudě« v řádném stavu udržoval.

»Potřeba« Interkonlessaího hřbitova v Hradci Krá
lové. Po dlouhá léta dostačoval městu -našemu zádušní
pouchovský hřbitov, jenž péčí patronátního městského

není jich nutno obecními přirážkami hraditi. Hřbitov

jinověrce je náležitou měrou postaráno, protože mají na
něm důstojně upravené své zvláštní oddělení. Israelité
mají také svůj zvláštní konfessní hřbitov na Pouchově
a proto asi málo svým patronům zavděčili se jejich po
krokoví klienti, když minulýtýden svolávali schůzi do
Besedy, kdež horovali pro nový hřbitov interkonfessní.
Za zámnku k této nové zbytečnosti vzali si nedávný
případ s úmrtím důchodního Vojty, jenž si za živa ne

ani nesmělo po smrti vnucovati místo katolickým obřa
-dem posvěcené. Pokrokáři za živa považují. se za Dy
tosti nad jiné -obyčejné smrtelníky povznešené a proto
také po smrti nechtějí mezi ostatními odpočívati. Kdyby
si pokrokáři pro své extravagance zřizovali podniky na
své útraty; nemobl by jim nikdo v tom překážeti. Ale
na obecní útraty zbytečný hřbitov se nemůže zakládati.
Zůstal by ležeti ladem. Pokrokáři dají se všichni spá
liti, věřící katolíci, evangelíci a židé o takový hřbitov

-nestojí. takže nezbývá dostatek lidí pro nový zbytečný
hřbitov. Kdo nechce dělati ještě po smrti demonstrace,
nalezne i příště klidný odpočinek mezi svými drahými
na sv.. poli pouchovském.

ValnáhromadaOkresaí komisepropéči ©mládežv
zastupitel, okresu Královéhradeckém koná se dne 29.
t m. (v pátek) v 5-hodin odpol..v místnostech okresního

výboru.
Městské průmyslové museum hodlá uspořádati v

měsící červenci neb srpnu za přispění technolog. musea
v Praze kurs vlásenkářský. Veškeré potřeby, až na
potřebné nástroje ku zpracování vlasů,. jako .nužky, hře
beny, obdrží účastníci kursu zdarma. Počet účastníků
nejvýše 20. Prozatímní přihlášky, ve kterých budiž u
dáno, která doba vyučovací by se lépe zamlouvala, ja
kož i jiná bližšípřání, přijímá. správa průmyslového
musea v Hradci Králové do. 30.. března. — Lad. Haněl
m.p., ředitelmusea.. : P

Z dobročimného komitétu dam. | Pro chudé dítky
hlachoněméžaslalypeněžitédárkyvysocectěnédámy:
5 K pí. M. Steinfeldová,.choť c. k. místodržitelského ra
dy. 4 K pl. M. Pokorná, choť c. a k. generála v. v., pí.
M. Beránková,choť c.-k. profesora v. v. S díky kvi

tujeme. P. 1. “,
- Výstavka společenstev a pokračovacíchškol, živno

- stenských. Dne 27. m..m.. v Mladé Boleslaví konaná
schůze zástupců: obchodnictva a živnostnictva severo
-východočeského a správ. živnostenských. škol pokračo
vacích usnesla so orgamisacísvrchu zmíněných výsta
vek. pověřit Obchodní, žívnostenskou a průmyslovon ú

-Střednu v Hradce! Králové. Vykonávajíc toto usnesení,
-rozešle Ústředna v nejbližších dnech za účelem získání

. statistického. materiálu na všechny příslušné korporace
-zvláštní dotazníky, aby na základě výsledků této akce
sestaviti dala v jednotné měřítko příslušné diagramy.

"Pp. předsedové a komisaři živnostenských. společenstev
a obchodních gremlí žádají se tudíž. velmi snažně, aby

"Ústředně:zpět zaslali. .
Postal kázání sa Poechově konají sekaždé neděle

*vštěvaje "stálevetnitčetná.NaVelkýpátek-jeposlední
"kázání dopoledne při bohoslužbě 0-9, hodině

, Záložna v Hrádci Králové. Výkaz za měsic Únor
1912, Stav vkladů počátkem měsíce K 1,899.508.—,vlo
eno během měsíce 108.800.—,vybráno během měsíce

"K .90.558.—, stav koncem měsíce K 1,917.550.—. Stav

„měsíce K 262.685.—,splaceno během měsíce K-247.870.—

stav koncem měsíce K 2062.789.—.Počet účtů: 4075, ro
„servní fondy K '214:735.—,závodní podíly K %64627.—
pokladní obrat K 1,81620.—. + 2.

" Natýdenál trh v HrádciKrálové dme9. března1912
"bylopřivezeno:hl: ;pšenice162,žita 95,ječmene%

1- E ONENNE NNN A

čočky,2, jetelavého seinín

268, -kop.:, kapusty 30, drobné. zeleniny 36; mrkve 20
pytlů; kůzlat 32 kusů. :

Seznam cen na týdenním
dne 9. března 1912. 1 hl: pšenice K 18.60 až 19.60, žita

K16.20 až 17.20, ječmene K 14— až 15.40, ovsa K
10.20 až 11.50, prosa K.13.— až 14—, víkve 26.— až
30.—, hrachu 24.— až 32.—, čočky 38.— až 40.—. jahel

100 kg: žitných otrub K 18.40, pšeničných otrub K 17.50;
1 kg: másla čerstvého K 2.80 až 3.60, sádla vepřového

kapusty K.2— až 3—, 1 hl cibule K 11.— až 15.—, I
kopa drobné zeleniny. K 1.—, 1 pytel mrkve K 3.— až
6.60..

2 Záložna v Hradci 4rálové, |
Janské náměstí. ————

Ikladyna knížky44
gap- Na běžnýúčet dle ujednání."W s

Osobní. Pan Jan. Mrskoš, c. k. poštmistr v Černi
lově, jmenován od 1. dubna t. r. poštmistrem v Bud
ňanech pod Karlovým Týnem. — Blahopřejeme.

Třebechovice.Kdo zná naše pokrokáře,asi se ne
málo divil, že si dali ujít tak vhodné příležitosti a ne
smisli si na zdejším kaplanu, který opovážil se na u

přetrumíli své rudé soudruhy, kteří první pozvedli své
ho mravokárného hlasu proti katolickému knězi, vyru
kovali v 10. čísle. Ratiboru s »prohlášením samého otce
»zbitého« hocha.< Obsahem 1formou jest sestaveno práv

a licoměrnost podaly si ruce. Za rozbor tedy nestojí.
Však stálo to námahy dost, než hnuli klidným otcem,
aby porušil svoji loyálnost a veřejným pokrokářským
projevem zjednal si satisfakci! Ale konečně, kdož by o
dolal, když ti kyne mandát aspoň do výboru občanské
záložny? Rekurs sestaven, otec podepsán, trumf vy
hozen — ale mandát prohrán. Ze 180 hlasů sehnány s
velikou bídou dva hlasy (snad autorů »otcovského pro
hlášení«). — Málem by bývala volba jednohlasná. Gra
tulujeme k takovému výsledku (soustrast jistě projevilo
již měkkosrdcé sousedstvo) a zároveň přejeme občanu
Pitrovi, aby lepšího vděku se dočkal na svém nadějném
synáčku, než jakým mu splatili jeho úsluhu zdejší po
krokáři. :

Nechanice. | řekl Bůh: Budiž světlo. A bylo světlo.
I viděl Bůh světlo, že bylo dobré: a oddělil světlo od
temnosti. — Tak zaznamenáno v Plsmě svatém. Zajisté
by bylovelice smutným údělem žíti v ustavičné tmě.
Pokrokáři říkají, že sami šíří světlo, ale že naopak ka
tolíci všecko zatemňují. Leč podali jsme již dosti dokla
dů, že jest to zcela obráceně. Ale jednu výjimku při
pouštíme. Jestliže bliká světlo v některých »kaplič
kách« i v pozdní hodině noční, ženou se tam pokrokáři
hned, ale ne aby zhasínali, nýbrž aby světýlku život
prodloužili. Toliko vkostele chtějí světlo zhasínati, »aby
se šetřily jejich penlze,« Však prý se chodí do chrámu
stejně jenom. ve dne a tenkrát slunce beztoho svítí.
A'teď také se rozproudila. proti nám pokrokářská pole
mika v novinách. Podobá se, že jest to stará firma, která
v »pokrokových« inserovala a nádavkem dostala vzác
né perly a granáty. —Člen společenstva ovšem není

kdy řemesla -byla sorganisována, kdy o organisacích
soc. demokratických nebylo ani zmínky, chodili členové

členům na pohřeb a tak jejich památku uctívali.Hleděno

tim účelem pořízeny: cechovní lucerny, kterých se pří
pohřbu užívalo a v nichž hořelo to nenáviděné světlo.
Pořízen v těch dobách 1 příkrov, kterým by bylo dobře
nyní zvláště přikrýti surovost a uecitelnost nynější. Prý
se nemá co v kostele dělati, ani kdyby matka zemřela.
Věru, kdo-netápe- v hustých tmách, žasne nad tím, kam
se řítime. A-tací lidé chtějí u nás komandovati každého.
Přede dvěma týdny prohlašováno se vším sensačním
aparátem, že mrtvý pohřbený v truhle.obživl a ven se
dobývá. Byla to ovšem tendenční lež.

mrtví v hrobě obraceli nad těm! »reformami«, jaké zde
fanatikové chtějí ze sportu na cizí útraty a na škodu ve
fejnosti prováděti. My však se pod otrocké fho nesklo
níme, protože vidíme křiíklounůmdobře do duše. A Jiní
prohlédnou brzy také. „|

rada zdejší zaměstnává se tím, aby všemí prostředky
donutila. rodiče ku plinému posílání dětí do kostela a
na náboženská cvičení. Ubezpečujeme redakci, že se v
tom ohledu osmdně mýli a že hořická Skolní rada něším
podobným, ač by jí to jen slušelo, a ona se za to styděti
nemusla, se nikdy nezaměstnávala. | Místní rada Je
první školní instancí, již nezbývá, než rozhodnutí, po
případě nařízení okresní neb zemské šk. rady vzíti V
každém případěna vědomí aje-li požádánaza inter

1 .vencl, vykonati, co jí nadřízený úřad ukládá, protože ha
"ždý odpor, nebo dokonce boj proti vyšším nařízením
| vynesl by „ji -konec konců jen rozpuštění. To by měll
i přece v redakci věděti a nepřičítati vinu za tresty na

rodiče, kteří bojují proti platným říšským školním zá

| konům, místní školní radě, nebo správě školy, po příp.
' duchovní správě. S takovými výtkami třeba se obrátit
| jinam a to je říšská rada, kde se zákony dělají a mění.
: Návštěva kostela se strany školní mládeže a zpověď je

podstatnou součástkou nábožensko-mravní výchovy, ja
kou zákon nařizuje a bez usnesení říšské rady ze zá

kona vypuštěna býti nemůže. Boj proti platným záko
nůn: znar:ená stejně, jako rozrážeti zeď hlavou. Zde ne
pomůže žádné bouření lidu v novinách, žádné kritiso
vání školních úřadů a duchovních správ, nýbrž — pouze
a jeúitě změna zákona, kterou může přivoditi jen no
vé těleso zákonodárné, k čemuž strany, k nimž náleží i
sociální demokratická, pracují. A v tom jim nikdo pře
kážeti nemůže. Dokud zákon platí, musí býti státem

chráněn, ježto jinak by bylo po státní autoritě. Co se
další výtky. — hygienické — dotýče, tu, i kdybychom
nechtěli, musíme vydati svědectví pravdě, že není hned
tak druhého města, jež by při tom smutném finančním

stavu tolik pro školství činilo — že mu to až škodí. Tea
tokrát vzala na to »Pochodeň« poháněcí pokrokový bič,
který však v případě tomto není nic platný.

Pardubice. (Dar ve prospěch děkanského kostela).
Pí. K. Voženílková, soukromnice v Pardubicích, věno
vala k uctění památky v Pánu zesnulé své dcery Fran
tišky Žofkové, vdovy po c. k. vrch. berním správci v
Chrudimi, na ozdobu zdejšího děkanského kostela k vol
nému použití 1000 K, začež budiž jí ještě touto cestou

vysloveno srdečné »Zaplať Bůh!« Vedle toho darovala
vzácná tato paní na různé dobročinné a vlasteneské
účely různé peněžité odkazy. — Na masopustní úterý
přišel odpoledne do jedné školy v Pardubicích podnapilý
dělník Fr. Andrlík pro svého syna ze druhé třídy, o
němž se domníval, že zůstal neprávem po škole. Vraziv
kurážně do třídy, vynadal tu přítomnému učiteli před
dětmi tak srdnatě, že tento byl nucen podati na neví
taného hosta stížnost k c. k. okresní školní radě, kteráž
podala žalobu k státnímu návladnictví. Andrlík byl za
volán k soudu, kdež mu pan soudce Krekule vzhledem

k tomu, že se zkroušeně přiznal, že byl v růžové nála
dě a že je otcem mnoha dětí, diktoval za jeho kuráž
48 hodin vězení s postem. Takovým nemilým školním
aférám dalo by se předejíti přísným zabráněním vcháze
ti do školy osobám nepovolaným. — Okresní sirotčinec
v Pardubicích stane se v nejbližší době předmětem nino
hých praktickýcha důkladných oprav. Bylo toho však
již nanejvýš potřeba. Posavadní budova v tom stavu,
v jakém nyní jest, naprosto svému účelu nevyhovuje.
S radostí jsme uslyšeli zprávu, že příslušní činitelově,
uznávajíce nevhodnost budovy, uchopili se myšlenky,
dáti v sirotčinci pokud možno všecko do pořádku. Po
voleno zatím 10.000 K na různé opravy a přístavby.
Jakmile dojde schválení zemského výboru, počne se si
rotčinec upravovati. — (Krise ovocnářského družstva v
Pardubicích). Před málo lety ustavilo se v Pardubicích
družstvo pro pěstování a zužitkování ovoce, zeleniny a
včelařství. Zdálo se na počátku, že družstvo hledí dobré
budoucnosti vstříc. Přihlásilo se přes 300 občanů, akcie
šly pěkně na odbyt a družstvo těšilo se všeobecným
sympatilm. Ale nyní se ukázalo, že družstvo pracuje
čím dále s tím větším deficitem a nastala nutnost 0
hlásiti krisi. Spolku narostl během krátké doby dluh na
20.000K a nezbývalo nic jiného, nežli prohlásiti likvidaci.
Akcionáři budou nůcení zaplatiti dvojnásobný obnos za
akcii 40 K a přes to se zdá, že anl inventář ani cena vy
robených produktů nestačí na hražení stávajících dlu
hů. — (Vystavování mrtvol v našich kostelích). Již
Jednouzmínili jsme se na tomto místě, že bývá u nás
neblabým zvykem přes noc vystavovati mrtvoly v na
šich: kostelích. Kostely nejsou přece síní pohřební a
némělo by -se tak činiti z ohledu hyeginických, neřku-li
náboženských. Jsou lidé, kteří se doma štítí mrtvoly
svých rodinných členů a zbaví se tohoto nepohodlí pře
stěhováním rakve do kostela. Snad by to bylo přípast
né jen v případu největší nutnosti, anebo při mrtvole
nějak zasloužilého a vynikajícího člověka. —Ale činiti

"tak zvykem není radno z ohledů už zmíněných a ještě
jiných, o kterýchž pomlčíme. — Sociální demokraté hlá
sají červenými plakáty na rozích, že sdružené sociálně
demokratické spolky uspořádají všedělnícký ples v děl
nickém domě dne 16. t. m. v sobotu o 8 hod. večer. Ně
kteří lidé říkají,če je to bál z trucu a bravury, jiní za
se, že je to bál z bídy a hladu.

Škola chautferská pro výcvik v jízdě na antomobi
lu pro řídiče z povolání, jakož i pro pány a dámy zří
zena byla p. A. Chomrákem v Pardubicích. Kurs trvá
30 dní. Přihláškytamtéž. 2

Koncert umělců. | Pardubská filharmonie uspořádá
v neděli dne 17. března t. r. koncert virtuosa na housle
p. Prant. Daniele z Vídně, rodáka pardubského a V.
Štěpána, vírtuosa na klavír: Oba dva umělci známí jsou
v kruzích hudebních a v širokých vrstvách umění mi
lovného obecenstva jako dokonalí mistři a slibují tudíž
svým vystoupením připraviti příjemný. večírek. 

Okresní -nemocůice v Pardubicích. Ošetřovací taxa
ve všeobecné veřejné nemocnici stanovena byla.na lóta
1912—13—14obnosem 240 K ve III. třídě a 6 K ve II.
tříděza osobua den. 2 :

'Pohřešuje se Mo Kont, žák £ Pardubic, 13 roků
stárý, syn dělnice Terezie Kontové -z Pardebic. Dne

10. ledna opustit domov a od té doby je nezvěstný. Jest
: to zanedbaný chlapec malé slabé postavy. —

Prodej lésňích*sazenic-ze státní školkyv Pardu



bicích. Také letos prodávány jsou přebytečné lesní sa
zenice ve státní školce lesní v Pardubicích. Kdož by za
snižené ceny lesní stromky jako jsou smrk, borovice,
modřín a akát, opatřiti sobě mínili, nechť podají žádost
přímo na c. k. okr. lesní inspekci v Pardobicích, v níž
byl by přesně vyznačen počet a druh žádaných sazenic,
také číslo parcely, která má býtl zalesněna a její velí
kost.

Sakdol u Kutmé Hory. Missie, o jejichž stkvělém vý
sledku podali jsme zprávu, rozpálily známého rudého
fanatika, že se proti nim velice pobouřil. Z křesťanské
útrpnosti radíme mu, aby se tak nerozčiloval. Stkvělý
výsledek missil tím už neodvrátí a tak mu nevyhovují
clho faráře nezastraší, poněvadž má pro strach uděláno.
Že k povznesení své farnosti nebude volati rudé dema
gogy anebo jich pokrokové přátele, to jest jisto. Že při
zprávě o missiích v socialistickém listě nesmí scházeti
ošuntělé povídání o kázání, při němž se ženy +»studem

kvapí ani nerozčilí. Čím by dopisovatelé dodali svým
zprávám kořeněné chuti? Co se týče Macocha, děkuje
me za radu, pro výstražné příklady není třeba choditi
tak daleko a k tak neznámým osobám. Rozumí pisatel?
Pomijejíce ostatní hrubosti, připomínáme jenom Ještě,
že dotýkati se osobní cti svého spolubližního pod rou
škou anonymity jest zcela obyčejné křováctví. Ví-li něco
pisatel, pak ven s tím, ale hezky se podepsati! My mu
pak také stejně odpovíme!

Čáslav. Zlořád. Čáslavské náměstí stává se od
nějaké doby každého jitra rejdištěm množstvípsů, kte
ří působí na něm rvačky 2 povyk horší, než na drnomi
strově dvoře, znečisťujíce mimo to kde jaké místo. Do
mníváme se, že pohodlným pánům majitelům psů, kteří
tímto způsobem ranní starosti o své hlídače si ulehčují,
mělo by býti připomenuto, že ulice a náměstí nejsou
ani psincem ani smetištěm a připomenutí to mělo by býti
tím důraznější, že odstraněn byl ze Žižkova parku živý
plot a tím psům otevřen tam volný přístup.— Trestu
hodná ničemnost. Obec naše značným nákladem
zřídila vzornou štěpnici, kterou obehnala drátěným plo
tem. Neznámým ničemům překážel však veřejný maje
tek tento a proto ho darebácky poškodili. Bylo by zá
služno, kdyby každý, kdo takovouto svévoli spatří, bez
odkladu na příslušném místě ji ohlásil. Mlčeti k tomu,
je býti spoluvinníkem. Podobně upozorňujeme obecen
stvo, aby bezohledně stíhalo škůdce stromoví. Člověk,
který odváží se polámati tak krásné stromky, jaké byly
vysázeny u císařské silnice k Dobrovicům, nezasluhuje
odpuštění.

Čáslavsko. Ku článku »Glossy k obecním volbám
v Ronově n. Doubravou« zasílá nám c. k. okresní hejt
manství z Čáslavě v základě $ 19. zákona o tisku tuto
úřední opravu: »Není pravda, že zástupce zdejšího c.
k. okresního hejtmanství pan c. k. místodržitelský ta
jemník Novotný, který při volbách do obecního zastu
pitelstva v Ronově nad Doubravou dne 25. ledna 1912
intervenoval, mimo jiné pravil: »Náboženské kredo ne
zaručuje poctivost v úřadě starostenském«. © Naopak
pravdou jest, že zmíněný zástupce zdejšího úřadu maje
zření ku napjatým poměrům mezi voliči, použil v pro
slovu svém. následujících slov: »Občané, přistupujíce
dnes k volebnímu osudí, abyste odevzdali své hlasy o
něm osobám, které znají osudy vašeho města na příští
3-léta říditi, nehleďte ani k politickému, ani k nábožen
skému kredu, nýbrž vložte důvěru svou na ony občany,
kteří v sobě soustřeďují veškeré občanské ctnosti.« O
úřadě starostenském nemohlo býti řeči z toho prostého
důvodu, poněvadž dne 25. ledna konaly se v Ronově nad
Doubravou volby »do obec. zastupitelstva« a nikoliv »do
představenstva.« C. k. mistodržitelský rada: Vojáček.

Jkěía. (Příchod nového pana děkana do našeho ně
sta.) Dne 3. března zavítal do Jičína nově jmenovaný
pan děkan Jos. Vomočil, bývalý farář novopacký. Dáv
no již před 3. hodinou odpolední občanstvo města Ji
čína shromáždilo sena Valdickém předměstí, aby po
zdravilo nového duchovního správce. Provázen svými
přáteli z Nové Paky: p. okr. hejtmanem Kozlanským,
přednostou dráhy Brábkem, některými členy katol. jed
noty s p. Záhejským v čele, p. dr. Sobotou a vp. Jet
marem, na pokraji města Jičína byl pozdraven žákvní
ob. školy Aninkou Palcovou, která mu také podala
kytici něžných květů. U děkanského kostela byl přiví
tán panem administrátorem Burghartem a ostatním dů
stojným duchovenstvem, pány bisk. vikáři a kons. rady
Janem Sehnalem z Lázní Bělohradu a Janem Tichým
z Velíše. Milým zvláště jistě bylo panu děkanu po
zdravné oslovení žákyně měšť. školy Fr. Zahradníkové,
při čemž krásnou kytici mu podala žákyně Lud. Šimo
nová. Uvítán representanty různých spolků: hasičské
ho, ostrostřeleckého, opatrovny, chudé školní mládeže,
cyriliské jednoty, křesť. sociální jednoty, místním dů
Atojnictvem, po krásných a významných odpovědech
vstoupil za zvuků varhan a krásných zpěvů do děkan
ského kostela, kde byli přítomní zástupci všech c. k.
úřadů (uvádíme zejména p. místodrž. radu Matějka, p.
presidenta c. k. krajského soudu Dra Holého atd.) a
středních, měšťanských a obecných škol, jakož i ne
přehledný zástup osadníků, kteří | vyplnili děkanský
chrám Páně do posledního místečka. Čelé zástupy pro
nedostatek místa tísnily se před chrámem. Akt instalač
ní provedli vsdp. konsist. rada a bisk. vikář J. Sehnal za
velké assistence duchovenstva, při čemž přečetl presen
tační listinu Jeho Jasnosti Karla knížete z Trautmans
dortů pan ředitel V. Liška z Dřevěnice. Pastýřský list
Jeho Excellence p. biskupa dr. Doubravy přečetl na ha
satelně gyren. prof. vdp. Thdr. Jos. Kažpar. Když nak
koze. rada Sehnal představit celé jičínské farnosti no

vého duchovního správce promluvou jistě významnou
a časovou, pan děkan J. Vomočil ma poděkoval a sám
na slova: »všem chci býti vším« rozvinul svou budoucí
činnost duchovního správce v řeči, oplývající krásnými
myšlenkami, z níž může farnost Jičínská čerpati zajisté
naději, že bude s novým panem děkanem úplně spoko
Jena. Po řeči pana děkana zapěno bylo na kůru úchvat
né Tinellovo: »Te Deum laudamus« řízením řed. kůru
paná Boh. Tomáše. Panu děkanu přejeme, aby jeho dů

věra, se kterou přichází na své bývalé kaplanské pů
sobiště, kde byl tak oblíben a šťasten, byla s pomocí
Boží splněna a korunována úplným zdarem. — Za jeho
šlechetný dar 400 K ve prospěch chudých města a o

patrovny vzdáváme mu hluboce cítěný dík.
Jeho Císeřská Výsost pan arcivévoda Karel Fras

tišek Josel na svém pochodu z posádky v Brandýse
n. L. do Kolomeje v Haliči, přijel v sobotu dne 2. hřez
na do Kostelní Lhoty. Jelikož příchod jeho byl znám,
předešlého dne usneslo se obecní zastupitelstvo, aby
pořádáno bylo slavné uvítání s hudbou na začátku o
sady. Leč výpočty byly nesprávné. Pan arcivévoda byl
očekáván kolem jedné hodiny, ale přijel po jedenácté.
Jenom tedy jedinému místnímu faráři se podařilo, že
spěšně vyšel naproti, pana arcivévodu zastihl na cestě
a do osady jej uvedl, kde před kostelem bylo shromáždě
no obecní zastupitelstvo, sbor učitelský a školní mládež.
Farář představil pana starostu Nováka, ten uvítal pana
arcivévodu, pak p. říd. učitele Červinku, který měl krát
kou promluvu. Farář pak provolal slávu, což bouřlivě
od zástupů bylo opakováno. Pan arcivévoda si vzal ji
nou uniformu. Od rána ustavičněpršelo,- všichni byli
úplně promoklí. Ihned nastoupil službu: kontroloval u
bytování. Pak teprve po jedné hodině byl oběd. Mezi
obědem hrála hudba a obec naplnila se nesčetným zá
stupem lidu. Po obědě zase nastoupil pan arcivévoda
službu: byla prohlídka koní. Nežbyl hotov, přijela au
tomobilem paní arcikněžna Zita. Ihned hudba se vrátila
před faru, kde byl byt arcivévody. Celá obec se shro
máždila uvítat paní arcikněžnu. Hudba hrála, plnila ra
dostí každého, ale více poutala všecky milá, něžná po
stava paní arcikněžny, když vyklonila se z okna. Pan
arcivévoda vrátil se ze služby, pobyl chvíli ve faře, pak
šel s paní arcivévodkyní na malou procházkou a ihned
zase do kanceláře. Tenkráte paní arcikněžna s ním. O
šesté hodině bylo dostaveníčko: průvod s hudbou, ha
siči vzali lampiony, obecní zastupitelstvo přišlo holdovati
paní arcivévodkyní. Farář uvedl deputaci, promluvil a
burácející volání slávy z venčí potvrzovalo, že lid sou
hlasí se slovy deputace. — Ráno v neděli byla o půl
sedmé mše svatá pro pana arcivévodu a paní arzivé
vodkyni, kteří v plném lesku se všemi důstojníky do ko
stela přišli. Ihned po mši sv. pan arcivévoda vsedl na
kůň, a nastalo loučení. Ten obrázek, který bylo viděti,
zasluhuje zvěčnění! Pan arcivévoda se skláněl k paní
arcivévodkyni, která stála u koně; líbal ji, paní arci
vévodkyně hladila koníka, ten se k ní lísal!' Obrázek
tak milý, upřímný, že chytal za srdce! Po osmé hodině
byly služby Boží farní. Na ty opět přišla paní arcivé
vodkyně v průvodu své dvorní dámy. Při anši svaté
modlila se z knížek. Po mši sv. šla se svou dvorní dámou
na procházku na ta místa, kde chodila s panem arcivé
vodou. Po jedenácté hodině odjela na dráhu do Peček,
aby jela přes Kolín do Labské Týnice za svým manže
lem. — Ty dojmy, které ve zdejší osadě zanechali arci
knižecí manželé, nevymízí z pamětí. Ta zbožnost, se
kterou obcovali mši sv. (ba paní arcikněžna po dva
kráte), dojímala.

Solace. (Obecní volby.) Doplňovací volba jednoho
člena ve III. sboru do obecního výboru konala se za ve
Jikého účastenství v sobotu 24. února t. r. Zvolen byl p.
Václav Bek 112 hlasy, oposiční kandidát p. Frant. Faist
zůstal se 111 hlasy v meršině. Ve schůzi obecního vý
boru dne 11. března konané za starostu opět, již po
čtvrté, jednomyslně byl zvolen pan Alois Hlaváček, stat
kář, radními pp. Jan Michera, Ludvík Mahler, Alois Pop:
a Václav Vilímek. Novému zastupitelstvu nastává důle
žitý úkol zbudovati novou budovu školní, neboť dosa
vadní pří velikém počtu dítek školních pro skrovné své
místnosti již nedostačuje. — (Úmrtí) Dne 4. března
t. .r zemřela v Praze po delší nemoci pí. Anna Doubrav
ská, vdova po bývalém zdejším obecním a okresním
starostovi ve stáří 66 let. Ze svého jmění odkázala znač
né obnosy místním dobročinným účelům, zvláště chu

dým, sirotkům, opatrovně, hasičům a 1. Tělesné pozů
statky její byly převezeny do Solnice a zde dne 8. břez
na v rodinné hrobce pohřbeny.— (Zastoupení.
Řiditele zdejšího kůru Fr. Chutného, jenž za příčinou
svých dalších studií obdržel dovolenou, zastupuje pan
Václav Brož, syn řídicího učitele z Náchoda.

Dobraška. Zprávy o poměrech a chovění se žáků
na pokračovací živnostenské škole v Dobrušce mají již.
účinek. Starosta města jako předseda správního výboru
dvakrát navštívil školu pří vyučovacích hodinách. To
by měl dělati častěji a hlavně jíti vědy do těch tříd,

cizího svědka působila, aby k náboženství jevili žáci ví

ce úcty a slušnosti ku knězí,než se dálo až dosud. A
přesvědčil by se, kdyby měl knězdávati otázky z ná

náboženské přednášce štěkal, byl zaměstnán jako učeň
u p, Josefa Šedy,střojníka v Dobrušce. Jakmile otec
Žákův z novin o chování syna svého žvěděl, hned jel
vzal panu mistroviSedovř z učení, řka, že sl hocha tam
nenechá, a podal si k c. k. okr. hejtmanství v Novém

byldán.PodobněaistěžnjeurozbodčíhoŽiva.místního
soede otec Frant.Štěpána,učněkmihařského,up. Jos.
Kosaře, výrobce papírových krabic čili kartonáží v Do
brušce.Otecdal hocha na učení knihařství aten u
mistra dělal většinou papírové škatule. Tak ovšem z
knihařství se mnoho nenaučil. Kromě toho též si stěžuje
na nesolidní zacházení. U pokrokových mistrůhoši. ne
jsou posíláni do kostela, zato do sokolského dorostu, ač
jest známo, že Sokol se staví všude proti našemu kato

mravní se ovšem nepodporuje. Po učení na pokračovací
škole zrovna jdou učňové cvičiti do školní tělocvičny a
tam se jejich nábožensko-mravní výchova zdokonaluje
Havlíčkem, Nerudou atd. — Posledně zase po dvakrát,
25. února a 8. března tři žáci ze 3. ročníku před nábo
ženskou přednáškou utekli. Patrno, že byli někde zpra
cování u nekatolíků. Kdo tu mládež tak navádí?

Úsporné listky účelnější než tak zvané »domácí ú
sporné pokladničky« zavádi katolické Úvěrmí družstvo
Eliška v Hradci Králové (Adaibertimum); pro děti, če
leď, dělnictvo, členy organisací atd. zvlášť výhodný způ
sob ukládání úspor v menším obnosu. Úvěrní družstvo
Eliška zasluhuje pozornosti katolické veřejnosti.

Různé zprávy.
Mezinárodní katolický spolek © »Ochrama| dívek.«

Mezinárodní katolický spolek »Ochrana dívek«, kterému
dostalo se nejen podpory, ale i požehnání papežů Lva
XII. a Pia X., jakož i mnohých arcibiskupův a biskupů,
který od těchto jako jeden z nejdůležitějších prostředků
apoštolátu uznán byl, doporučuje se také vysoce důsltoj
nému kleru proto, jelikož spolek tento ve správě du
chovní i mimo tuto mnoho kn blahu mladých dívek vy
konati může. Spolek tento volí, zvláště ve větších mě
stech, důvěryhodné osoby, které všem, již-se na ně 0
brátí, v každém případě ochotně přispějí. Spolek zřizuje
patronáty a sdružení, a snaží se dle možnosti dívky v
dich domovině udržeti a tyto před zlými společnostmi a
vlivy chrániti. Opustí-li dívka domov, dostane se jí vždy
dobrého- přijetí, obrátí-li se na správu spolku, a může
vždy na jeho přispění počítati při domáhání se dobré
služby anebo jistého přístřeší, nežli podaří se jí žádou
cího místa domoci. — Spolek milerád nabízí své služby
veledůst. pp. duchovním správcům a podává co nejo
chotněji nejen adressy, ale také i podrobné zprávy v
příčině opatřování míst, škol, pobytu atd. ve všech mí
stech a zemích. Pro případ, že by vldp. duchovní správ
ci žádali náčrtek směru cesty nebo místo k nastoupení
pro jednu z dívek své farní osady, račtež se laskavě o
brátiti na jednu z kanceláří spolkových, v té které ze
mí, která jim podá požadovanou zprávu. Veledůstojní
pánové se však žádají, aby žádné dívce z jich osady
nedovolili do ciziny odjeti dříve, pokud by neuvědomili
o tom příslušný sekretariát spolkový. Spolek dále pro
sí: 1. aby veled. pp. duchovní správci ve svých kázá
ních nebo spolkových schůzích příslušníky své farní o
sady důtklivě upozorňovali na směr a účel spolku »O
chrana dívek«; 2. aby jiné spolky charitativní (Vincen
ce, Anežky atd) na to upozornili, že spolek »Ochrana
dívek“ těmto v příčině opatření místa a pod. vždy 0
chotně přispěje a rád tak učiní; 3. aby veledůstojní pá
nové laskavě toho dbali, by veškerá návěští spolková
na dveřích kostelů, na farních a spolkových domech
byla umístěna; 4. aby v místních časopisech, pokud lze,
občas zmínka o spolku učiněna byla. — Směr a účel
spolku »Ochrana dívek<: Spolek chová přání, sevšemi
spolky, jež mají za účel mladé dívky chrániti, v jednání
vstoupiti, s nimi společně pracovati a působiti. V této
době stává téměř 2500 komitétů našeho spolku s 10.000
členy, již připadají na tyto země: Švýcary, Rakousko
Uhersko, Německo, Belgii, Španělsko, Francii, Italii, Ar
gentinskou republiku, Kanadu, Spojené Státy atd. Spo
lek vytkl si vyšší účel a obral si za úkol následující:
Pečovati o předchozí ochranu, záštitu, obmezení vy
stěhovalectví, výcvik domácí a pro různá řemesla; zpro
středkování míst atd., dále zakládání domovů pro slu
žebné, krámské a pod., nádražní missie, ochranu vystě
hovalců, zamezení závadných insertů, ochranu na Ce
stách, potírání obchodu děvčaty, pozdvižení všeobecné
mravnosti atd. Tiskopisy spolkové (Přihlašovací listky,
»Právodce«) rozesflají se na požádání různými sekreta
riáty.Barvy, jež katol. spolek »Ochranadivek«za své

kož i odznaky spolkové zhotovovány jsou v těchto bar
vách, Dodatečně uvedeny baďtež následující adresy
některých rakouských a německých komitétů, jakož i
mezinárodní ústřední kanceláře ve Frýburku. V každém
z těchto sékretářiátů možno obdržeti různé adresy z
jiných zemí. — Mežinárodní ústřední ředitelství Frýburk
(Švýcary): Sekretariát 61, rue Saint-Pierre. Německo:
Berlin W.: Mědchenschutz, Martin Latherstrasse 84. Ko
fin: Madchenschntz, Georgstrasse 5. Frankfurt: Můd-
chenschutz, Oederweg 126. Mnichov: Mádchenschutz,.
Mathfidenstrasse 3. Štrassburk: Sekretariát, Plakmatt
strasse 6. Drážďany: Uater-Kreuzweg 6. — Rakousko:
Vídeň:.Sekrotariát, Jacaguisgasse6. Praha: Sekretariát.
Salmova ulice 20. Innomostí:Margarethinam jn Hotting
23. Krakov: Oeuvre Jeane Arc, Kapucyaska, 3.Lvov:

' Sekretariát: Place de la Cathédrale 2. Podmoklí: Te

"lápešť IV.: Sekretariát VHI, Maria ntca 7. — Šlechetné
Ftmáhy. jakož | práce +mezinárodsího katolického spolku

»Ochrana divek« jsou všestranného přispění a podpory
spolek tenta



činorodému zájmu veledůstojného duchovenstva, zvláště
pak katolických rodičův a prácedárcův co nejvřelejl. —
Kníže-arcibiskupský Ordinariát v Praze dne 19. lísto
padu 1911. Leo kardinál ze Skrbenských, arcibiskup.

Mésě mravního zía by bylo v českých vlastech,
kdyby lépe bylo oceněno a podpořeno blahé působe
ní Jednoty sv. Methoděje ve Vídni, která ve svém
vlastním chrámu ve III. okrese na Rennwegu 63 a v 7
jiných kostelích vídeňských pečuje o nábožensko-mrav
ní výchovu českého lidu. Jednota sv. Methoděje, ko
najíc nezištně své vznešené poslání, | je prvotřídním
kulturním činitelem v těžkém životě rodných krajanů
na Dunaji a zasluhuje, by na ní bylo pamatováno v zá
větech, při význačnějších církevních a rodinných slav
nostech. Co dají české kraje české Vídni, dávají sobě a
zažehnávají mravní zlo velkoměsta, které rozmanitými
směry přenášívá se do našich českých dědinek jako na
kažlivá nemoc. Naši dobří čtenáři ušetří v době postní
alespoň 1 korunu, kterou odvedou maši administraci na
velikonoční dar Jednotě sv. Methoděje. Neprosíme o
mnoho, ale proslme všecky.

Protestantský hlas o katolické církvi. Neklerikální
»Svoboda«, vycházející v Texasu (La Grange), v č. 7.
t. r. uvádí posudek protestanta dr. Frederika Lynche-a,
uveřejněný v listě »The Christian Work and Evange
list.« Z úvahy Lynche-ovy uveřejňujeme aspoň toto:
»Budeme mrhati své síly a potírati cirkev, která ná
sleduje téhož Mistra, anebo společně s ní bojovati proti
nepříteli všeho dobra? Ti z nás, kteří vyrostli ve ven
kovských městečkách, se asi dobře pamatují na tu 14
ladu, jaká panovala vůči katolíkům, která se může na
zvati jedním slovem zášť. Tato nálada byla rozdmy

chována každého týdne novinami, které přicházely
tuším z Bostonu a byly plny posměšků na církev a její
irské vyznavače. Protestanté zakládali spolky mezi se
bou, (žádný katolík neměl do nich přístupu) a ve schů
zích vyprávěly se hrozné věci o činech katolíků a o pa
pežích. Členové těchto spolků věnovali více času ú
tokům na církev římsko-katolickou, než vlastní plodné
práci v protestantské obci. Nenávist byla taková v mém
rodném městečku, na Rhode Island, že mnozí vskutku
věřili báchorkám, že se přišlo veliké zásoby zbraní
pod kathedrálou v Providence a že je tam připraveno
tisíce pušek a rajílí pro ten okamžik, kdy katolíci všu
de povstanou, násilím zmocní se úřadů a prohlásí pape
že za svého krále v palácí, který měl stavět lames
Gordon Bennett při Hudson River (u New Yorku, jak se
samo sebou rozumí). Když tak člověk, který má oči 0
tevřené, vidí ten pohanský život v naších velkoměstech,
naprostou lhostejnost tisíců a tisíců k náboženství vů
bec, horečnou dychtivost velkých davů po sportu, hon
bu za rozkoší, nevázanost našeho moderního života,
vzrůstající zlo rozvodů, mizící smysl pro hřích, graft a
úplatnost v obchodním světě, pohrdání všemi zákony,
hraničící takřka s anarchií, popírání života sebeooěta
vého — pravím, když člověk vše to vidí, pak děkuje
Bohu. že římsko-katolická církev je mocná a silná, ne
boť ona je to, která vzdoruje opravdovým nebezpe
čim našeho moderníhoživota,- jako skála z křemene.
My křesťané máme před sebou v tomto století velkou,
hroznou a unavující úlohu: boj idealismu s vše pronikají
cím materialismem, boj evangelia lásky a pomoci se
zakořeněným Epikureanismem. Budeme tedy mrhati své
síly a své city a potlrati církev, která přes některé ty
nauky a zvyky, které se nám nepodobají, je s námi 1a
naší straně, místo, abychom s otevřenou náručí uvítati
mocného spojence v boji proti hříchu světa? Neboť 34
kladně věří církev katolická to, co my věříme: Boha,
spravedlnost, sebeobětavý život, odpuštění hříchů, Kri
sta, co jediného Spasitele lidstva, nerozdílný život v
Bohu, věčnost v našem srdci, nesmrtelnost duše. Co se
nás týče, nemáme zbytečného času na hádky a rozepře
s jinou křesťanskou církví, zatím co stojíme takřka bez
nadějně před tisíci nepřáteli Kristovými. Mezi naše přá
tele a spolupracovníky počítám velkého a dobrého kar
dinála Gibbonse, že římsko-katolická církev »Stands
for law and order, for liberty, for social justice, for pu
rity.« Což míní, že katolická církev učí, aby její vyzna
vači nepřestupovali našich zákonů, aby nezkracovali
svobodu žádného člověka, aby se děla spravedlnost
všem, aby všichni zachovali počestnost. Katolická cír
kev pracuje, aby její vyznavači byli poslušní na
ší ústavy a ve všem se podrobovali našim zákonům.
Církev pečuje o vychování lepších občanů, o zničo
vání občanské hniloby, o rozšiřování nauk správného
žití a správného smýšlení. Ona používá svého rozsáhlé
ho mravokárného hlasu proti katolickému knězi, vyru
k našemu zařizení politickému. Jak slovy, taktéž skut
ky rozšiřuje ctnosti, spravedlnost a dobročinnost.«

Delraedant Pulkrábek. Figura, která sloužila drzým
lhářům pokrokářským za pomůcku k úžasnému lhaní o
katolících. Strkati pokrokářského agenta na krk katolí
kům teprve tehdy, když jest veřejně usvědčen z hromad
ných zločinů, k tomu věru jest potřebí otrlosti v pravdě
pokrokářské. Moravský »Pozor« lhal docela, s kterými
katolíky byl zloděj ten spřátelen, strkat do spoleSnosti
podvodníkovy na př. i radu Lepaře. A nalhal toho tolik,
že nyní bude dána pokrokářům příležitost dokazovati
svá nařčení před soudem. Rozhodný katolík Lepař měl
býti bezectným způsobem očerněn před svými předsta
venými. Takovým způsobem tedy snaží se pokrokáři od
činiti následky zločinů toho člověka, který jím tak hor
livě proti katolíkům pomáhal. A činí tak se vším rozmy
slem, aby bláto, náležející do domácnosti našich protiv
níků, uvázlo na štítě katolickém. Zato však »Pozor« ne
jmenuje pokrokáře, kteří Pulkrábka za noc obehrávali
při kartách o 300 K i více. Neuvádí též pokrokářské u

čitele a jejich rodiny, jimž připravoval zloděj ten 40
stiny. — Kdyby v tom směru lhal sám defraudant, mo

li pokrokáří jiní tak cynickým způsobem potupiti lidi,
kteří proti rejdům marnotratníka bojovali pak to ue
snese omluvy žádné. | »Našinec« praví: »Kdybychom
se chtěli pokrokovým lidem našim revanchovati za je
jich ničemnost, mohli bychom tak učiniti vyjevením pra
vdy a uvedením plným jménem těch, kteří řemeslně v
hazardní hře Pulkrábka po léta pokrokově obtrali. Pak
by veřejnost užasla, kteří to lidé »vod pokroku» Pul
krábka odchovali, hrou strhli k defraudacím a podvodům
a nyní by jeho činy rádi druhé a jiné poskvrnili.«

Kolik ukradi pokrokář Nepomucký?| Pokrokářssý
tisk po sebevraždě řídicího učitele Nepomuckého na
psal že jeho podvody a krádeže nečiní velkého obnosu.
Zatím však ukazuje se opak. Ne nadarmo se připravoval
zločinec k sebevraždě již delší čas, jak nyní vysvítá z
nalezených dopisů. | V Raiffeisence shledán schodek
8157 K a falšované šeky zní dohromady na obnos asi

2800 K. Nepomucký však byl dlužen skoro každému,
kdo chtěl čekati a půjčiti. Peníze vybrané za koupené
uhlí, prášky atd., si ponechával. Četní věřitelé a ručitelé,
kteří mu sedli na lep, jsou citelně poškození. Není divu,
že při stěhování se přihrnulí k povozu a brali, co se
dalo. Nepomucký však ještě před sebevraždou všecky
cennější věci z domácnosti odstranil. Veškeré dluhy se
zatím odhadují na 20.000 K.

Smí se v Rakousku nadávat papeži? Zemský soud
solnohradský odsoudil jakéhosi dra Rakuse na 10 dní
do vězení, ježto hrubě urážel papeže Pia X. Soud odů
vodnil rozsudek tím, že papež je hlavou katolické cír
kve a náleží k jejímu zřízení. — Je to zvláštní! Lidé od
církve odpadlí, jinověrci — anebo »katolici«. kteří ne
věří — jen z kšeftu vystavují katolickou firmu, starají
se o věci katolické, ačkoli jim po nich docela ničeho
není.

»Zahrada Mariánská«. | Básnické toto dílo Zeyero
vo jest zrealisováno a čistý výnos z něho jest věnován
akad. malířem Klárem ústavu slepců na Kr. Hradčanech.
Představení jsou pořádána každou neděli postní, «ždy
o 5. hodině odpolední, konec v půl 8., takže hosté z
venkova pohodlně stihnou večerní vlaky k domovu. Co
ny míst: Křeslo 3 K, I. místo 2 K, I. místo 1.20 K, místo
k stání 60 h. Objednávky, jakož i informace na venek
vyřizuje: V. Jirásek, technik, Kr. Vinohrady, Národní
dům.

Veliký dar na katolické paedagogium. Nejmenovaný
farář z diecése brněnské učinil katolickému paedagogiu
velkolepý dar 1000 K, stejný obnos slíbil ještě v budouc
nosti darovati. Připojujeme výňatek z dopisu, dýšícího
porozuměním a láskou k věci tak velice důležité se sta
noviska nábožensko-mravního pro celý národ: »Díky P.
Bohu, že mi nehodnému dopřál přispěti k velikému dílu.
Jsem tím nemálo potěšen. Včera jsem Vaším složním
lístkem zaslal 1000 K k účelům katol. paedagogia v Bu
benči u Prahy, a budu hleděti, abych ještě jednou tolik
Vám poslati mohl... totiž zase 1000 K, takže 2000 K
Váš ústav ode mne dostane ..... « | Dále připojuje
šlechetný dárce různé rady a pokyny, jimiž bychom mo
hli sbírky ve prospěch ústavu rozmnožiti. —Vzdáváme
tímto všem šlechetným dárcům a dobrodincům, kteří da
rem nebo půjčkou na toto nábožensko-záchranné dílo
kulturní přispěli, srdečné »Zaplať Bůh!l. Vyžádejte si
pokladničku do kostela, na farní úřad, do spolkových
místností, nebo sběrací archy k sbírce po osadě dům
od domu. Všechny dotazy a přání zodpoví: Katolický
učitelský ústav (Sekretariát spolku), Praha-Bubeneč

299. Telefon č. 772/VIIL.
Příloha. K celému dnešnímu nákladu přikládáme re

klamní list dr. A. Eerharda o prostředcích proti slabosti
nervů a odporučujeme čtenářstvu k pozornému přečtení.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kapní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramentů
rádla, praporů. příkrovů, koberců a
ovovéhe máčiní ve výroboách nejstaršího

sávodu v Čechách, c u k. dvorního dodavatele

Jos fa Neškudly
v Jablonném n. Ori. č. 86. 

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

Bes velkoměstské rešie ve vlastních dílnách s
pomech, levné pracovní síly ne venkově, čímě levnější
Ceny až o 20%, než všude jinde.
Jubil. 100 lot trvání a 40 lot. vinstní čimnossi.

Adresováni vždy doalovné se vyproňuje

Znamenitá novinka
Dr. Frant. Xav. Nováka, C. SS R.:

Kněžské problémy
(některé naše kněžské problémy a aforismy)

očekávaná v kruzích veedůstoj. duchovenstva

> již vyšla. UB
Vydána je v nádherné úpravě o 390 str.

Obsab: Bůh. — Věda, moderní věda a
víra. — Reforma. — Pessimismus. — Revoluce.
— Celibat theorie. — Intermezzo, problémy
pohlavní. — Celibát, praxe. — Právo a po
slušnost. — Duchovní život.

Cena knihy: brožovanéhovýtisku K 350,
v orig. vazbě v celoplátně K 450.

Knibu Novákovu obdrželi jsme do gene
rální komise. Možnoji obdržeti v každém řádném
knibkupectví, hlavně

v Družstevním knihkupectví
a nakladatelství v Hradci Král.

První český katolický závod ve Vídní

Franiišek Řuher
Dílna ku vyšívání

n. zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a

spolkových prapo
rů; Da požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

a td.
+,

Vid e No
€ VII. o., Kaiser

strasse č., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše franco.

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přeprcbové i jednoduché vzorné ob
stará „Záštita“ Ved. ducbovenstva naskytá se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaračené dle
předpisu za ceny míroé. Učiňte objednávku na
zkoušku a budete jistě spokojeni!

OR* Odporačujteve svémokolí! W
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" Kulturní jiskry.
Významné dílo české. duchovní Iktoratury.

toslovci královéhradečtí potěšení budou zprávou,
'e již vyšla kniha dlouho s dychtivostí očekávaná,
rterou vydal vlastním nákladem pod názvem. »>Ně

»$ývalíbohoslovci královéhradečtí knihu uvítají s
Jovděkem, vždyíf v tak mnohých kapitolách, vznik
a v zahradě seminářské, aspoň ve svých základ
tich myšlenkách, jež přednesl autor v hlubokých
ivých meditacích o exerciciích, které po dva roky
tonal posluchačům theologie, a na něž jistě žádný
ičastník do smrti nezapomene.

Není mým úmyslem podávati kritický rozbor
mihy dra. Nováka v- politickém Týdenníku. Jen
sěkolik poznámek | dovoluji si. přičiniti.
aravda, že některá místa mohou tu neb onu duší
ia prvý pohled trochu zaraziti, ale kdo zná široký
"ozhled autorův, jeho hlubokou, upřímnou, oprav
Jovou pokoru, a hlavně jeho velikou, nadšenou a
srdečnou lásku k svaté matce církvi, jakož i jeho

!

ke.vše vytrysklo z duše čisté a z úmyslů nejšle
shetnějších. Sám v úvodu praví: »>Knihatato chce
Jýti časovou, a tudíž praktickou, působící na ny
nější náš klérus, povznášející ho k vyšším, čistěj
ším, radostnějším hlediskům o svém povolání, o

vyhnouti, aby se místy nedotekla stávajících u nás
poměrů, aby tu a tim do těch poměrů nezajela
břitkým nožíkem pitevním. Už toto o sobě jest
věc velmi nevděčná. Zvláště když pro úzkost na
šich poměrů snadno může býti vztahováno k oso
bám, co poctivě míněno jen o věcech, a když zase

poznámka vyslovená -o kraji jednom, vykládána
bude od některých, kteří jen své okolí znají, o
kraji druhém. Proto se obávám, že kniha u nejed
něeh neujde výtce, jakoby přepínala, jakoby byla
napsána v náladě pessimistické .. . A přece bylo
toto všecko daleko ode mne při skládání »Problí
mů«. Se zájmem a radostí sleduji plně a bez váhá

knize nemile působí), cena velice mírná, jednaloť
se autorovi jedině o to, aby kniha co nejvíce dobra
kléru přinesla. Proto ji vydal vlastním nákladem.
(396 stran, cena 3 K 50 h). — Novákova kniha bude
chloubou naší duchovní literatury! Vezměte a žtě
te, čtěte, meditujte! — Č. .

Kamarádská kritika dle šablony. Tvrdilo sé

samostatně obzory nestrannosti. Zatím však i z
této rubriky heslo >S pravdou ven< se již dlouho
vystěhovalo. Vodák se klaní realistické klice tak,
že snad ani sám nepozoruje, jak slouží byrokracii,

kářským plodům jako ujařmenci Gesslerovu klo
bouku.

Pádný doklad k tomu podává jeho kritika ze
dne 3. března o českém překladu Jacobsenova dán

řídila pokrokářka Milada Krausová- Lesná.
Překladatelka počínala si tak neobratně, že

bystré oko znalce G. Gallasa užaslo, s jakou smě
lostí dán do tisku ubohý výplod, který jest kari
katurou vážného překladu. Krausova netoliko pro
zradila velikou neznalost běžných názvů a frasí
dánského jazyka, ale překládala takovými zubože
nými českými větami, že by za ně stržil kvintán
přísnou professorskou důtku. Na př. tyto ukázky:
»oni tě škádlejí — přimněl — nehraj si více —
vítr vířil prach -s jednoho místa na druhé« atd. —
A což překlad jednotlivých významů! »mygzene«
(komáři) přeložila »mouchy«, lón (javor) slovem
pajasan, laenger (delší) slovem dlouhý, flagre (tře
petati se) nésti se atd. atd.

Gallas shrnuje soud takto: >To, co se nám
tu podává, lze spíše nazvat přešroubováním nežli
překladem a o češtině zde — stydno povídat. Pře

l

|
kladatelka .... pohřešuje zkrátka těch nejele
mentárnějších a nutných vlastností, jež požaduje
me od každého tlumočitele uměleckého díla. Připo
jí-li se k tomu ještě ledabylost a povrchnost, jakási :
řeineslnost, práce akordní, která hledí si spíše

ducha Božího plni konají i za doby nejnovější.
Chybil-li jsem přece někde, dotýkaje se nás a na
šich poměrty chybil jsem jen až nedočkavou tou
hou, aby to, co u nás dobrého se děje, zdvojnáso
bilo se a možná-li ztrojnásobilo. Ku světlu obráce

jsem patřil i tehdy, když rukou chvějící dotýkal
jsem se temných skvrn církevního života našeho.«

A tam, kde autor dotýká se otázek snad v
praksi ne docela ujasněných, cituje autory nejod
bornější, jež důkladně prostudoval a pak objektiv
ně, střízlivě na základě autorů usuzuje (na př. o
kanonické poslušnosti, kde cituje právníky na slovo
vzaté, jako jsou: Scherer, Hinschius, Schneider,
Aichner a j.). I v takových otázkách Novákovi jde

zásady »přáteli si buďme, ale dluhy sobě plaťfme«.
Ostatně, byl-li kdo tu a tam snad odchylných

názorů, nechť uváží, že ruka poměry naše pytva
jící, jest ruka láskou k církvi a kleru i nesmrtelným
duším proniknutého lékaře, jemuž jde o blaho těch,
k nimž upřímnou láskou Ine. »Třebas že otázky zde
přetřásané ne vždycky jsou problémy ve smyslu
objektivním, zůstávají jimi plně ve smyslu subjek
tivním, pokud totiž za pohnutých časů moderních
málo asi najde se kněží, zvláště mladších, kteří by
neměli nějak příčiny v duši své jimi se zabývati a
k nim určité stanovisko zaujati,« praví autor v
předmluvě a pokračuje: »Kéž v základních oněch
otázkách života kněžského nic nás neodloučí od
žulových základů nazírání upřímně církevního!
Kéž 1 z nezbytných snad a pohnutých bojů vnitř
ních vyjdeme ne oslabení a malátní, ani rozerváni
a rozdvojení, ale hluboci a klidní, pevni a nadše
ni pro úlohy svaté a krásné, do jichž středu nás
přímo staví povolání a doba tak těžká a zase tak
vzrušující a veliká.«

Kniha Novákova jistě bude s nadšením čtena,
jako jeho dílo >Pohledy do života bohoslovců a
kněží«, které bylo v nejnovější době do chorvatšti
ny přeloženo. Ale bylo by chybou, jenom >Pro
blémy< čísti, ty musí býti meditovány, jak autor
sám v předmluvě praví; >Kniha »Problémů« ne
chce býti lehkým romášem, ani pestrým feutileto
nem, kniha >Problémů« povstala meditac! a před
pokládá zase meditaci a její poslední cíle odnášejí
se k Pahorkům Věčným.< Autor jest hluboce zalo
žený filosof a asketa, který pozoruje vše pod per
spektivou věčnosti, který s hlubokou pokorou a
láskou. ku pravdě analysuje s tohoto zorného Úú
hlu poměry v životě; jest nadšeným básníkem,
který hluboké myšlenky odívá se v nádherný dáv
stkvělé formy; proto kniha bude čtena“jistě se zá
mem, neboť vábí obsahem i formou duši myslící
a pro prevdu nadšenou: *

„Zevní úprava jest bohata (petit v poznám
kách snad trochu ostrý, chyby tiskové v takové

Chyby překladu — je jich na sta, ba na tisíce, ně
které stránky se jimi přímo hemží — lze rozděliti
v několik skupin dle druhů . . . Řada chybně pře
ložených výrazů je nekonečná ... Paní Milada
Krausová-Lesná úplně pohřešuje veškeré autokri
tiky. Spousta překladů, jež rok co rok vyrábí ve
velkém, je toho svědectvím, a nemístná ohledupl

'
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v kopii pouze nevkusné, neumělecké karikatury. |
,
:

A což Vodák v »>Čase<? Na karikaturní pře
klad Krausové napsal 3. března tento nadšený
chvalozpěv: »Překlad, sám o sobě znamená lite

Lesná, jako málo jiných, při vší dokonalé věrno
sti. uměla se slohově uvolnit; překládala z du
cha slolu, u Jacobsena tak původního a mnohový
znamného, s týmž pocitem hojnosti a tvořivosti,
se kterým Jacobsen psal. Podnikala práci s rozko- |
chaným, důvěrným smyslem jak pro historické
barvy odstavců Jacobsenových, tak pro jeho jem- ,
nosti psychologické a popisné. Její překlad dýše je-|

jím stylistickým požitkem, a kdyby nebylo zde|
|
Inemokti bychom si přát ničeho lepšího. Je to po

prvé, kdy lze takto Jacobsena po česku číst, a pí.
Krausová-Lesná neměla by přestat na Paní Marii
Grubbové, ať už cokoli z Jacobsena bylo přelo
ženo dříve.«

Tímto hymnem odsoudil se Vodák sám důklad
ně. Strýčkovská pochvala, malující ornamenty ko
lem neobratnosti a nevědomosti, jest nechutným
matením čtenářstva, ale nikoli vážnou kritikou.

A tento nadkritik Vodák napsal o třech nových
protikatolických knihách. Macharových 7. ledna:
»Člověk neví, čemu se u těch tří nových knih
Macharových více podivovat. Té rozsáhlosti .. ?
Důstednosti, soustavnosti ?a vytrvalosti... .'
Krásné sebezapíravosti umělecké . . .? Všecky ty
to vzácné vlastnosti, a co jest jiných (na př. kři
klavého ořekrucování dokumentární historie, pane
Vodáku?). zejména ryzí, smělý a mohutný smysl
architektonický ve své vyvinuté a vypěstěné do
spělosti něco tak nebývalého a ojedinělého v naší
literatuře. že vlastně nemáme na to ještě ani mě
řítka; nedošli jsme ještě ani tak daleko, abychom

tak všelijak vypomáháme rozličnými nespolehli
vými analogiemi cizími.« Podobně proud nadše
ného hymnu rozlévá se dále. Zkrátka kde jakou
růžičku Vodák ve své stylistické květnici nalezl,
snesl ji k nohám Macharovým, hluboce se skláně

dle vzoru mandarinů. A Macčhar jej za to vřele
však cenu takový sladký dým
že Macharovi vztýčil na Olympu

pěvec slávy Krausové

pochváříl. Jakou
má. patrno z toho,
vysoký trůn nešťastný
Lesné.

Kněžské kolárky
a náprsenky,
Aane:, košile, spodky, ponožky, ka
pesníky a ložní prádla zašle na výběr
P. T. interesentům známá svou

solidností firma

Václav L. Holý,
Hradec Králové, Klicperova ulice č. 233.

Vlastní výroba střižního zboží. $

Národahospodářská hlídka.
Proti poškozování obecenstva nesvědomitýmmi

agenty. Brzo přilétne jaro a třeba ani nepřilétne
a již zde budou hejna komárů a jepic. Těch komá
rů a jepic v případě si všímati mnoho nemusíme,
zato však těch komárů a jepic v lidské podobě tím
více. Čtoucí zajisté porozumí, že jepicemi a kotná
ry myslím ten nesčetný druh agentů a cestujících
přerůzných firem a ústavů. Nemíním dotýkati se
cestujících velice řádných, míním tu ty »také cestu
jící a agenty«, kteří jsou řádným cestujícím jen k
hanbě. Bohu dík, že tito agenti již nejdou k člově

chodili. Zato obyvatelstvo méně uvědomělé jest
jimi jako obsypáno. V městě mají tito agenti spade
no jen na obvod města, na cihelny a samoty. A
tam se jim daří nejlépe. Jakmile vyhlédnutá oběť
podepíše objednací lístek, jakoby se samému dá
blu zapsala. I kdyby měl ubožák vzorek látky, kte

co chce. A pak, kdo má chuť s firmou se soudit,
ušiň tak. Uvidíš, jak pochodíš! Adresát pošle zá
silku zpět, buď že zasláno látky více, buď zaslána
látka jiná, než jaká byla objednána. Ale firma zá
silky nepřijme a proto přijde podavateli zpět. Ne

v pošt. úřadě jeden měsíc a za tu dobu vypočte
se též skladné. Denně 5 haléřů. Po této době odešle
se zásilka do oddělení pro nedoručitelné zásilky

dá. Veškeré, na zásilce váznoucí poplatky si řidi
telství strhne a zbvtek podavateli odevzdá. Jak
vidět, poštovní správa má neustále co činit jen s
podavatelem. Podavatel a adresát vyrovnává Se
soudně. Ve prospěch koho soud může rozhodnoutí,
když firma má objednací lístek v ruce. možno si
domysliti. Proto upřímně radíme čtenářim svým:
»Dojdiž si každý do řádného obchodu a tam, co
vidíš, to též koupíš, a nekoupíš zajisté zajíce V
pytli, jako jest to u agenta.

Neméně dobrou radu dáváme svým venkov
ským čtenářům. chtějí-li si vypůjčiti peníze, aby

u pokoutních »peněžních společností« a »peněžních
ústavů«, u nichž každý v pravém smyslu slova
jest okrádán. Když pak napálený občan podobným
speněžním ústavem« o poslední haléř jest obrán a
když pak vidí, do rukou jakého řiditele sústavu«

ho ujaly. Že ani administrace našich denních listů
nejsou bez viny, uzná každý. Jak možno psáti v
rubrice: »Ze soudní síně«<o potrestání podobného
řiditele »peněžního ústavu«, když zároveň v témž
listě na zadní stránce čteme inserát o tomto peněž
ním ústavě! Podobné inserty měly by administrace
denních listů Šmahem odmítati a neklamati tak
čtoucí obecenstvo. Proto střez se každý podobných
vpeněžních ústavů« a »společnosti« a obrať se na
solidní spořitelny a záložny a nebudeš zklamán a
ni poškozen. — V-ý.

O otázce zdražování uhlí pojednal v poslanec
ké sněmovně podrobně ministr veřejných prací dr.
Trnka. Pravil. že uhlí jako jiné spotřební věci nelze
vyjmouti ze všeobecné drahoty. Tím jest prý již
dána hranice. o níž se musí rozbíti veškeré pokusv
o zlevnění uhif. Stouply ceny výrobní i ceny mate
riálu. nelze se proto diviti zvýšeným cenám uhlí.
Ministr vyslovil se proti navrženému zákazu vý
vozu uhlí, neboť tím byla by hlavně dotčena hně
douhelná pánev v Čechách, ježto rakouské pánve
pouze nepatrně, ano vůbec do ciziny nevyvážejí.
Zákaz vývozu měl by pouze za následek úplné 0

chromení tohoto peůmyslu a ztrátu dajších odhy
tišť; tím ovšem doťťeno by bylo těžce i dělnictvo.
Ministr klade největší váhu na brzké vyřízení zá
kona, kterým vyhražuje se státu právo vyhledá
vání a těžení uhlí. Pokud se týče vyvlastnění uhel



ných dolů, líčí ministr obtíže, jež sestátňovací akci
se staví v cestu v ohledu finančním, ježto provede
ní sestátňovací akce vyžadovalo by kapitálů, které
při nynější finanční situaci státu bylo by sotva mož
no sehnati. To jsou všechno těšínská jablíčka a o
patrné vyhýbání se rázné akci proti kartelářům.
Podobně mluvil ministr Róssler. Kartelářům nesmí
se tedy zkřivit vlasu na hlavě.

Výbor pro soc. pojišťování usnesl se nechati

movny, aby rozhodly samy ty otázky, kterých on
si rozhodovat prostou většinou netroufá při tak
sporných stanoviskách.

Vláda proti finančnímu plánu komise finanční
v království Českém zaujala skoro vesměs stano
visko zamítavé. Souhlasila by vlastně jen s velice
málo návrhy, většinu zamítá, o dani pivní 4koru
nové se nevyslovila. Schválila by tedy daň z ho
nebních lístků, daň z přírůstku hodnoty, daň z ry
bářských lístků a přirážku z vína, ale jen do roku
1917. Ale protiví se dani z cikorky, kolku zemské
mu, proti dani ze služného, ze sirek, z velocipedů,
z minerálních vod, z uhlí, z nájemného, z výtěžku
spořitelen, z převodu nemovitostí a zvýšení pří
spěvku nemocničního; nechce dáti daní reálních ze
mím, nepřevezme platů učitelských, nákladů na u
bytování vojska, na četnictvo, na očkování a na
postrk, nepřevezme zemského nákladu železniční
ho a nedovolí zvýšit přirážky! Prý mají Čechy
přirážky už beztoho vyšší než mnoho jiných zerní
rakouských. Konečně daň ze služebnictva, z koní,
ze psů a z kinematografů káže ponechat obcím. A
dani z přepychových předmětů, jako drahokamů a
zlatých věcí, že nerozumí, jak by se vybírala!

Spolek emeritů konal valnou schůzi delegátů
a volbu nového představenstva, jež se tentokrát
provedla svorně ve prospěch posavadní správy, 0
svědčivší se v každém směru i v tom, že odmítla
vyměřené členům diety za měsíční schůze. Místo
ředitele bude muset býti znovu obsazeno, ježto
posavadní ředitel stal se generálním sekretářem
Janusu. Konstatováno nemile, že mladí kněží dá
vají se lehce přemluviti od agentů jiných pojišťo
ven, jimž musí zůstati i věrní, ježto tyto nejednají
s nimi tak kulantně, jako ústav kněžský, kterému
ani nenapadne i v případě, kdyby soudně mohl za
kročiti, tímto způsobem oproti duchovenstvu vy
stupovati, jak se to činí jinde. Vzdor tomu nedo
drželo 24 kněží pojistku a tak si sami připravili ne
jen hmotnou škodu, ale i ztrátu renty v případě
invalidity stálé neb dočasné, což je tím neroz
umnější, že za dnešních okolností je tak málo na
děje na přiměřené upravení kongruy a pense, a tak
mnoho mladých kněží předčasně hyne. Jinak byl
výsledek roku minulého stkvělý. Ku konci vyslá
na deputace k dru Stojanovi, jako předsedovi sva
zu kněží poslanců, v příčině kroků u vlády za u
pravení kongruy a kvinkvenálek, abychom si re
činili výčitek, že jsme něco v tom ohledu zaned
bali, ač není mnoho naděje na úspěch. Farář Rei
singer odporučil spolku své celé jmění v obnosu
11.000K a i s jiných stran dostává se mu pravidel
ných ročních darů.

3 základní

pravidla nákupu.

1.Žádej
vždy nejlepší,

zvl nestojí-li to
více než méně dobré!

2. Dbej vědy, s takéžádané ně ob
držel!

8. Přesvědě se při náku
pu MAGGIHO kostek
(hotová hovězí polév
ka), má-likaždá kostka
na obalu jméno MAGGI
a ochrannou známku
křížovou hvězdu“, ne

boť MAGGIKO kostky
po 6 h jsou nejlepě:!

četnými illastravemi, s řečmi všech řečaíků,

většinou dlesonogrofckých protokolůpodenými,— v rossshu 36 tiskových srchů velké 8* —400 str
nabízí vo výrobní cemě K 3-— franko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

Rozmanitosti. *
Všelicos. Za stávky horníků v Anglii byli aspoň v

prvních dnech leckdes veselé mysli. Horníci bavili se
lovem králíků a ptáků, divadla a kinematografy nedělaly
prý ještě nikdy lepších obchodů, dělníci trávili volný
čas v přírodě a hrali kopanou atd. — Švédský cestova
tel Amundsen objevil jižní točnu. Z toho ve Švédsku ve
všech vrstvách obyvatelstva nastalo rozradostnění. —
Katolický učenec a předák na Moravě prof. dr. F. Ná
bělek slavil své šedesáté narozeniny. — V Pakši v U
hrách zabit Čech Škarka Maďarem Patkósem, že sl
prozpěvoval českou píseň. — Princ vladař Luitpold ba
vorský slavil své 91. narozeniny. — Macochova otce,
starce 70letého, při zprávě o odsouzení synově ranila
mrtvice. — V některých guberniích ruských vypukl
hlad. Tak na př. v gubernii samarské hladoví přes 9000
osob. — České banky a záložny nechávají své peníze
ležet ladem a židé šmahem skupují celou Moravu. Teď
se židé silně ucházejí o koupil krásného hanáckého vel
kostatku Citova. V Macedonii řádí lupičské bandy. —
Starostou města Prahy nanovo zvolen dr. Groš. — Mi
nisterstvo železnic zamýšlí zříditl útulek pro zotavující
se železniční zřízence. Útulek tento má býti zřízen v
Dlažkovicích u Litoměřic. Vláda vyjednává již o koupi
zámku hr. Schěnborna, který má býti přizpůsoben pří
štímu svému účelu. — Říšská kontrola ruská zjistila, že
z výdajů na válku proti Japoncům zneužito a ukradeno
na 190 mil. korun. Teď právě také odsouzení pro úplat
nost a vydírání v Rusku plukovník Glotov a Alexejev
k 3letému žaláři a podplukovník Vlnov a rada Gerassi
nov ku 2 a půlletému vřadění do kolonie arestantů. —
Při bombardování Mokky Italy byla zničena stará a
rabská budova a při tom odhalen velký poklad dosud
neznámých habešských zlatých mincí, vzácných sma
ragdů a perel, jakož | těžkých zlatých prutů s hebrej
skými písmeny. — V Praze zastřelil se sládek Matuš,
kterého kolínský advokát dr. Ralman připravil o celý
majetek. — V Teplicích objeveno bylo nové vřídlo hor
ké vody 46 stupňů Celsia. — Po celé desítiletí praco
vala ve Vídni podvodná společnost na padělání skvo
stů. Podvodníci kupovali zlaté skvosty, rozebírali je na
kousky, jednotlivé částky nahražovali bezcenným ko
vem, duté částky vyplňovali olovem a takto připravené
skvosty buď prodávali aneb zastavovali v zastavár
nách. Podvodníci rozjížděli se hlavně po Moravě a Če
chách. Obchod Jim kvetl, neboť hlava této bandy, bývalý
zedník Procházka, sám měl dva motorové vozy, po nichž
jezdili jeho agenti světem. — Následník trůnu, arcikniže

František Ferdinand odejel s chotí a dětmi k delšímu
pobytu na ostrovy Brionské. — Ministerstvo financí na
řídilo, aby se v trafikách neprodávaly více pohlednice
s nemravnými obrázky, dále různé krvežíznivé a ne
mravné spisky a j. — Dosud skoro všecky rakouské
parníky vytopovány jsou anglickým uhlím, nyní však
pro stávku anglických havířů a tim z nedostatku zásob
uhlí hodlají uhlí anglické nahraditi ostravským.

Velikonoční doplsnice Ústřední Matice Školské, kte
ré v bohatém výběru 31 druhů, již nyní jsou předmě
tem nejčilejších poptávek, právě z kanceláře matiční se
rozesilají. Mistři V. Jakub, R. Schlosser, K. Šimůnek a
J. Wenig připravilii letos všem, kdož jen matičních do
pisnic k velikonočním pozdravům užívají, velmi příjem
né překvapení motivy založenými šťastně, v pravdě u
mělecky. Čeští obchodníci zajisté jako jiná léta zásobí

Matice Školské, za kterýmž účelem doporučujeme, aby
objednávky zasílány byly kanceláři matiční již nyní,
aby rychle a pečlivě mohly býti vypraveny. V zájmu
P. T. pp. obchodníků prosíme, aby při všech objednáv
kách uváděna byla čísla druhů, jimiž doplsnice jsou
označeny. Při všech druzích dopisnic poskytuje se če
ským obchodníkům 33 asjedna třetina proc. knihkupecké

srážky. V drobném prodeji jsou jednotitvé dopisnice po
12 hal. Všecky objednávky obratem vyřizuje kancelář
Ústřední Matice Školské v Praze I., Husova třída č. 3.

Nejvhodnější obrázek k prvnímu sv. příjimání jest
dvanáctibarevná reprodukce uměleckého obrazu Jar.
Duška: Sv. Methoděj podává Tělo Páně sv. Ludmile,
Bořivojovi, Svatoplukovl a českým pánům aneb »První
sv. přijímání sv. Václava« od slavného malíře Mathůu
sera. Velikost jest 33 krát 24 cm. Obrázky mají cenu
historickou, vlasteneckou a uměleckou a proto hodf se
nejlépe českým dětem. Obrázky má na skladě uměl.
závod J. Kotíka na Smíchově a prodává 100 kusů za
12 K,50 kusůza 7K, 25 kusůza 4 K a 1kos za 2 h.

Za jednu hodinu lze vykonati zbožně pobožnost kří
žové cesty dle textu vřelých modliteb J. Paulyho a i s
písní od Lutinova, která zpívá se obvyklým nápěvem.
Jeden exemplář stojí 16 hal., 50 exemplářů 6K 30 his
poštou. Pobožnost ta jest zavedena na několika stech fa
rách. Objednávky přijímá J. Kotík, knihkupec na Smí
chově,

Kněžský dám v Luhačovicích. Upozorňujeme pře
dem na prosbu, která v nejbližších dnech rozeslána
bude P. T. duchovenstvu v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. Kéž nenajde se ani jeden kněz v našich vla
stech, který by prosbu tuto odmítl. Ještě letos má býti
zbudován kněžský dům v Luhačovicích.

Podivahodné výrobky a ústrojí hmyzu. Nejjemněj
SE vlákno pavučiny sotva viditelné je složeno asl ze
4000 nitek. Na jediném křídelku motýlově nalezeno bylo
asi 100.000 šupin, na křídle bource morušového až 400
tisíc a každá šupina je prý pravý div krásy a dokona
fosti. Některákřídlahmyzujsou tak tenká,že 50tisíc

apři tomjsou ještě křídladvojitá. Covšeckota »matka
příroda« nedovede!

p | Mateliskýpeněžní ústav

„Úvěrnídružstvo Eliška“
v Hradcí Králové (Adalbertinum)

SRB“ přijímávklady "l
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.
Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez

výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

Nezapomeňte>
přesvědčiti se o velkém výběru
— "a velmi levných cenách —

klobouků"5
dámských, dívčích

i dětských
v nově zřizeném závodě

Julie Kindlové
Hradeo Králové,
Velká podstů $. 145., I poschodí.

Opravy +s vyřizajív brzkaa levně.

Stuhy, závoje, smuteč.
klobouky.

PAMÁTKY
a whodné dárky

k první sv. zpovědi, sv. přijímání a
biřmování, k missiím a k velikonoční
zpovědi, symbolické obrázky, obrázky
svatých, modlitební knihy ve skvost
ných vazbách a různých cenách,
růžence. obrázkyv upomínku
na sv. křest

v cenách levných na skladě má —

Družstevní knihkupectví
nakladatelství, závod hudební apapírnictví

v Hradci Králové, Adalbertinum.

dan Kryšpín,
. (3. Sylvaterův

odborný
— Umělecký závod —

neo Malby

oken kostelních,

n DYG :4M:R
S(04aRD 6č2jbd
aceakizsy1odberná

se Url definitivní

Založeno roku 1963.



bez háčků

Zakázkyobratem“ij
PB“ se vyřizují.

Hradeo Králové,

Nejlevnější ceny!

Paramenta.

Ignáce V, Naškudla syn
: (protokolovaná úrms)
i v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
M (bratr P. J. Hoškudiy, faráře vo Yýprachtislch)

Mdoporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstva
, svůj osvědčený a Často Vysnamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,;
Hopolkových praporů a kovového máčiní |
HiConníky, vzorky i roucha hotová ne ukázku |
= se ma požádání franko zašlou.

ZEEILLIAL SZZIZIZIZMUKZIIIIXZEIIAELIRKK-7:21:27

Veledůstojnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo

rmějlti veškeré košteluí uádoby a
náčinía to: mo reuce, kalichy

cibáře, nádobky, aloe sropenkysvícny, y , en
atd. Dé olčiní „ předpisám
církevním vyhovující. Staré před

měty opravuje vpůvodní intenci av obni zlatía stříbřínebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové

ředměty neb výkresy zasílé na u
Úásko franko bes závaznosti koupě.
Vše s posílá posvěcení. Pydes ruční,

Sblad vožkorýchsletých a stříbrnýchklenotů, :řelésů

madonek,kříšků, k pr jpoTenenýžMotářské
' v Keětmbábovády na ukladě právo
Stare slale, stříbro a drahobomybupuje za nejvyššícen)

JAN STANĚK,
paslé a ciselour

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

Josef Stěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, kříšových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, železných

náhrobních křížů,
zlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

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

bez nároku na cestovné,

Mnobo pochvalných uznání po ruce a broazová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.
OE*>Závod založen r. 1808. "E

Veleráženému obecenstvu Hradce Králové

a okoli!

derně zařídil a otevřel nový

obchod s prodejem
parfumerie, mýdla
a toaletních potřeb

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

w Hradol Králové, Sratojanskénám.č. 76.

Zařizování Velkosklad

elektrického Justrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

a přístrojů
Dynama. k vaření

Motory. a topení.
, = | Instalační

Žárovky: materiál za

Osram, ik tovární ceny
Tuogsram,

Tantal. Solid.obsluha.

Rozpočty zdarma. — Ceny levné.

V úvěrníspolečnost,zapsané společenstvo s ručením obmezeným.
w Hradci Králové,
i (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady mnakníšky

= za49 až5%
úrok a to dle výpovědi.

gmp* Složní lístky na požádání zdarma. “UW

Uhlí 39ozělekceco nejlevněji. :

KG6DX SBBX CSDXG0 X G8DX v HradciKrálové, S „yrárnanacottagováamerická=
s s k) Karlova třída č. 502, (proti továr. p. Skuherského).Jan Horák, : Majedostatečnýchzkušenostítuivcizině H A R M 0 Ň l AX X nabytých, ujišťuji veleváženéobeoenstvo předem,

i soukenníkv Rychnově nad Kněžnou

ě zasílá na požádání vždy

že chovati budu stále na skladě zboží jen prvo
třídní jakosti za ceny nejlevnější jako: voňavky
a voňavkářské zboží tu- i cizozemské, veškerá
mýdla toaletní, pudry, mýdla a pomůcky ku

též evropského systému

RudolfPajkrdespol.praní a mytí, zubní i ústní prostředky a zubní

dle roční o kellekci kartáčky,žínky,páskyna vousy,nejlepší anejnejnovějších pravých trvanlivějšíbarvunavlasya vousy„Kascha“, v Hradci Králové.
vimněných látek X zrcádka give kdvlasové,podložky,copy Sklady:6 jakož i tus'i ci a ozdobydo vlasů, hřebenyokrasné a k česání,

eatkhina i kartáček česání,čistění,mytía leštění,krémy "Pedalevá Badapelt.i na obuv, svíčky, košťata rýžová, pracovní pláště, harmonia
Cetná uzmámÍ zvláště z kruhů vele- nejnovější pohledy a různé jiné zboží. obousoustavvkašdéve

A důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob kostel, škol EE

p: sluze méhe ryze křesťanského závodu za ro Kos olu
uovičení. s Ed.

Povné ceny! Obsluha vzornál kost,
dobu více než třice“iletého působení.

X

ě
X

Učte, prosím, malou objednávku na jevemhlnboké doty ou přízeň.poroučímse s pro. Cennékysara . C .
: zkoušku. k službámoddaný SWelejemné látky na taláry. Masplátkyod 10K 5577

f Téžeasplátkybezzvýšenícen! $ Jaroslav Ludvík, P.T.duchovenstvao prodej parfamerie, mýdla a toaletních potřeb zvláštní výhody.

GSB XGB X S67 X 6D X BBDX | v HradciKrál. (protitovárněp. Skuherského.)a B

kalichv, alboře, men
stran.,kaditolníceali.
český,katolický závod

sv. Jos. ústav

PARAMENTA Ém. Werner a spol. "5a%0-



“ j

Zhotovuje oděvy dle

nejnovějšíchangio .

j

© Tovární sklad ©

| Jemných sukeň

Truhlářské. dělníky

a domovníka
zároveň ku balení nábytku

STROMY "8%
ovocné, ozdobné křoviny, konitery,

LESNÍ SADBU
nabízí do stálého zaměstnání přijme c. a k. dvorní

Vlad. Vacek jen v Pamětníku n Chlamee n. C. továrna nábytku
K. V. SKUHERSKÝ, Hradec Král.

Spořitelna Králohradeckázvyšuje úrokovou míru

ze vkladů úspornýchi ze vkladů v odvětví Šekovémrá x 0,
20 zápůjček hypotečních a kommunálníchna 5“
=——mmpočínaje dnem 1.dubna 1912. ===

ČETNÁ, 11 salonníoblekya taláry

DAarovná u rim mošiibým- účelům

dádnélá úsKostýmya'ptdltě

“ dh doporučuje +neridanémjindevýběru

V.J. ŠPALEK, Hradec Králové.
p“ V novém obchodním domě přoti chrámu Panny Marie. “fjij

PRODEJ
(sa příčinou směny místnosti)
=— zahájila právě firtm —E—

K. Ed. Krupka v Hrada Král.,
Velké náměstí, čp. 137.

Na skladě jsou: dámské modní látky, h dvábné
popeliny, hedvábí šatové a blůzové, 8omety a
Plýše šatoté, barchety, prací látky, vyšívané ba
tisty, zefiry, bavli.čue a přízné véby, kanafasy,
sypkoviny, dsmašky, ručníky, soopravy, záclony,
koberce, linolea, vosk vaná plátna, šátky a šály.
Kněžské kolárky, černá sukna na kleriky.
Sukna pro pány, košile, límce, menžety,

kravaty, trikotové zboží, deštníky- 8 j.
Jsa nocen pro nenadálon výpověď cpostiti do
savadní své prodejní ristuosti, vyprodávám
s úředním svolením veškeré zboží výše U1e
dené za úžasně levné ceny a této ojedinělé
příležitosu levného a dobrého nákupu neměl
by nikdo,komuzáleží- ua-těetření peněz, pře
blédnonti. — Velký výběr a pečlivá obsluha
zaručuje každému kupujícímu již předem úplnou

: spokojenost!
Poněvadž firma neopouští Hradec Králové,
záleží jí zajisté na tom, aby P. T. kupbjicí jako
vždy obsloužila přesně a poctivě a aby si své
zákazníky udržela. Nikomu nebude výadpváno

bezcenné zboží!

Prohlídka závoda vítána. Nikdonenějé keupí
nucen. Ceny úžasně levné.

Frohlédnětovýkasy!
AOO————

Holíte 36 sám?Holičskémýdlo. . .
Štěteo . ..... .

"Miska niklovaná « majoiikou 
Satonkrémna holení...
Kámen po holení . .....
Kolínskávoda . .......

Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou
zasílá

JOS. JELÍNEK, parfumerie
v Hradoi Králové.
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'Čísto 12. i , - na půlroku 6K—h

Zednářská republika.
Že. jest v Portugalsku čím dále hůře, to patr

no z povážlivé zamlklosti židovského tisku.
Leč všecko zednářské katanování Portugalců

samostatně myslících nedovede zameziti davové
projevy nevele a zprávy o hrozné situaci mladé
republiky.

Fortugalský repnblikán Homem Christo utekl
se do Brussel, aby odtud mohl svobodně Evropě
hlásati, jaké barbarské muky připravují zednáři
proti nespokojencům. Prohlásil, že přes 6000 lidí
nově bylo uvězněno. Liré nevinní vtlačeni do hrlo
hů 1 a půl metru vysokých a 1 metr širokých. Ve
škeré zkorifiskované kláštery jsou přeplněny pro
vinilci. Z nedostatku mista locela mnoho schyta
ných dělníků uvězněno na dnu válečných lodí. Vel
ká řada občanů uvězněna. proto, že se-ozvali proti
podvodnému získání mandátů od fanatických zed
nářů.

Uvěrnění ubožáci jsou kopání a políčkováni,
svazovám k sobě a proháněni městem »pro vý
strahu<. Srdcervoucí křřkyozývájí se ze sklepení,
kde namnoze ubožáci ocitli se po kolena ve vodě.
—-Tak tedy referoval sám nadšený republikán.

Šír Arthur Hardinge v tonďýnském >Tábletu<
napsal: »V lissabonském Limoeru nachází se ve
vězení asi 1000 uvězněných. Největší část jich jest
tam celé měsíce, někteří přes rók, aniž by dosud
byli předvedení k výslechu. Vězňové jsou tříděni

ve skupiny, s nimiž se různě zachází. Nejhůře se
mají ovšem ti, kteří nemohou nic platiti. Tito jsou

-posílání do vězení nejšpatnějších, vždy přeplně
ných a větším dílempodzemních. "Veliká část ža
lářovamých musí spáti na telé zemi. Potrava se
jim denně podává dvakrát denně a -záleží v míse
zéleniny se zeím nebo rýží a kusu chleba posled
ní jakosti.« Dále píše Hardinge, že vězňové katoli
čtí -snášejí pro své přesvědčení nejhorší nadávky.
Není jim dovoleno v neděli účastniti se mše svaté.
Některé úzké cety jsou bez světla, ale naplněné
obtížným hmyzem. Útrapy vězňů pre nedostatek
čerstvého vzduchu jsou hrozné.

V jiném lissabonském vězení (Atto do Du

FEUILLETON.
Na ZŘÍCENINÁCH HÉLIOPOLE.

„Píše professor Dr. Jos. Slabý.

(Veškerá práva vyhrazena.)

HI.

V Exvntě žilo již od časův Alexandra Velikéhomneho Židky.Egypt stal se takřka druhou je
jich vlasti a Alexandrie sídlem židovských
vědcův. Přeložiliť zde ve třetím století před Kri
stem patero knih Mojžíšových a později ještě $iné
knihy Písma svatého do řečtiny. V druhém století
před Kristem vystavěli sl v městě Leontopoli do
konce i chrám. Leontopolis patřila do provincie Hé
liópolské. Chrám tento závodil nádherou s chrá
mem Jernsalémským. | bohoslužbykonalyse v
něm týmže způsobem jako v Jerusalémě. Roku
1905 byl chrám tento anglickým professorem a
archeologemFlinders Petrie-em vykopánv místě,
jež nyní slove Tell-Jehudije. Obrysy jeho základů
prozrazují, že byl vystavěn — ovšem v menších
rozměrech — úplně dle chrámu Jerusalémského.

usazovali a tak -záhy povstaly zde. četné Jejichosady,
Není tedynikterak divu, že se semutekla sv.

Rodina před nelidským Heródema že zde bez
pečný. útulek hledala a také nalezla. Zde počítati
mohla v případě bídy největší na podporu sou
kmenovcův,. kteří vážili si zvykův od otců zdě
děných, hebrejsky mluvili, láskou ku staré vlasti
pláli, jsouce se svými příbuznými- a známými v
domovině žijícími v čilém písemném spojení,

to náboženského I- národního -střediska židů, žijí
cích v Egyptě. Ale sotva se zde asi delší dobu
zdržela. Vždyť byl zde zmíněný. chrám zbudován
proti Božskému příkazu. Ačkoli prorokem (ls. 19,

V Hradci Králové, dne 22. března 1912.

aue) nacpáno 17 vězňů do cely, kde jest místa nej
výše pro 12, nemá-li se zacházeti s ubožáky hůře,

zemí, některé ještě níže. Do těchto propastí ovšem
sluneční paprsky nevnikají, zato však za velikého
deště teče tam mnoho vody. Ačkoli strava se po
dává také dvakrát denně, jest tolik zkažená, že
vězňové raději často trpí největší hlad, než by tu
stravu přijímali. Ve vězeních množí se tyfus, reu

macešsky, protože jest jí vítáno, zbaví-li se opo
sičníků co nejdříve. Právě v Alto de Duaue chybí
vůbec oddělení pro churavé. A ve vězení tom úpí
důstojníci, kněží, právníci a jiní intelligenti.

A velmoci jakoby o tom všem nevěděly, ačkoli
celý zednářský tisk jest vzhůru a troubí alarm do
všech pěti dílů světa, jestliže se někde židovskému
lišákovi šlápne na kuří oko.

A jak napravila nová vláda státní finance?
Kdo se chápe vlády z osobní chamtivosti, ten 0
všem kýžené reformy neprovede. Již loni přes vše
cku krutou censuru časopiseckou pronikly zprávy,
že finance jsou daleko horší než za Manuela a že
státní dluhy obnášejí 4.075 milionů peset (1 peseta
jest 80 hal.). Proto tedy vláda tak rychle rozpro
dávala poklady chrámové ve veřejné dražbě. O
všem takovou reformu finanční (loupením cizího
majetku) by dokázal lehce i chlapec, který sotva
umí násobilku. A nyní? Stržené peníze za kostel
ní stkvosty byly kapkou do bezedné studně, pro
tože se naříká ještě více. I liberální »Diario de
Porto< napsal: »Naše finance jsou tak hrozně zu
boženy, že Život náš je přímo nesnesitelný. Mlá
dež prchá za hranice. Jen nynější zednářští vla
daři Portugalska žijí skvěle a rozmařile.«

Katanské a bezohledně sobecké poměry por
tugalské jsou vážným naučením, do jakého bar
barství a otroctví by zavedli Evropu ti bezcitní
povýšenci, kteří mnoho lhou o španělské inkvisici
a hájí nadšeně římské císaře, kteří tolik muk při
pravili prvním křesťanům. Křesťanské humanitní
zásady zahnaly vlky a šakaly do vzdálených dou
pat. Kde však zvítězí zednáři, tam tygří zuby se
cení proti pokojným lidem znovu. A volnomyšlen
káři hledí od portugalských zločinů odvrátiti po——— ——ó

19) předpověděna, přece byla tato svatyně v očích
přemnohých palestinských židů jen neprávem zbu
dována... Kdyby tedy byla zde sv. Rodinazů

stala, byla by musila tento chrám navštěvovati —
anebo nutně s místními židovskými autoritami při
jíti v konflikt. A následek toho? Nové nesnáze, no
vá trápení, ne-li pronásledování.

A tak ubírala se dále na jih, do »Města Slun
ce<. Jak vypadala tehdy tato kolébka egyptské
moudrosti? Polozbořená, opuštěná, téměř v roz
valinách ležící... Zeměpisec klassického staro
věku, Armén Strabo, který kolem roku 10. před
Kristem Héliópoli navštívil, píše, že pouze prastafá
svatyně byla zachována. V její blízkosti bydlelo
v čas příchodu sv. Rodiny jen několik pohanských
kněží. Nabuchodonosor a Kambyses spustošili mě
sto a rozbili sochy i obelisky je krášlící, čímž vy
plněno -bylo proroctví Jeremiášovo (43, 10—13):
>Nabuchodonosor . . . přitáhne a poplení zemi e
gyptskou ... A zanítím oheň v domích bohů e
gyptských, abych je popálil a zajal je.. . . On po

brejsky Bét Šemeš), kteréž jest v zemi egyptské,

a domy bohů (t. j. chrámy) egyptských popálíohněm.. «

Tedy ani v tomto pro každého Israelitu tak pa
mátném a drahém městě, odkudž kdysi Josef celý
Egypt spravoval, kde Mojžíš ve vědách se vzdě
lal a svoje mladá léta ztrávil, nenašli naši tři u
prchlíci žádoucíhoodpočinku.

- Ale bezprostředně u Héliópole; tam, kde jedno
z jeho předměstístávalo, ve dnešníMatarijil
bylaosada židovská. Zde sv. Rodina se usadila..

+
„"

- To potvrzují fakta, jež sebral a v Kahýře ro

né >]'arbre de la Vierge 4 Matarieh«. Kriticky je
probral nynější professor na římském biblickém
ústavě Ladislav Szcepanski v díle roku 1906v In

zornost lhaním o papeži, počítáním kněžských gro

šů a podvodnými výstrahami před nebezpečím»klerikální hydry«.

Volné listy.
Volnomyšlenkářské nevědomosti. Přečetl jsem

si přílohu >Venkovana«, v níž haberský dopisova
tel účinně obírá se přednáškou učitelky slečny
Faifrové z Kraborovic, která osvěcovala lid na
schůzi v obci Chrtniči. Tato slečna volnomyšlen
kářka jest vzorem lidí, kteří v Čechách vytrvale
skloňují: vědecký, vědecká, vědecké, ale kteří ka
ždým vystoupením dokazují, že jim vědění zna
mená tolik, jako lidojedovi láska ku bližnímu.

Jest známou věcí -- a němečtí volnomyšlen
káři to uznávají sami — že vůdcům Volné Myšlen
ky nedostává se hlavně solidního vědění. Tak na
příklad německý volnomyšlenkář Attenhofer píše
v časopise »Freidenker«: »Na rozličných místech
nabyl jsem mínění, že v dějepisu, obzvláště ve
srovnávacích dějinách náboženských, se u nás
hrozně žvastá.« V Německu volní myšlenkáři te
dy pěstují již trochu sebepoznání, naši volnomy
šlenkáři čeští však k této ctnosti mají posud hod
ně daleko, protože stále ještě musí vzdělávati ná
rod tupým žvaněním.

Kromě jiných myšlenkových nedochůdčat, lží
a pomluv všiml jsem si v přednášce učitelky Faj
frové hovoru o původu křesťanství. Jest známo,
že volní myšlenkáři dějinnou osobnost Kristovu
popírají, a slečna Fajfrová příslušnému článku vol
nomyšlenkářskému z paměti se dobře naučila a
odříkávala svoji úlohu v tento rozum: »Židé, jsou
ce utiskováni okolními národy, učinili si představu,
jak nám to legenda vypravuje, že prý přijde osvo
boditel, který je z cizí moci vysvobodí«. Slečna
Faifrová ovšem není si vědoma své popletenosti,
ostatně, jak již jsem podotkl, volnomyšlenkářská
tato vůdkyně povídá jen to, co povídají ostatní, a
proto přibíjím-li ji tady, poukazuji vlastně na u
bohost celého volnomyšlenkářského systému, a o
to předem všeho běží.

»Židé utiskováni jsouce učinili si představu o
———

nomostí vydaném >»NachPetra und zum Sinai«.
Uvedu z nich nejdůležitější.

V církevním kalendáři jakobitských Koptů na
den 8. Paoni (t. j. 15. července) čteme: »Památný
denposvěcení kostela Panny Marie z
Héliópole a zázračného pramene«
Byl tedy v Héliópoli kostel zasvěcený Rodičce
Boží a sice v blízkosti zázračného pramene. Že
se tu děje zmínka o pramenu, jenž v Matarijji se
nalézá, vysvítá z toho, že v Héliópoli i v celém o
kolí žádného jiného pramene nebylo a také až do
dnešního dne není. Tento kostel těšil se u Koptů
jak egyptských, tak ethiopských veliké úctě, pro
tože všechny jejich obce toto posvícení slavily
s velkou okázalostí.

Ve stoletích 5.—11. po Kristu zuřily v Egyptě
politické a náboženské bouře, Jim padly přemnohé
křesťanské památky za oběť. Ani Héliópolského
kostela Bohorodičky nebylo ušetřeno, byl srovnán
se zemí.

Po dobytí Egypta od Arabů nebylo na novo
stavbu ani pomyšlení. Konečně přešla celá Matarij
je s prameněm,se stromem Panny Marie a'zahra
dou balsámovou (ihned se o nich zmíním) v maje
tek kahýrského paši. Křesťané nesměli si zde však
ani maličkou kapličku postaviti. Započatou stavbu
Moslímové ihned proměnili v mešitu. To stalo se
roku 1154 za chalifátu Fájez-ova.

Teprve koncem století šestnáctého dostali kře
sťanští kupci, v Kahýře usedlí, dovolení ke stavbě
malé kapličky mezi pramenem a stromem Marii
ným. Ba bylo jim dovoleno zde dokonce dáti čas

úctě chovali toto místo. Ale v roce 1660 kázal

měniti. Zároveň přísně zapověděl křesťanům do
vnitř vstoupiti. Než za 12 let nastal obrat k lepší
mu. Paša Ibrahím by! zbaven svého úřadu a Mo
slímové — ovšem že za bachšíš — dovolovali kře

vykonávati. V této době jmenovala se kaple arab



pozemském osvoboditeli, který je vymaní ze jha
nepřátel.« Představa tato tedy vztahuje se k po
zemskému dobyvateli. Ale tady jest báček. Proč
pak ti židé, když si takovou představu udělali, to
hoto osvoboditele zamítli, když přišel a proč ne
přijali ho s otevřenou náručí? Ano, tady jest něco,
co volnomyšlenkářskou vědu vyhazuje do povětří.

A Kristus dle proroctví měl přečépřijítí. i proJiné:
národy, nikoli pouze pro židovský.. i

Židé, zklamání chudým příchodem Mesiášo- ;
vým, stali se jeho nejkrutějšími nepřáteli, protože
nevyhovoval jejich představě, jak si ji v posled- |

ních dobách před jeho příchodem sestavili. Mesi- |ánská myšlenka však nemluví o žáďném dobyva
teli, osvobozujícím národ židovský ze jha nepřá- .
tel (Římanů), nýbrž kreslí výrazně krále lidských
duší a předpovídá království Boží, mesiánská my
šlenka vznikla docela nezávisle na představách o
dobyvateli pozemském, a její počátek jest v do
bách, kdy o potlačovaném národě nemohlo býti
vubec řeči. Potřebí také věděti, že ti, kteří zamít
li Ježíše Krista, jsou těmi, kdož zachovali a za
chovávají knihy, které o něm svědčí a hlásají, že
bude zamítnut a že bude pohoršením. Takto, za
mítajice Ho, sami ukázali, že jest to On, takto byl
dokázán stejně i židy spravedlivými, kteří Ho při
jali, i nespravedlivými, kteří Ho odmítli, neboť obě
tyto skutečnosti byly předpověděny. To jest prav
da. kterou s hlediska našeho tvrdíme, kdežto řeč
volnomyšlenkářky Fajfrové jest papouškování vý
myslu, které nemají hlavy ani paty.

Čistá vykupitelská myšlenka došla svého spl
nění, kdežto pozdní představa židů, porobených '
pod jhem římským, vyzněla na prázdno, nebo ji
nými slovy, naučený výklad slečny Fajírové jest
venkoncem nesprávný.

Nespouštěinie také se zřetele, že slečna Faj
frová řekla: »jak legenda vypravuje.: Uživši te
dy pojmu »legenda«, dala tato výtečnice na jevo,
že hází slovy, kterým naprosto nerozumí. Mluviti
o legendě vzhledem ku představám o budoucím
Mesiáši jest tolik, jako říkati, že Kolumbus letěl
do Ameriky v aeroplánu. Legenda jest pojem vzni
klý v dobách křesťanských a legenda mohla býti:
vytvořena teprve tehdy. když jí předešla určitá
fakta křesťanského života.

Motanice volnomyšlenkářská se množí. Slečna
Faifrová pojmem legendy projevila hlubokou ne
vědomost nejen o tom, proti čemu dýchavičně že
ne útokem, ale není ani znalá protikřesťanských |
zbraní volnomyšlenkářských vůbec. Z její před-|
nášky lze tušiti, co vlastně chtěla, ale co pověděti
neuměla, protože si popletla mythus s legendou.
Hlavním beranem, který dle přání voinomyšlen
kářského má zničiti dějinnou osobnost Ježíše Kri
sta, jest mythus, jejž vynalezl Strauss. Aby totiž
namluvil odborně nevzdělanému čtenářstvu, že ži
vot Ježíše Krista jest mythem (bájí), Strauss pu
stil do světa smyšlenku, že evangelia byla napsá
na asi 200 roků pro smrti Kristově, čímž získáno
dosti času, aby prý mysl zbožného lidu upředla
všecko to, co jest v životě Kristově velikéhoa|
zázračného. To asi nejasně tušila volnomyšlenkář

sky cIl-Makad, t.j. »místo odpočinkus,
(t. j. sv. Rodiny).

Ve století 18. se kaplička sřítila, jelikož Mo
slemíni po celá desítiletí jí neopravovali. Ale Kop
tové na místo toto nikdy nezapomněli. Ještě během.
posledních desítiletí století následujícího pořádali
jakobitští Koptové náboženské průvody do Mata
rijje ke stromu Panny Nejčistší ...

Tedy prastaré podání, dle něhož sv. Rodina
v Héliópoli-Matarijji útulku hledala a nalezla, je
potvrzené historickými dokumenty, za něž možno
považovati liturgické knihy Koptův.

|

.
|

|

A zachovalo se zde něcoz bývaléhooby
dlí Spasitelova? Jak vypadalo, jakou mělo asi po
dobu?

Marně pátrají zraky naše po okolí — obydlí
sv. Rodiny úplně zmizelo.

Domek, který sv. Rodina obývala, asi málo
se lišil od ostatních egyptských chyšek. Přistup
mež blíže k chyši nynějšího egyptského sedláka,
pravého potomka staroegyptských obyvatel. Je
chudičká, spíše sluji než lidskému obydlí podobná.
Její čtyry zdi jsou z nilského bahna; plochý strop
tvoří třtina neb rákos týmže bahnem pokrytá. To
je vše. Jen zřídka pozoroval jsem jakýsi pokus
rozděliti vnitřek na dvě světnice.

Tak je tomu dnes, tak tomu bylo i před dáv
nými stoletími. Potvrzují to vykopávky, nikoliv
snad těchto bídných chaloupek, po nichž, jak pra
veno, ani stopy se nezachovaly, nýbrž starých
památek, na kterých se nám obrazy těchto obydlí
zachov“!y. Některé z nich viděl jsem v museu ka
hýrské....

Podobným asi byl i domek, jejž obývala sv.
Rodina. I on byl chudý, maličký. Jeho vystavě
ní sv. Josefa nestálo ani mnoho práce ani námahy
ani peněz a chránilo sv. Rodinu jakž takž před
žhavými paprsky afrického sluace, před hady a ji

ská řečnice, ale z nevědomosti své na místo tohoto
Straussova mythu postrčila ku předu legendu. Aby
se ji však tohoto mythu budoucně nezachtělo, při-,
pomínáme již předem, že dávno vzal za své dítka
zem o vzniku sv. evangelií. hněd v prvém století, ;

|
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5í směr nežli Fariseové. »Superlativní fariseismus«,
praví o nich Schirer. Essenové měli saké známky“
nežidovské, vzniklé působenfin. učeňí Pythagoro
va: Dle'zpráv Josefa. Flavia a Piiiloria -mělikomu
nistickou organisaci. Dle.sociálních demekratů. by

smyšlenkám o životě Kristově. Protože, jak pa-.
trno, slečna Fajfrová má hluboký fónd opovržení
k: učení a vědomostem, musíme jí a ostatním no
sitelům volnomyšlenkářské lucerny dáti na vědo
most, co o prvých počátcích křesťanského života
vykládá neklerikální vědecký znalec prof. Har

>Byly doby, ba publikum v nich ještě žije,

padělku. Tyto doby již minuly. Pro vědu byly e
pisodou, v níž věda mnohému se naučila a po níž
miohých mínění musila zapomenouti. | Nejstarší
křesťanská literatura co do hlavních kusův i co do
největší části podrobností s hlediska literárně-hi

Časový rámec, ve kterém zprávy podáním byly

co do historického postupu upustil ode všech do
mněnek, jimiž časový tento rámec jest popírán.«

Uvádime tento soud Harnackův hlavně pro tu
část vzdělaného obecenstva, které by snad před
náškám volnomyšlenkářským jak tak popřávalo
sluchu. Slečně Fajfrové bychom přáli, aby slova
larnackova zapsala si za uši, ale, jak.se podobá,
rada naše mnoho by neprospěla, neboť není scho
pen hlubší pravdy chápati takovýčlověk, jenž topí
se va siepém fanatismu řvoucích nevědomosti a
jenž. dle obsahu přednášek soudě, posléze jest ho
tov. prohlašovati za jistojístou pravdu i Bammbaso
vy krváky.

Velmi neobratně slečna Fajirová vybrala si
ke svým účelům židy, kteří si udělali představu o
osvoboditeli, protože byli utiskováni. Mělať zajisté

Vždyť přece jsou v oběhua mají svůj kurs doni
něnky, vyzvukující v ten smysl, že křesťanské
náboženství jest sbírkou sentencí z řeckých a řím
ských spisovatelů, jmenovitě prý Seneky. Tak
mluvil v Němcích Bruno Bauer, a po něm se toho
chytli Marx a Engels, zakladatelé vědeckého prý
socialismu. Socialisté přimíchali k tomu také do
inněnku. že >utiskovaný proletariát to byl, který,
touže po nějakém vykupiteli, dal původ křesťan

Dnes odpůrci historické osobnosti Kristovy
volí právě tyto zbraně, protože se jim zdají nej
vhodnější, nežli ona smyšlenka o židech, která se
jim jeví ze všech nejhloupější. A slečna Faifrová
jest takového pronikavého talentu, že si tuto nej
hloupější smyšlenku vybrala, k čemuž jí ovšem
nelze jinak než gratulovati.

nou ještě havětí. To bylo vše,cco nevděčný svět
dal svému Vykupiteli ze svých pokladů. A mohl-li
později Spasitel o sobě tvrditi, že >»liškydoupata
mají, a ptáci nebeští hnízda; ale Syn člověka ne
má, kde by hlavu sklonil« (Luk. 9, 58), tož platí
především tato slova plnou měrou o jeho prvním
mládí. o jeho vyhnanství v Egyptě...

Ale přes to, že domek sv. Rodiny úplně s po
vrchu zemského byl zmizel, můžeme aspoň při
bližněurčitimísto, kde stával.

Jdeme z Héliópole pěšky malou čtvrt hodinky
a staneme před mohutnými železnými vraty, ve
doucími do zahrady egyptského místokrále. Tato
vrata jsou obecenstvu otevřena jen v pátek a v
neděli. Vtiskli jsme arabskému vrátnému do ruky
bachšíš a otevřela se nám i v den naší návštěvy
hétiópolské. U této zahrady, v jejíž objetí se nyní
nalézáme,stávalpříbytek sv.Rodiny.Vní
po dlouhá staletí pěstěny hvlv vonné keře balsámové.

Jak Burchardus de Monte Sion, Adrichomius,
Ouaresmius a jiní vypravují, byly první balsámo
vé keře královnou Kleopatrou sem přeneseny z vy
hlášených zahrad Engaddských, od západního Bře
hu Mrtvého moře v přvním století před Kristem.
Mimo vEngaddi dařily se ještě v zahradách pra
starého Segor-u čí Zoár-u, na jihovýchodním po
břeží Mrtvého moře. Že i v zahradě Matarijiské
dobře se dařily, bylo arabskými spisovateli připi
sováno pilnému jich zavlažování vodou ze zázrač
ného pramene. Jinou vodu prý balsám nesnesl.
Tytéž arabské listiny vypravují dále, že po dobyti
Egypta od Turků balsám z Matarijje byl výhrad
ným monopolem sultánovým, který jistou jeho část
posílal korunovaným hlavám Východu i Evropy
jako vzácný dar. Tak tomu bylo až do prvních let
století sedmnáctého, kdy silnou nilskou záplavou

ženství Kristovu dělá sociálním demokratům vel
mi málo vrtochův, a slečně Fájítové právě *tak,

nemá nic nového, opakujíc učení Essenův? O pří

ženství na učení Essenuv může mluviti Jenom ten,
kdo nedbá jejich zásadního vzájemného odporu.
A že tento,odpor mlčením pomíjí kraborovická
filosolka, děje se buď z nevědomosti, nebo z ú
myslného lhaní, z čehož prvá věc jest zlá a druhá
ještě horší.

Kristovo nábožeríství bojovalo proti zkostna
tění zákona Mojžíšova, o kterouž ztrnulost usi
lovali fariseové; Essenové šli ještě dále, než fari
seové, a drželi zákon do posledního písmene, čár
ky a bodu. A neméně jest známo, že v prvých do
bách křesťanských nebylo komunismu, dle něhož
organisovali se Essenové. Kolikrát ještě budeme
museti opakovati, že v prvých dobách křesťanské
ho života praktikována byla svoboda darův a ni
koli nucenost a závaznost majetková?

Ale věc se má takto: když nesmysi vysloví
sociální demokraté, musí se na tentýž nesmysl
vzmotati i slečna Fajfrová a musí jej dusledně vy
klopiti řadou vedle ostatních nemotorností.

Úmysl slečny Fajfrové, všelijak v pochybnost
uvésti historickou osobnost Kristovu, místněji 0
světlíme ještě jinými skutečnostmi. Předem zdu
razňujeme vražednou zášť, kterou židé proti Kri
stu vydychovali hned za času apoštolských a kte
rou v nezmenšené míře provozovali ve stoletích
následujících. A tito židé, kteří stáli v plném ohni
boje a kteří chápali se kde jaké maličkosti, aby
křesťanství vyvrátili. tito Židé že nevěděli, že žád
něho Krista nebylo? Tuto smyšlenku, jež vlastně
dnes již stává se nabubřelou hlupotou, prof. Har
nack proti Kalthoffovi rázně ©pranýřuje takto:
»Proti této představě (že Krista nebylo), která po
tkává se všude s nepřemožitelnými překážkami a
kterou nebylo by možno ani tehdy držeti, kdyby
chom pro život Ježíšův měli jen jediný pramen v
evangeliu Janovu, mluví minio jiné věci skuteč
nost, že židé jsoucnosti Kristovy nikdy nebrali v
pochybnost. Oni však jsoucnost tu nutně musili

*popirati, kdyby se byl naskytl jen stín nějaké neji
stoty, neboť rozhodnějšího důkazu proti křesťan
ství býti ani nemohlo.«

+

Dákazy další. Život Ježíše Krista jest obsa
žen ve sv. evangeliích, a evangelia jsou a byla
spisem veřejným, Ježíš Kristus stojí v plném svě
tle historie, neboť všechny události prvých kře
sťanských dob dály se na veřejnosti. Hned pa
smrti Kristově objevili se sv. apoštolé na námě
stích judských a brzy na náměstích říše římské,

budíce proti sobě válku veřejnou . Obsah je
ny. Od té doby opustil balsámový keř Egypt «a řo
ste nyní ještě v krajině kol Suákín-u a v okol
Mekky... :

Tato blízkost drahocenné a zároveň ušlechtilé
zahrady balsámové mimoděk připomíná krásná slo
va Písma: >Jako skořice a balsám vonný vydal:
jsem vuni a jako myrrha výborná vydala jsem |.
beznost vuně ... a jako balsám nemíšený vůni
má< (Sirach 24, 20, 21). Nemohl by matarijiský bal
sám, jenž v bezprostřední blízkosti příbytku Pan
ny Svaté rostl, býti ozvěnou slov mudrce staro
zákonního?

Na pozemku této bývalé balsámové zahrad:
byly dvě památky. Nejznamenitějšíz nichby
zázračný pramen, arabskyajn eš-Šams,t. |
pramen slunce<. O něm mluví liturgické knih:
Koptův a sami Moslímové chovají jej u vysok«
úctě. —

Z něho, dle podání, vážila svatá Panna vodu
Tato všeobecná a prastará tradice má rozhodní
pevnou základnu. Mnozí a důležití svědkové tal
tvrdí; můžeme to tudíž za pravdu přijati. Co le
renda o původu tohoto pramene vypráví, — po
vstal prý na rozkaz pacholete Ježíše,- — o ton
zde pojednávati nebudu. Jen to připomenu, ž
dítes tento pramen nemůže býti považován z
zázr:čný, jelikož za většinu, — ne-li všecku svo;
vodu děkuje infiltraci Nilu. Dosvědčuje to klesán
a stoupání jeho hladiny se stoupáním a opadává
ním >Otce vod«, t. j. Nilu. To však zázračný půvo:
tohoto pramene ještě nikterak nevylučuje, nebo
pramen,zázračnýmzpůsobempovstalý, nemu:
ještě zázračným způsobem| na dále trvati; jes
podroben, jako vše ostatní, přirozenému běhu věc

Jedno však jest jisto: že totíž pramen nyněj!

na témže místě se nalézá, jako prame
sa ajako takovýjest námmilou a drahoupaou.

Vellce příjemná chuť, ba sladkost jeho vod



obsah jejich kázánínení jeňom vesv. evangeliích,
„ale co do podstaty i-vé spisech tehdejších nepřátel.
"Židé nikdy nepopřeli osoby Kristovy, nepopřeli a

ni jeho zázrakův, ale znetvořili je. Napsali, že Je
žíš ukradl:v chrámě nevyslovitelné jméno: »Bůh<
a jménem tím že poroučel přírodě.

Po židech dostavili se pohanští racionalisté a
obírali se dějinami Ježíše Krista, ale osoby Jeho
rovněž nepopřeli. Obratní a vzdělaní duchové po
hanští: Celsus a Porfyrius usilovali hlavně o zne
tvoření zázraků Páně, neboť popříti jich nemohli.
K tomu účelu namlouvali lidem, že Kristus byl o
bratným kouzelníkem. Celsus a Porfyrius dle sv.
evangelií sledují život Spasitelův krok za krokem
a ani slovem nepopírají jejich veřejnosti a pravo
sti. Kacíři pokročili ještě dále. Nejen že berou své

pádnějším důkazem, že všechen rozhovor a vše

zcela pochopitelno, že velkolepá veřejnost rodí pa
dělky, ba tyto padělky jsou právě znamením ú
spěchů, neboť jako padělaný peníz svědčí o pení
zi pravém, tak literární padělek dotvrzuje původní
dílo. Každá myšlenka, každý sloh, každý způsob,
jenž dochází úspěchů, vzbuzuje mračna napodobí
telů nebo spekulantů.

Nejen historická osobnost, ale také původnost
sv. evangelií neměly v onom bojovném žáru pr
vých křesťanských dob odpůrcův ani mezi židy,
ani mezi učenými pohany. Život Ježíše Krista byl

žáci hned od počátku utvořili veřejnou společnost.
A jak mohli nepřátelé nejlépe tuto společnost zni
čiti? Důkazem, že Krista nebylo. Ale o to se ani
nepokusili, to jim ani na mysl nevstoupilo. protože
tady hromovým hlasem mluvila historie. Dnešní
odpůrci, domnívajíce se, že čas jest zhoubcem,
odvážili se popírati Základ, bez něhož všechna
křesťanská vzdělanost a dějiny jsou nevysvětli
telny, a malují, že lépe znají dějiny prvých kře
sťanských dob, nežli ti, kteří v nich Žili, což není
nic jiného než nejodvážnější útok na lidský roz
um a zkušenost, což není nic jiného než barbar
ský a nekulturní odpor proti lidskému poznávání

připlichtila se také světoborkyně Fajfrová doka
zujíc, že zdravý lidský rozum obracet vzhůru no
hama jest její obzvláštní výsadou, která má tako

jenž zapálil velikolepý chrám Diany Efesské.

Fajirová tlosotuje. Když se tak snadno a ry
chle vypořádala s křesťanskými dějinami, Fajfro
vá pustila se na pole přírodozpytu a ztýrala ne
milosrdně filosofii. Proslovila ve své přednášce, že
»všechno ve světě děje se na základě přirozených
zákonův a nic nadpřirozeného.« Ona to sice odří
kává po dru. Bartoškovi, jakoby na příručním mlý
nku pražma umílala, ale smysl toho jest volnomy
šlenkářský: »svět vysvětluje se sám sebou a není

daleko široko nejlepší pověsti se těší. Tento jasně
křišťálový nápoj z Matarijje je vítaným hostem i
na stole místokrále egyptského. A jelikož jiné pra
meny neb egyptské infiltrace ták příjemně chut
nající vody nemají, zdá se býti správnou domněn
ka, že mimo nilské vody hlouběji pod zemí prýští
se i voda minerální, jež byla asi původním zdrojem
této studánky.

As čtyřicet metrů daleko od pramene za mé
návštěvy v Héliópoli mohutný strom široko rozpí
nal své větve. Z dáli podobal se statnému javoru
—-ve skutečnosti to byla skvostná sykomora
(Ficus sycomorus, L.). Je v údolí nilském velmi
rozšířená; skoro všude možno ji viděti s její plnou,
nádhernou korunou. Líbeznou vůní v celé okolí
vydychujíc, skýtá lidem i zvířatům kýženého stí
nu a občerstvujícího chládku.

Ale i přes svou krásu sykomora tato by sotva
zmínky zasluhovala, kdyby nebyla uváděna ne
přetržitým podáním ve spojení se sv. Rodínou.

Toto podání později bylo legendárně přibar
veno a všelijak vyzdobeno. Tak na př. vypravují

z Héliópole pod tento strom zavítala a zde sil od
počinula. Tuto pravděpodobnou a zároveň zcela
přirozenou událost potvrzuje i nepřetržité podání
Koptův. Ale pozdější staletí s tímto přibarvením
ještě se nespokojila. Aby větší úctu k tomuto stro
mu vzbudila, povznesla jej ve sféru moci zázrač
né a různých legend, o kterých první staletí niče
ho nevěděla. Tak na př. vyprávělo se ve středo
věku. že sv. Rodina na útěku před lupiči nemohla
najíti žádného úkrytu; aby byla zachráněna před
dalším pronásledováním, otevřel se náhle -mohutný
peň stromu a ukryv svaté osoby v nitru svém, za
bránil dalšímu jich pronásledování, Anebo: Když
byla přišla sv. Rodina do Matarijje, nemohla z po
čátku nalézti žádného přístřeší. Proto otevřel se

Fajírové španělskou vesnicí, dokázala sama, když
sama nevědouc ani označila pořádek ve světě po
jmem »zákony!l« Kdyby měla jen trochu Filipa,
hned by si uvědomila, že zákony nutně předpo
kládají bytost myslící. Připouštěti zákony a od

- mítati zákonodárce. jest tolik, jako v pravé po
ledne mluviti o světle a při tom popírati slunce.
Že v přírodě a všude patrna jest zákonnost, nikdo
z přírodozpytců nepopírá. Neboť v tomto ohledu
všechen odpor odklízí skutečnost, že přírodní vě
dy existují a že badání v přírodě označuje za svůj
hlavní triumf, stanoviti určité přírodní zákony. Zá
kou jest však protikladem libovůle, náhody a ne
ladného chaosu, neboť náhoda, libovůle a zmatek
nemají místa, kde vládne zákon. Jest stálým a ne
měnitelným přesvědčením lidí, že zákon jest vý
razem vůle a moudré moci, která zákonem stará

my vysvětlují tento svět a že není k tomu potřebí
| žádného tvůrce a zákonodárce, jest tolik, jako tvr

diti. že důmyslný stroj povstal sám sebou bez stroj
! níka. Jak pak mohou zákony vysvětliti tento svět,

když samy volají po vysvětlení a po své příčině!?
: A tak myslící člověk bude vždy přesvědčen o
| zákonodárci tam, kde jsou zákony, a o rozumu tam,

kde jest pravidelnost a pořádek. Jest záhodno sly
šeti tady Kanta: »Nemožno o budově vesmíru pře
mýšleti jinak, než když uznáme vhodný pořádek
v jeho zařízení a viditelné stopy ruky Boží v jeho

, dokonalosti a vzájemných vztazích. Rozum náš,
když všechnu tu krásu a vhodnost zařízení uvážil,
žasne nad smělou pošetilostí, která vše to vyvo
zuje z náhody, nebo příznivé shody okolností. Nej

| vyšší moudrost pojala plán a nekonečnou mocí jej
provedla, neboť jinak není možno, aby tak různé

( síly ve všemmíru k jednomu účelu směřovaly. Jest
* jenom jeden závěr možný. Jest Bůh, protože ve
| zřízení světa zřetelny jsou krása a pořádek.:

To jsou myšlenky, které theistický názor svě
, tový odvozují ze zákonnosti. Tak mínil Kant, ale

volní myšlenkáři se slečnou Fajfrovou pochopili
( věc jinak, neboť dle jejich duchaplnosti zákony ve

světovém dějstvu povstaly bez zákonodárce. Kant
v městě Královci vždy tutéž hodinu denně vychá
zíval na procházku a vždy bral se touže cestou,

: takže obyvatelé mohli dle něho určovati. kolik
jest hodin. Jednoho dne však Kant tento ustálený
pořádek porušil tim, že vyšel v hodinu neobvyklou
a směrem jiným. Občané soudili, že Kanta rozčilila
a pobouřila nějaká světová událost. A pobouřila.
Kant dostal zprávu, že vypukla francouzská revo

okamžiku zvěděl, že v budoucnosti r. 1912 proti
jeho myšlenkám o Bohu vystoupí slečna Fajfrová
na universitní extensi v Chrtníči na Českomorav
ské krabatině. Kdyby Kant byl býval tušil, že proti
jeho důkazům o jsoucnosti Boží postaví se volný
myšlenkář v sukních, jistě byl by se hned uklidil
a ani slovem nemukl. Či by si snad pomyslil, že
proti hlouposti i bohové marně bojovali?

Máme však ještě jednu poznámku. | Slečna
Faifrová v přírodní filosofii své všechnu duševní
volnomyšlenkářskou výbavu nevyložila. Její pa
tron, dr. Bartošek, ve svém panoptiku k této partii
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peň od kořeneaž do poloviny výše svéa poskytl
jí na určitý čas obydlí. — Zanechme však již těch
to legend, pro jejichž věrohodnost žádných důvodů
nemáme.

Jisto jest toto: Tento »strom Panny< zde v
Matarijji, druhým stoletím počínajíc, byl vysoce u
ctíván nejen domorodými křesťany, ale i mimo
Egypt, a to proto, že pod svou korunou hostil sva
té uprchlíky.

Jak dlouho žila tato sykomora? Nevíme. V
roce 1596 zbýval z ní ještě mohutný peň v podo
bě obráceného velkého řeckého Ypsilonu s množ
stvím odnoží, z jeho kořenů vyrážejících. Byla-li
to sykomora z doby sv. Rodiny či její potomek,
nevíme. Teprve po šedesáti letech (1656) odštěpila
se jedna polovina pně. Byla dopravena Františká
ny do Kahýry a v sákristii jejích kostela po dlou
hou řadu let chována jako milá památka. Druhá
polovina skácela se kolem roku 1694a vešla též ve
vfastnictví těchto mnichův. Ale zbožní a prozíraví
lidé — aby památka na sv. Rodinu vyhlazena zde
nebyla — již roku 1672 zasadili odnož ze starého
kořene na témže místě. Větévka zapustila kořeny
a vyrostla v nádherný strom, jemuž jsem se za
návštěvy své i já mohli obdivovati. Byl by tedy
tento strom vnukem (či pravnukem?) oné prasta
ré sykomory, kteráž sv. Rodině stínu poskytla.

Dobře jsem si strom ten prohlédl. Byla to
pravá sykomora, přeskvostné dítě slunného VÝý
chodu. Silný, zevnějškem úplně zdravý peň na. již
ní straně silně sploštělý a měl proto vzhled jako
poloviny stromu. Jeho objem měřil 7 metrů. Jeho
listí velice se podobalo listí naší olše. Mezi listy tu
a tam vísely plné, šťavnaté fíky. Celkový vzhled
stromu byl majestátní. A byl by ještě velebnějším,
kdyby dobří arabští strážcové zahrady — tof se
rozumí, že zase za bachšíš — jeho ratolesti ná

| vštěvníkům neodřezávali a také jim nedovolovalivlastní jména do kůry stromu vrývati. Známé pří

připojuje vždycky pohled na počáteční světovou
ihovinu, cožslečna neučinila snad z obavy, aby
přílišným nakládáním na svůj rozum se nezamo
tala. Měla asi na tom dosti, že filosofické žezlo
vymkla z rukou Kantových a v historické kritice
že překonala Harnacka. Proto umikněte lidé a s ú
žasem pokloňte se veleduchu, který vyrostl na ni
vách Kraborovických.

Politický přehled.
Hlasování o resolucích drahotního výboru v

poslanecké sněmovně provedeno v úplném zmat
ku. Byl to zmatek nad zmatek. Resoluce drahot
ního výboru byly dílem schváleny, dilem zamítnu
ty, když odročovací návrhy posl. Zaraňského býly
proti všemu očekávání zamítnuty. Posl. Zaraňski
navrhoval vrácení resolucí dílem výboru národo
hospodářskému, dílem výboru finančnímu. Návrhy
tyto byly zamítnuty 235 proti 196 a 241 proti 162
hlasům. Následkem toho hlasovat se musilo o jed
notlivýchresolucích. zvlášť. Poslanci čeští hlaso
vali rozděleně. Mladočeši, agrárníci, katol. národní
poslanci hlasovali pro návrh Zaraňského, radikáli
a lidovci proti němu. Při jednotlivých resolucích
pak poslanci čeští hlasovali dílem pro, dílem protí.
Německo- nacionální svaz hlasoval také rozděleně,
i křesťanští sociálové, dokonce i Poláci, aspoň tak.
že při hlasování o bonifikacích lihovarům nerolni
ckým poslanci polské strany lidové. hlasování se
zdrželi. Z jednotlivých resolucí uvádíme: zamítnut
byl návrh resoluční na případné monopolisování
velkoobchodu železem, cukrem, pivem, petrolejem.
lihem, uhlím, mýdlem a případné monopolisování
výroby. Byl by to první krok ku státnímu socia
lismu a výrobky státní po různých zkušenostech
s dosavadními státními monopoly nebyly by ani
lepší, ani lacinější. Přijat byl návrh, jimž se vláda
vyzývá, aby kartelitm čelila odnětím výhod na
draňách a přímým zachováním předpist o zdra
votnín dozoru. Přijat byl návrh, aby vláda čelila
každému zdražování petroleje. Přijat byl minorit
ní návrh dra. Steinhause, Kadlčáka a Trylovského,
aby vláda použila všech administrativních prostřed
ku proti kartelíím a tim je přidržovala ku stanove
ní lacinějších cen. Přijat byl návrh. aby vláda do
tří měsící předložila sněmovně všecek materiál
ankety o kartelech, aby. národohospodářský výbor
mohl učinit příslušné návrhy, vláda pak, aby před
letními prázdninami podala sněmovně předlohu
zakona o kartelech. V otázce drahoty uhlí přijat
byl návrh, aby národohospodářskému výboru od
kázáno bylo projednávání návrhu na postátnění
a nucenou správu dolů, na úpravu zákona horního.
Přijaty byly návrhy, aby min. veřejných prací
stanovilo maximální cenuuhlí, aby sníženy byly
tarifv za dopravu uhlí a odstraněn byl nedostatek
vagonu při dopravě uhlí, aby státní uhlí dodáváno
bylo přímo společenstvům a městům, aby stát hle
děl těžit z uhelných dolů v revíru moravsko-ostrav
ském a haličském; přijat byl návrh, aby nebyly
zvyšovány tarify za dopravu uhlí. Přijatbyl návrh.
aby vláda předložila osnovu zákona, jímž zrušují
se všecky bonifikace a prémie na výrobu lihu, vy
jma menší rolnické lihovary. ©Zamítnut byl 243

sloví platí však nejen v Evropě, ale také i v Africe
a Asii; i zde panuje tento nezpůsob.

fak tomu bylo až do 7. srpna roku 1906. Toho
dne hrozný orkán zlomil tento strom, uvnitř již
spráchnivělý. Zůstaly po něm jen kořeny. Svrchu
zmíněný P. Jullien již dříve na tuto možnost po
mýšlel a zasadil v sousední zahradě otců Jesuitů
několik odnoží starého stromu, které dobře se uja
ly a prý utěšeně prospívají.

A nyní na konec se zepteime: Cože zde má
me vlastně uctívati, či lépe řečeno,čeho máme
si zde vysoce vážiti?

Přesně vzato — není zde žádných bez pro
středních památek po sv. Rodině: ani jejího
domku, ani »zázračného pramene“ — aspoň není
úplně jisto, zda ještě existuje — ani keřů balsámo
vých, ani původní sykomory, nýbrž jen její vnuk
či pravnuk se zde nalézal. Co tedy zasluhuje zde
naší úcty?

Pouze toto — místo. Vímeť téměř jistě, že
betlémští vypovězenci v nynější zahradě se usa
dili. Strom Panny Svaté i pramen ode dávných
století hlásaly: Zde jest posvátná půda, která po
bytem sv. Rodiny tolik byla vyznamenána! Vše
ostatní, co se zde ze starých dob nalézá, může a
má míti pro nás význam památky, která nám po

jejího bydliště,
Jak jsem nahoře pravil, je bývalá balsámová

zahrada a památný pramen majetkem místokrále e
gyptského. A on dovede si vážiti toho roztomilé
ho místečka přenáramně. Požadujeť za tento kou
teček nepatrnou jen sumičku, totiž — půl milionu
franků! Dejž Bůh, aby brzy se nalezl obětavý
mecenáš, jenž by svými penězi tuto drahou upo
mínku celého křesťanstva z rukou přívržence Pro
roka vysvobodil!



proti 164 hlasům návrh, jimž vyslovuje se vládě
nejostřejší nelibost nad tím, že vzdor usnešení vět
šiny sněmovní 22. listopadu 1911 nepovolila volný
dovoz sacharinu. Tehdejší sacharinovávětšina se
ztratila a návrh na vyslovení nelibosti byl zamít
nut. — Praktického výsledku nebude mít ani de
bata, ani resoluce drahotního výboru.

Branná předloha. Sněmovna poslanecká za
hájila 14. t. h. první čtení branné předlohy. Mini

brany generál Georgi pronesli dlouhé řečí a před
lohu doporučili jako dobrou pro stát i obyvatel
stvo, že třeba ji projednati bez ohledu na Uhry.
Zapsaných řečníků jest celkem 300, ale sněmovna
jest tento týden velmi slabě navštívena, vždyť na
100 poslanců súčastní se slavnostního spuštění dru
hého rakouského dreadnoughtu >Tegetthoff« na mo
ře a pak Poláci a Němci se dosud nedohodli o dal
ším pracovním pořádku a proto se v parlamentu
musí zatím mlít na prázdno.

Pilný návrh dra. Kórnera v příčině soudcov
ského jmenování v království Českém počal se v
poslanecké sněmovně projednávati 19. března.
Němci žádají vládu, aby se postarala o většinu
proti tomuto návrhu, zejména aby Poláci hlasovali
s Němci proti. Polští poslanci jsou velmi rozmrzelí,
že Němci usilují vykonávati na ně takový nátlak.
A Němci mají obavu, že, nesúčastní-li se polští
poslanci hlasování, návrh posl. dr. Kórnera bude
posl. sněmovnou schválen.

Česko-německé dohodování. Kníže Thun mi
nulý týden vyjednával pilně ve Vídni se zástupci
obou národních táborů z Čech. — Čeští poslanci
zvolení ku poradě o otázce jazykové u úřadů stát
ních na své schůzi ve Vídni konstatovali, že zprá
vy o jednání českoněmeckém, uveřejněné v někte
rých listech, jsou většinou bezpodstatné, a že z
německé ani z české strany koncěsse dosud učině
ny nebyly. — Také na sobotní valné schůzi něm.
zem. poslanců z Čech konstatováno, že dosavadní
vyrovnávací akce nemá znatelných úspěchů.

Cisař o českoněmeckém vyrovnání. | Císař
před knížetem Thunem vyslovil velkou nelibost
nad příliš zdlouhavým postupem prací vyrovna
cích konferencí. A Němci hned se dovtípili. Mají
na spěch. Svaz něm. poslanců zemských v Če
chách uložil totiž svým členům, aby ze všech sil
starali se o brzké skončení vyrovnacích porad. Vi
da, stačilo zde slovo. Co by se už mohlo dávno
provésti, kdyby vláda se tak rázně leckdys posta
vila proti kazimírům!

Rakouské suiražetky deputací dvou paní 19. t.
m. podaly minister. předsedovi hr. Stůrgkhovi me
morandum. Hr. Stiirgkh ovšem slíbil, že bude me
morandum vážně studovat.

Škola Komenského ve Vídni. Jak známo, za
mítlo ministerstvo veřejných prací rekurs městské
rady vídeňské proti rozhodnutí stavební deputace,
která vzala na vědomí rozsudek správního soudu
o škole Komenského ve III. víd. okresu. Městská
rada vídeňská podá rekurs ke správnímu soudu,
musí však. dříve podati žádost k ministerstvu ve
řejných prací, aby rekursu byla dána odkládací
platnost. Na rozhodnutí ministerstva bude tudíž
záviseti, má-li škola hned býti otevřena. Ujišťuje se
sice, že škola bude odpečetěna, ale vyučovati se
sotva bude, ježto jsou stavebně-policejní námitky
proti stropům.

Krise v Uhrách. K císaři povolaných sedm po
litiků uherských doporučuje, aby opět pověřen byl
hr. Khuen sestavením vlády; počítá se prý také s
Lukacsem. Císař prý prohlásil, že uherská krise
musí býti klidně rozřešena. — Jakým jest dnešní
volební řád na říšský sněm uherský, s jehož opra
vou Maďaři nechtějí začíti, nejlépe viděti z toho,
že v Sedmihradsku za okres szecký byl tento tý
den zvolen kandidát strany práce Hatfaluszy 65
hlasy. Jeho protikandidát byl uvězněn, aby byl ne
volitelným — a teprve po volbě propuštěn.

V Chorvátsku všecky strany přistoupily na
program trialistický a usnesly se tak dlouho ne
volit delegaci do uhersko-chorvátského sněmu, do
kud tento program nebude proveden.

Atentát na Italského krále zachvěl zase celým
světem, především Italil, kde vlastenecké nadšení
v těchto dnech zabouřilo v hlučných ovacích pro
královskou rodinu. Celá sněmovna, městská rada
římská i se soc. členy skládaly svůj hold králi, vše
cko žactvo obecných i středních škol se svými
učiteli uspořádalo před královským palácem hol
dovací projev, před králem skláněly se i zástupy
dělnictva atd., všecko nadšeno pro krále. Z nesčí
slných blahopřejných depeší dojala především de
peše císaře rakouského, která došla první, což 0
cenil i lid římský, který před rakouským vysla

nectvem v tisícihlavých zástupech propukl ve
hlučné ovace císaři rakouskému. Jest zjištěno, že
útočník Dalba jest anarchistou, a že jde o spiknutí,
jež několika osobami bylo již delší čas připravo
váno.

Válka Italsko-turecká. Na zakročení pěti vel
mocí, Rakouska, Německa, Anglie, Francie a Ruska,
Italiebylabyochotnak míru, ale za jistýchpodmí
nek. Především za postoupení Tripolska a Cyre
nejky chce Italie složiti odkupné a převzíti část
státního dluhu, jenž připadá na tyto země. Turec
ko však tyto podmínky zamítá, dělá totiž drahotu.

zkem é válečné loďstvo křižuje v zálivu soluňském.
Kreta seodtrhla od Turecka apřipojila sek

Řecku. Velmoci však chtějí, aby. vláda. na Kretě
svěřena byla zatím některé neutrální velmoci.

V Portugalsku přes všecko popírání republi

Kánsé vlády znova se objevilo monarchistickénut
a

Zprávy
organisač. a spolkové.

Záležitosti strany. Užší výkonný výbor konal dne
14. března 1912 za předsednictví dra. Horského schůzi,
ve které projednávány záležitosti strany. Usneseno bylo
jednomyslně, aby tisková komise ihned vypracovala sta
novy tiskového spolku strany a nejdéle do 14 dnů za
dala je ku schválení. Předním úkolem tiskového spolku
bude postarati se o vlastní denní orgán strany. — Dále
usneseno s nadšením doporučiti co nejvíce plenárnímu
výkonnému výboru, který na čtvrtek dne 21. března 1912
byl svolán o 2. hodině do místností »Jednoty katol. to
varyšů«, aby svolán byl sjezd strany na 31. března a 1.
dubna 1912do Prahy. Vyzýváme našince, aby ku sjezdu
činili přípravy a důvěrníci naší strany, kteří dle organi
sačního řádu jsou k účastenství na sjezdu oprávněni a
sjezdu súčastniti se chtějí, ihned účastenství své sekre
tariátu oznámili. Výslovně podotýkáme, aby adresa zně
la následovně: »Sekretariát české strany křesť. soci
ální v Praze-I., Velká Karlova ulice č. 8., přízemí.« Dal
ší zprávy a pokyny oznámeny budou příští týden, ja
kož i v korespondenci strany, která důvěrníkům naším
bude zaslána. — Ant. Havelka, jednatel. Dr. Rudolíi Hor
ský, předseda.

Na Slezském Předměstí u Hradce Králové konala
křesť soc. mládež dne 17. března v hostinci obecním ve
řejnou schůzi spolkovou s přednáškami slč. Kosařové a
vdp. Filipa Jana Konečného. Schůze byla pěkně na
vštívena většinou muži a jinochy z okolí a z místa. Před
sedal vdp. Keppl, nový starosta ústředí křesť. soc. mlá
deže v Hradci Král., zapisovatelem byl p. Hušek z
Nepasic. Mezi hosty viděli jsme z kněží dp. Beneše,
sekretáře mládeže křesť. soc., a dp. Macháně, jednatele
okr. téže mládeže. Slečna Kosařová mluvila krásně »O
úkolech ženy za doby naší«, pan farář Konečný před
nášel »O pohoršení Čenstochovském«. Obě přednášky
sledovány ;posluchačstvem s bedlivou pozorností. Za
členy »Katol. národní Jednoty pro Pouchov a okolí« zí
skal dp. Macháně asi 20 nových členů a přátelům na
šim ze Svinar slíbeno, že u nich po svátcích velikonoč
ních založíme Skupinu mládeže a uspořádáme veřejnou
lidovou schůzi.

Chrudim. V neděli nade vše očekávání všech na
šich »přátel« navštíven byl Sv.-Josefský večer sdruže
ných katolických spolků tak, že prostranná restaurace
musejní ani nestačila a mnozí musili se od pokladny
vraceti zpět. Časová, s pěknou morální tendencí, veselo
hra »Halleyova kometa« od Bognera sehrána s celým
porozuměním. Starého lakomce Podolského dobře podal
br. Sládek, jemuž dobře opponovala choť Ella (pí. Siád
ková) i se svými pěti dcerami, jež velmi pěkně před

vedly pí. Jahodková, sl. Králová, sl. Pavlátová, Pilná a
Vacková. I nápadníci jejich shostili se čestně úloh: byli
to pánové Dostálek, Havel, Jahodka, Pašek a Zajíček.
Theoril o kometách vyložil nám pěkně prof. Řádek v o

sobě br. Bartoně a celý děj mistrnou komikou, precisně
sehranou, doplnila dvojice služebných Kleofáše (br. Lin

hart) A Zuzanky (sl. Pytlíčková). Souhra byla výborná,
o čemž svědčil častý potlesk I při otevřené scéně. Po
divadle byl pestrý humoristický program, jeiž doplnil
houslovým sólem p. Vaníček, kapelník. Mobou nám za
se různí »příznivct« činit reklamu ve svých lístcích. Po
divno, že ať pořádá kdo co chce, žádný ani muk, ale
když katolický spolek za celou zimu po třetí se sešel
k zábavě, hned už je zle. A přece ať sí všichni vzpome
nou, kdo z těch křiklounů tu byl před 50 lety. Jen kato
lická jednota to byla, která je tvůrkyní spolkového ži
vota chrudímského a tudíž má tu historické právo, o
které se různými činiteli pochybné kvality nedá při
pravit. Že dovedeme pobavit, o tom svědčil poslední
večer, kdy se žádnému anl domů nechtělo. Účinkujícím
buď tu vřelý dík a ostatním buď pokynem ku svorné
práci společné bez osobních nájezdů s jediným cílem do
bra katolické věci. Donfáme, že již naše spolky nesloží
ruce v klín a dokáží, že se vytlačiti z konservativní
Chrudimě nedají.

Tři přednášky se světelnými obrazy pořádá vip.
Martin Klouda v Ronově zad Doubravou a to dne 23.
března 1912v 7 h. v Lipovci v host. »Na Chybce« na thé
ma »Třetí česká pouť do Lurd«. Dne 24. března odpol.
přesně o čtvrt na 4. v hostnici p. J. Vávry v Ronově n.
Doubr. na théma »Řím a jeho památky«. Dne 25. března
ve 4 hod. odpol. ve Vinařích v hostinci p. Krmmla na
théma »Třetí česká pouť do Lurde.

Německý Brod. Katolická Jednota v Něm. Brodě
pořádá dne 25. března v hostinci p. Halíka »U Pan
ských« pro své milé členy a hosty jimi přivedené přá
telsíký večírek, při němž její čílá divadelní družina se
hraje kus »Kříž u potoka«, dle stejnojmenného románu
od Karoliny Světlé. Začátek o půl 8. Vstupné jako o
byčejně.Čístý výnos ve prospěchnově pořízenéhoje
viště.

Rozšiřujte „Obnovu“l

Zprávy |
místní a z kraje.
Zorávy dlecésal. U příležitosti kanonické generální.

visitace ve vikariátě Trutnovském vyznamenání. byli:.
vdpp.: Ferd. Kutscher, č. kanovník, b. vikář a- děkan v
Marešově jmenován čestným konsist. radou; František.
Tschertner, arciděkan v Trutnově, též; Ant Thim, dě
kan a farář ve Starém městě též. Expositorium canoni
cale obdrželi: Frant Schneider, farář ve Starých Bu
kách, Jindř. Kuczej, farář v Žacléři, Fr. Ringi, farář v
Rokytníku, Ant Bittner, professor na realce v. Trutno
vě, Aug. Stránský, professor na c. k. paedagoglu v Tru
tnově, Ladisl. Tůma, farář v Malé Úpě, Vojtěch. Krejčí,
farář ve Zlaté Olešnici, Alois Erben, farář ve Velké Ú
pě. Farní synodalie: Beuno Melder, exposita v Zárově,
Jos. Neumann, katecheta v Trutnově, Václav Vanšk, ka
plan v Trutnově. Ordinariátní pochvalu: Antonín Boháč,
farář v Bernarticích, Jan Klaschka, farář v Markoušo
vicích, Karel Ezer, katecheta v Marešově, Alois Schem
bera, katecheta v Žacléři, Frant. Pokorný, kaplan v
Bernarticích, Theod. Pathy, kaplan v Trutnově, Rick.
Popp, kaplan v Trutnově. Konsistorní pochvalu: Jan
Hampl, koop. v Žacléři, Jos. Link, koop. ve Starém Mě
stě, Gust. Korda, koop. ve Velké Úpě, Jan Borth, koop.
v Marešově, Frant. Hrazděra, katecheta v Trutnově.
Ustanovení jsou pp.: Albert Ullver kaplan v Rokytni
ci, za faráře do Dolení Branné, Frant. Kraus, faráf v
Chotěšicích, za faráře ve Velké Řetové, Jos. Vomočil,
farář v Nové Pace, za děkana do Jičína, Karel Stehlík,
kaplan ve Zlonicích, za faráře do Vápenného Podola,
Frant. Havelka, kaplan v Dolní Krupé, za faráře do Lip
nice, Al. Sigi, administrátor ve Štěpanicích, za kaplana
do Roztok, Jos. Michálek, kaplan v Nechanicích, za ka
plana do Jilemnice, Jos. Šumšal, kaplan v Roztokách,
za kaplana do Nechanic, Em Kašpar, administrátor, za
plana v Pohledu, Jan Bauer, administrator v Uhersku,
za administrátora v Krouné, Vinc. Šetina, kaplan v No
vém Bydžově, za administrátora do Jeřic, Frant. Ji
rásko, katecheta lycea v Jičíně, za kazatele u sv. Ignáce
v Jičíně, Jos. Andacht, kaplan v Žiželicích, za kaplana
do Chlumce n. C., Eduard Franc, administrátor v Lužci,
za kaplana do Žiželic. Uprázdněná místa: Nová. Paka,
fara patrn. kníže Trautmannsdori-Weinsberg, Chotěšice,
fara patron. nábož. matice, obojí od 1. března 1912.

Poutní slavnost ve zdejší okresní nemocnici. Pátek
po třetí neděli postní — Památka- pěti ran Krista Pána
— jest pro královéhradeckou nemocnici dnem slavnost
ním. Jako jiná léta i letos zavítal k nám Jeho Excellen
ce nejdp. biskup, aby nejsvětější Obětí oslavil naši pouť,
aby podal nemocným sv. přijímání a útěchu přinesl do
domu, kam tak často v roce kráčí smrt. Kaplička, vkus
ně květinami vyzdobená, v níž každého dne na sta vzde
chů trplcí přednášejí, byla přeplněna nemocnými; při
mši sv. krásně zapěly případné chorální vložky cho
vanky pensionátu za řízení ctih. Školských sester. Vrow
cí, nadšená promluva nejdp. arcipastýře byla balsámem
útěchy do srdcí všech přítomných. Věda, Jeho Excel
lence, že v domě zármutku jsou mnozí, kteří pro těžkou
ckorobu do kaple přijíti nemohou, navštívil veškeré ne
mocné u bolestného lůžka jejich, těše a nabádaje k trpě
livosti. —Všichni nemocní volají Jeho Milosti vděčné,
vroucí: »Zaplať Pán Bůhl«

Městská rada v Hradci Králové učinila dne 18. břez
na 1912 tato usnesení: Vzato bylo na vědomí, že c. k.
místodržitelství pro království České nečiní s hlediska
vodoprávního námitek proti používání nového říšského
silničního mostu přes Labe v Hradci Králové, zástupci
státní silniční správy do vlastní správy převzatého. —
Za hajného III. třídy provisorně na 1 rok přijme se na
místo uprázdněné úmrtím p. Ant. Maršíka výpomocný
hajný p. Jos. Šrámek. — 300 kusů kapří roční násady
pro obecní rybníky objednají se u p. J. Horáčka v Se
zemicích. — S policejním úřadem se sdělí, že c. k. 0
kresní hejtmanství zakazuje dnem 1. dubna t. r. počínajíc
při provozování živnosti hostinské a výčep. používání
ženské obsluhy, kde k tomu výslovně své svolení ne
udělí na podanou žádost, odkladný účinek v zájmu ve
řejném ev. podaným rekursům proti zákazu tomu nepří
znávajíc. — Král. česká zemská kancelář pro revisl o
kresního a obecního hospodářství v Praze provede na
záejší žádost též revisi obecních účtů za rok 1911. —
S technickou kanceláří se sdělí podmínky, za kterých
bylo povoleno p. Fr. Chrudimskému používání nově u
pravených místností v hotelu »Merkur« c. k. okres. hejt
manstvím. — Udělena byla jedna mimořádná, zvýšeny
byly 3 řádné a udělena nově jedna řádná chudinské
podpora.

Další pořad duchovních cvičení v Hradci Králové
v chrámu Panny Marie: Odpoledne v ponděli ve 4 hod.
promluva k jinochům a jejich sv. zpověď. Večer o půl
7. hodině sv. růženec, v 7 hodin kázání a sv. požehnání.
—Vúterýdne26. března:Ránov 6 hodinmšesv. s
promluvou a společným sv. přijímáním jinochů. V 8 ho
din kázání, po něm mšesvatá. Večer ©půl 7. hodině
sv. růženec, v 7 hodin kázání a sv. požehnání. — Ve
středu dne 27. března: Ráno v 6 hodin mše svatí, v 8
hodin kázání, po něm mše svatá. Odpoledne o 3. hodině
promluva k paním a jejich sv. zpověď. Večer o půl
7. hodině sv. růženec, v 7 hodin kázání a sv. požehnání.
— Ve čtvrtek dne 28. března: Ráno v 6hodin mše sv.
s promluvou a společným sv. přijímáním pro paní, v 8
hodinkázánía mšesvatá.Večeropůl7. hodiněsv.rů
ženec, v 7 hodin kázání o nejsv. Svátosti Oltářní 4 sv.
požehnání. — Vpátek dne 29.března:Ráno v 6hodin
mše svatá, v ©hodinkázání, poněmmše svatá. Večer



požehnání.—Vsobotudne30. března:Ránov 6 hodin
mše sv., v 8 hodin kázání o dušičkách a redulem za
zemřelé osadníky. Odpoledne o 3. hodině promluva k
mažám 'a jejich sv. zpověď. Večer o půl 7. hodině sv.
růženec, v 7 hodin kázání o nejblahoslavenější Panně
Marii a sv. požehnání. — V neděli Květnou dne 31.
března: Ránó v 6 hodin mše svatá s promluvou a spo
lečným sv. přijímáním pro muže. O půl 8. hodině svě
cení ratolestí a mše: svatá. Odpoledne ve 3 hodiny Kří
žová cesta, ve 4 hodiny závěreční slavnost: Svěcení sv.
kříže misijního, devotionálil, kázání o sv. kříži, udělení
apoštolského požehnání, »Te Deum laudamus« a sv. po
žehnání. — Poznámky: 1. Promluvám pro jednotlivé sta
vy mohou a mají býti přítomní i ostatní, aby své vzá
jemné povinnosti lépe poznali; zejména doporučuje $e,
aby rodičové promluv k synům a dcerám četně se sů
častnili. 2 Během sv. missle zpovídá se každodenně rá
no od půl 6. hodiny a večer vždy před kázáním a po
kázání. 3. Plnomocné odpustky v dóbě sv. missie mo
hou získati všichni, kdož aspoň 5 kázání se súčastní a
sv. svátosti přijmou.

Upozornění. Jednotlivé výtisky pastýřského listu a

jakož i výtisky nařízené modlliby od sv. Otce Pla X.
(české i německé) obdržeti lze v Biskupské konsistoři.

Koncert c. k. komorního vlrtuosa na housle Franti
ška Ondříčka za spoluúčinkování klavírního virtuosa a
professora Josefa Faměry vzbudil v řadách četných
posluchačů takový obdiv a nadšení, jakého jsme nebyli
svědky od vystoupení Emmy Destinnové. Zbytečno by
bylo opakovati, co se tvřdí vždy a vždy o Ondříčkoví:
že není pouhým virtuosem, nýbrž opravdovým uměl
cem, jenž nezastavuje se u své technické vírtnosity, ný
brž činí z ní prostředek k dokonalé reprodukcí díla. Jak
uslyšíte několik taktů, vytryskne vám to samovolně:
Ondříček nehoní se za příležitostí, kde by oslnil tech
nikou, nýbrž jde mu o to, aby podal skladby prohlou
bené, opravdové umění, ne brillantní prskavky. Proto ta
ké program jeho je sestaven tak, že od skladeb obsaho
vě těžkých postupuje ke skladbám technicky těžším,

-ale lehčího pochopení. Ondříček uchvacuje vás po celou
dobu koncertu stále novými a novými přednostmi a tali
svého velkého umění, Zvláště v Bachově Chaconně a
přidaném Bachovu Air zasvitlo nedostižné tlumočení
těchto známých skladeb. Důstojně se Ondříčkovi po bok
druží Faměra; málokterému virtuosovi je přáno,aby
měl takového doprovázeče, jako má Ondříček ve Fa
měrovi. Zvláště ve Dvořákově sonatě jímala Jejich doko

-nálá souhra. Samostatná čísla Faměrova vzbudila za
sloužený obdiv pro sílu a vyrovnanost tónu, jakož | pro
velikou jeho technickou dokonalost.

Koncert p. Františka Pácala, hrdinného tesora a p.
V. Štěpána, vlrtuosa ma klavír pořádán bude ve pro
spěch -Organisace českého herectva v městském divadle
Klicperově v Hradci Králové dne 25 „března t. r.večer
slovenských písní. Číslo 1. a 2. harmonisace lidových
-nápěvů, číslo 4. a 5. komposice Vítězslava Nováka. Po
Jad: 1. Slovenské písně: Láska, Bože láska! Teče voda
ze skály. Dievča z Bielej hory. Hej zapadaj slniečko.
"Zaspievaj kohůtku. — 2. Slavenské spevy: Keď som
"išol. Oliva. Hej, ten stoličny dom. Od Ostrova. Tečle
voda. — 3. Klavír solo. Ze »Slovácké suity«. Op. 32.
a) Zamilovaní. b) U muziky. — 4. Plsníčky na slova po
esie mor.: Vzpomínka op. 17., č. 1. Vojenská op. 17., č. 5

'Pížčalka om..21., č. 3. Lhostejný op. 17, č. 3. Dukát op.
17., č. 8. —. 5. Písníčky na slova poesle mor.: Žal op.
21., č .1. Vzdor op. 17. č. 6. Ej lásko op 21. č. 2, Ho

* -spodná op. 21., č. 6. Husaři op. 21., č. 8. — Předprodej
Aistků obstará z laskavé ochoty knihkupectví p. Boh
dana Melichara. Vzhledem k vysoké úrovní umělecké
-obou účinkujících umělců bude umění milovnému obe

«censtvu Hradce Králové a okolí poskytnut vzácný po
žitek umělecký | lze očekávati hojnou účast Z důvodu
toho se doporučuje včasné zaznamenání místa.

Z Okrašlovacího spolku. V poslední schůzi jednal
výbor o pracích, které provésti hodlá obec spolu $ 0
"krašlovacím spolkem r. 1912. Zbytek pevnostních bra
deb na severní straně města posázen bude dvěma řada
ml jedlých jeřábů, svah jejich k městu obrácený posázen
bude křovinami. Zasypaný rybníček u Šosten na konci
lipové aleje proměněn bude v háječek. Na levém břehu
tabském od železničního mostu k museu vysázeno bude
80 amerických dubů. Na pravém břehu vysázeny budou
topoly žintolisté a břízy. Platanová alej na nábřežíÉ
Hiščině prodloužena bude až k elektrárně. Na pravém
břehu labském pod ústím Orlice vysázeny budou žlu
tolisté duby a dále až za Střebeš rozličné topoly, vrby,
jasany, filmy a jiné stromy. Na vých. straně klášterní
zahrady vysázena bude řada »Rosa Rubiginosa«,která
zamezí chození po trávníku. V ulici Rettigové vysází se
dvojřadí kulovitých. akátů. V alejích ve třídě Karlově
uřegány byly u stromků větve, které překážely jízdě a
"krámům.Holá zeď u pivovaru zakryje se dvěma druhy
Ampelopsis, z nichž jeden roste dolů, druhý nahoru. Po
čobných okras provedeno bude více. Na svahy potoka
Piletického dojde nejvýš na podzim. Přístroje do sloupu
meteorologického v ceně 914 K jsou dodány a sloup
sám Jistě do konce léta na náměstí bude postaven.

Dar. Veledůst. farní úřad v Metličanech u Nového
Bydžova zaslal zdejšímu ústavu hluchoněmých 10 K ja

dar. —Ředitelství ústavuvzdáváza dar ten vřelé
díky. Zaplať Bůh!

„Obchodní gremiumv. Hiraéci Králové bede konatihromadadne4.dubnat r.ane
členů, bude se odbývati dne,

v Hradci Králové, daroval.na uctění památky zvěčnělé
své paní choti podpůrnému fondu obchodního gremia
v Hradci Králové K 100.—, za kterýžto dar výbor ob
chodního gremia vzdává vřelý dík.

Kasárny v budoucnosti. Slovo »kasárnický« mělo
dosud nesympatický zvuk, označujíc plochost,
formu, jednotvárnost atd. Snad konečně bude jinak. Vojín
jde na vojnu nyní s pokročilým duševním fondem — ia
ko jiný člověk do praktického života. Ideální snažení
touží po pomocné ruce jak v civilu tak na vojně. Mini
sterstvo války vyšlo nyní vstříc oprávněným esthetic
kým snahám. Vydalo pokyn, aby místní posádky hle
děly osázeti veškeré plochy erárních pozemků (i ná
dvoří), pokud to možno, ovocnými stromy. Zvláštní zře
tel při tom má se obraceti k zákrskům, jež by se plaly
po zdech erárních budov. Velitelé zdejších jednotlivých
objektůjiž začali myšlenku tu realisovati, tak že s ná
kladem dosti značným vysázeno již ke stu stromků vy

sokokmenných a množství zákrsků, které v několika le
tech budou skytati pohled velice utěšený. V tom směru
bude se pokračovati dále. Bylo by žádoucno, aby chvali
tebná činnost ta všude pevně zakotvila. V Německu se
již v kasárnách pěstuje mnoho ovocných stromů, jichž

i výtěžek se věnuje na zlepšení stravy vojska. Zde bude
sledován týž účel. V Rakousku pěstila se dosud na €
rárních pozemcích aspoň zelenina s velmí dobrým fi
nančním efektem. Také dán pokyn, aby na půdě erární
bylo pěstováno včelařství. Zmíněné příkazy mají přiro
zeně i rozhodný význam paedagogický. Jedni užijí svých
znalostí, druzí se přiučí. A tak se stanou kasární po
zemky milejšími.

Valná hromada dámského odboru Ú. M. Š. se konala
ve středu dne 6. t. m. ve 4 hodiny odpoledne v místno
stech Obecní kuchyně za předsednictví pl. M. Schmid
tové. Obvyklé zprávy Jjednatelky, pokladní a revisorky
byly vzaty s povděkem na vědomí. Z jednatelské zprá
vy pl. M. Rejthárkové sluší uvésti, že odbor měl 210
členek, což na město počet malý, a pořádal za minulý
rok k svému účelu koncert, slavnost a ples, stále za
svorného spolupůsobení mužského odboru. Dle poklad
ní zprávy sl. M. Vanické činil příjem celkem 1479.38 K,
výdej 314.74 K, do Prahy odvedeno 1140 K, v pokladně
zbytek 24.44 K. Zprávu revisorky podala pí. B. Tolma
nová. Nové volby vykonány podle zaslaných stanov z
pražského ústředí, a to 4 členek předsednictva, 12 vý
borek, 6 náhradnic a 2 revisorek účtů. Když některé dá
my prohlásily, že volbu nepřijmou nebo z výboru vy
stupují, zvoleny p. t. dámy předsedkyní pí. M. Schmid
tová, místopředsedkyní pl. M. Rybová, jednatelkou pí.
M. Rejthárková, pokladní sl. M. Vanická, do výboru pl.
Baťková, Červená, Domečková, sl. Eiglová, pí. Hobzko
vá, sl. Laufová, pl. Marešová, Oehmová, sl.Posplšilová,
Šímová, pl. Švorčíková a sl. Trykarová, náhradnicemi
sl. Štanderová, pí. Králová, Khamlová, Jirásková, Hro
madová a Štírská; revisorkami účtů pf. Tolmanová a
Svcbodová. Vzdány díky vůbec všem činitelům za ja

zachována i na další léta ke cti národní.
Všemocná protekce hoví často nejpodivnějším nápa

dům. V Hradci koluje pověst, že do velkého peněžního
ústavu přibrán za revisora občan se vzděláním obec

no-školským, který ovšem kombinovanému obchodu
bankovnímu a účetnictví nerozumí. Taková volba by
ovšem rozkvěu ústavu neprospěla a nastalo by spra
vedlivé roztrpčení u úředníků kvalifikovaných. Nač jsou
obchodní akademie, měl-li by se státi vlivným úřední
kem občan dle Vymazalovy methody tak snadno a ry
chle? Veřejnost jest zvědava na vysvětlení.

Týdennítrhy ua vepřovýdobytek avýročaí na ko
vězí byly v Hradci Králové zase následkem vymizení
slintavky a kulhavky povoleny.

Na odvrácení »assimilace« českých dítek dolmora
kouských zaslal spolku »Komenský« ve Vídni IIT.-3.
Strohgasse 45, který vydržuje 5 škol obecných, 5 škol
jazykových, 3 opatrovny a školu pokračovací, v měsící
lednu 1912 politický okres Hradec Králové: Černilov.
Sbor dobrovol. hasičů 4 K. — Hradec Králové. Spolek
čes. úřed. želez. 5 K. — Hradec Králové Nový. Obecní
úřad 5 K Český svaz krejčí a příbuzných odvětví 5 K.
— Kukleny. »Sokol« 30.30 K. — Předměřice n. L. JUDr.
A. Šefl 1 K, Ochotn. spolek »Kolár« prostřednictvím
adm. »Ratibora< 40 K. — Stěžery. Zpěvácký spolek
»Miadota« 13.28 K. — Třebechovice. Zpěv. spolek »0
reb< 4 K

Z ©. k. berního úřadu. Za příčinou čistění úředních
místností nebudou se dne 22. a 23 „března 1912peníze
ani přijímati ani vydávati.

Seznamcemmatýdennímtrhu vHradci Královédne
16. března 1912. 4 hl: pšenice K 18.— až 1890, žita K
16.40 až 17.20, ječmene K 15.10 až 15.60, ovsa K 10.—
až 10.50, vikve K 20.— až 25.—, hrachu K 24.— až 30—
čočky K 40.— až 50.—, jahel K 25.— až 30.—, krup K
28,— až 50.—, brambor K 6.70 až 7.60, jetelového semín
ka červeného K 110— až 130.—, máku K 90.— až 100—.
109 kg: žitných otrub K 18.40,pšeníčných otrub K 18.0.
1 kg másla čerstvého K3.— až 3.68, 1 kg sádla vepřo
vého K2.20,tvarohuK—.52až —.56.1vejceK—.06až
—.(T, 1 hl cibule K 10.—, 1 kopa drobné zeleniny K
—. až —.70,1 pytel mrkve K 5—.

Na týdemsí trh v Firadci Králové dno 16. března
1912 bylo přivezeno: hi: pšenice 138, zita 90, ječmene
100, ovsa 256, víkve 48, hrachu 3, čočky 25, jetelového
semínka 20, Iněného semínka 23, kapusty kop 36, cibule
bl 99,.drobné zeleniny kop 42, mrkve pytlů 19, brambor
hl 187, kůzlat 70 kusů.

Z Pouchova se mám oznamuje, še žířená pověst,

jakoby na tamním hřbitově občanském bylaminulého
téhodne nalezena na hrobce jistého měšťana z Hradce
Králové mrtvola novorozeněte, nezakládá se na prav
dě. Kdo kachnu tu do světa pustil, neví se, a četnictvo
bylo zbytečně avisováno. Nic podobného se na Poucho
vě nestalo. — Sociální demokraté založili si na Pou

obchodníci a živnostníci snad neradi to vidí, ale každý

| hledá svého lepšího, a doufejme, že uchycení živnostníci
místní udrží se i proti soc. demokratickému konsumu.
— »Katolicko národní Jednota pro Pouchov a okolí«

| vzkvétá: poslední dobou měla pěkné schůze v Rusku,

| Slatině a na Slezském Předměstí, kdež všude přihlásilise noví členové do Jednoty. V červenci tohoto roku má
se světiti nový spolkový prapor Jednoty, k čemuž již
nyni pilné přípravy se dějí. Prapor bude velmi krásný
a pracuje se na něm v klášteře ctih. sester v Řepích
u Prahy.

Slatina u Hradce Králové. V minulých dnech byla
naše tichá vesnička pobouřena zprávou neuvěřitelnou,
že prý se oběsil pan Hynek, muž všeobecně vážený a
v kruzích katolických na předním místě postavený. Na
zprávě není ovšem ani zbla pravdy. Pan Hynek jak
živ ani podobné myšlenky neměl, poněvadž všecky je
ho poměry rodinné, domácí, občanské i spolkové a celý
život mravní i finanční je tak vzorně uspořádán, že mu
jeho odpůrcové tyto přednosti závidějí. Jednu chybu v
očích některých agrárníků má ovšem pan Hynek — je
rozhodným katolíkem. A to je některým »také« katolí
kům trnem v oku! Proto hleděli sesměšnit a pošpinit
dobrou pověst pana Hynka zmíněnou lží o oběšení a
poslali mu dokonce i zvláštní nepodepsaný dopis, v
němž mu poroučeli, aby prý se vzdal velitelství u ha
sičů, a aby se necpal do popředí katolického, což prý
v residenci pana biskupa nerado se vidí. Všecko opět
samá lež! Velitelem hasičů byl pan Hynek bez svého
přičinění zvolen důvěrou svých druhů, jíž dosud ne
ztenčeně se těší. Proto také páni hasiči slatinští vzali
v opovržení nectného pisatele anonymního hanopisu a
projevují na dále svému veliteli důvěru | lásku. Do po
předí katolického hnutí nedral se pan Hynek též nikdy:
to odporuje jeho skromnosti, ale přijal místo čestné ve
hnutí našem, když byl jednohlasně dosud vždy ode všech
členů katolického spolku do výboru a za místopředsedu
volen. Svou funkci koná nezištně a svědomitě. Nejdp.
biskup dokonce nedávno i vyznamenal pana Hynka a
hasičský sbor slatinský zvláštním přípisem pochval
ným, jenž jim byl na veřejné schůzi odevzdán. To asi
pálí nejvíce anonymního pisatele. hanebných lží. Proto
hleděl pošpiniti pana Hynka, ale nedosáhl toho, nýbrž
pokálel jen sebe, ukázav, jaké ničemnosti je schopen.
Abyste věděli, jakým zbabělcem nepočestným jest od
půrce p. Hynkův, sdělujeme, že, když pan Hynek udal
věc četnictvu, aby vypátralo, kdo jeho čest haní, scho
val se odpůrce jako myš do díry a mlčí úzkostlivě, aby
si neopálil drápky. Nyní je ve Slatině pokoj. Pan Hynek
žije vesele dál, a jeho »oběšený« odpůrce čumí doma
za pecí, boje se na světlo denní!

Pro Jednotu sv. Methoděje ve Vláni zaslal admini
straci naší jako velikonoční dar dp. Josef Šorm z Jaro
měře 5 K, což tímto s díky kvitujeme.

Pardubice. V minulých dnech měly Pardubice ne
malou sensaci. Všechny pardubské listy psaly o tom
aspoň po dvě čísla. Jednalo se totiž o jakousi dáma,
která se prý jmenuje Mathilda Růžičková, ale stojí mer
momocí na tom, aby se jí říkalo M. Messanyová. Úřed
níci na poště nechtěli znáti druhé, neprávem si přivlast
ňované jméno dotyčné dámy, a z toho nastal soud, který
skončil vítězstvím pošty u správního soudu, který roz
hodl, že panf Mathilda Růžičková nemůže se imenovati
také M. Messanyová. Ale z toho povstal hlavně v po
krokářských a soc. demokratických listech hotový po
prask. Tento tisk šmahem postavil se na stranu pani
Messanyové. »Neue Freie Presse« docela přinesla o této
aféře úvodník. Rozum! se, že všecky jmenované listy
pocuchaly notně poštovní úředníky a také církev dostala
notný štulec. Proč ten poplach a novinářská bouře?
Mathilda Růžičková je zákonnitou manželkou jakéhosl
Růžičky odkudsí z Kralup, ale zůstává u primáře okr.
nemocnice dra. Messanyho v Pardubicích. Její matka
byla pravověrná židovka a ve svém židovském nábo
ženství také umřela a jako taková také pohřbena. Od
tud si vysvětlujeme onen hluboký respekt všech oněch
listů, které slouží zájmům semitů, a ty hysterické zá
chvaty, které třásly »Osvětou Lidu« a její exposlturou
soc. dem. »Východočeským Obzorem«, »Časem« a |.
protože se židovské krvi nechtělo honempovolit.

Pokrokář a jeptišky. V Pardubicích konaly nedávno
jeptišky sbírku ve prospěch opuštěných a zanedbaných
dětí v pražském Asylu. Kdo má jen špetku citu lidského,
dozná, že to jest strastiplná oběť, choditi zvláště nyní
od stavení ke stavení a prosití o almužnu, prosycenou
nejtrpčím pelyňkem. Mnohý, ! když něco dá, doprovodí
svůj milodar Stiplavou poznámkou a někdy i obšírnějším
nějakým výkladem. Tak se stalo také sestrám, přišed
ším do závodu se Singerovými strojí v domě pana Ší
pa. Pán v dotyčném závodě nedal sice Jeptiškám ani ha
léře, ale začal jim vykládati svoje pokrokářské názory
s Jjizlivými narážkami. Kdyby ten pán měl jen trocha
opravdové Intelligence, choval by se jinak.

Děkanský kostel v Pardubicích. Máme upřímnou
radost, že už se konají vážné přípravy, které mají sta
ré, ošumělé a nevzhledné roucho našeho míléhoděkan
ského kostela zaměniti za roucho čisté, pěkné při ve
škerém zachování starého slohového rázu. Nevěřili jsme
téměř vlastním očím, když viděli jsme ty dva muže
stavěti prkennou ohradu kolem kostela. Takovou radost
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jsme měli z tohoto vážného počínání u kostela, že jsme
šli až zcela na blízko, abychom sí všechno dokonale
prohlédli a náležitě ocenili. Teď už stojí tu ona prkenná
ohrada úplně hotova, už mnoho dní. Omšené zdi chrá
mové jakoby s udivením a bázní vzhližely k té prkenné
barikádě kolem sebe. Ale všude kolem ticho, ticho hro
bové. Jen že vzduchem zavíří občas v prudkém letu
kostelní holub anebo zabublá na římsách chrámových.
Největší radost z nového plotu mají kluci z celého mě
sta. Několikrát denně ženou útokem na kostelní ohradu,
kterou přelézají jako čiperné veverky a nalézají v jejím
stínu bezpečný útulek proti policistům. Tak se nám zdá,
jako by ti hoši někoho tam za plotem hledali, někdy
tak rozumně pohlížejí kolem sebe, že čteme v očích je
jich otázku: No tak — co s tím, kde pak jsou zedníci,
kde mistr stavitel? Poslouchejte, takhle do konce září
hotovi nebudete. — Litujeme, že u kostela nebude žádné

a celému širému kraji imponující věže, která by svými
rozměry ladně stála po boku »Zelené brány“ a dodávala
by celému městu okrasného vzezření. Zatím stará zvo
nice, stojící kus od kostela, se pouze zvýší.

Městské museum v Pardubicích. Při městském mu
seu v Pardubicích zřízen byl posledně přírodovědecký
odbor. jehož účelem bude zkoumati přírodní poměry
kraje pardubského. Dosud přihlásilo se k tomuto odboru
25 členů. V Pardubicích se najde zajisté hojnost interes
sentů, kteří v tomto směru budou městskému museu čí
lou a účinnou podporou.

Nehoda na dráze. V ponděll rozlétla se v Pardubi
cích zpráva o hrozném neštěstí na státní dráze u Mora
van. Ale fáma překonala daleko skutečnost. Vyšinulo se
u nákladního vlaku při posunování pět vozů s nákladem
dobytka, při čemž zabiti byli dva koně a stádo vepřů
rozmačkáno a zraněno.

Pokrokářský advokát protí lidovým požadavkám v
Dobřenicích. -Ratibor« rád otevře své sloupce k tupení
katolických kněží, byť i na škodu bylo dobré věci ná
rodní. Činil tak dříve a činí tak i novému dopisovateli
od nás. Je to jeden z těch organisovaných pánů, kteří
myslí, že sobě a svému stavu pomohou na vyšší stupeň
společenského žebříku, snižují-li kněze, a jestliže po
hrdavě mluví o náboženství a pohrdavě se k němu
chovají. Přidá-li se k toru ještě notná dávka přeceňo
vání vlastní osoby, ziskuchtivosti a žárlivosti na záslu
hy kněze, není divu, že pak plynou z péra články po
dobné článku »Ratibora< č. 9. — Tedy Vám, pane dopi
sovateli, se nelíbí, že »Obnova« přinesla článek, v němž
zmiňuje se o zásluhách pana faráře o obecné dobro v
naší obci. »Ratibor« ho dříve už snižoval a hleděl jeho
poměr k osadníkům do špatného světla postavit. Proč
jste se nezmínil, jak svého času dopadl pan řídící. když
rozeslal okružník na sbírku pro polévkový ústav? Ne
víte nic, kolik lidí upsalo příspěvek? Proč jste o panu
řídícím nenapsal do světa, jakou mají zdejší občané k
němu lásku? Kdo do zdejších poměrů je zasvěcen. vi
také, proč děláte velkostatku advokáta. Ruka ruku myje.
Když jste byl potrefen uhlím a šlo Vám o existenci, na
psal jste ponížené psaničko do záznku, odtamtud vyšel
rozkaz a najednou tentýž pán, který Vás ze samé staré
lásky chtěl utopiti v uhlí, prohlásil, že byl špatně infor
mován, a bylo hotovo! — Pustil jste se do výkladu spo

celé obce, t. j. všech poplatníků, tedy i svém — a má
snad k tomu právo — se přičinil, aby dlouholeté bez
práví přestalo. Jak tomu rozumíte, vysvítá nejlépe z
věty:
naký rozsudek vynésti nemohl«.

Víte. jak jste tím odsoudil jednání obecního zastupitel
Stva a hlavně okresního výboru v Nechanicích, jenž měl
písemné, starousedlými vlastnoručně podepsané důkazy
o povinnosti jejich ve svém archivu, ale přece. nedbaje
ani svého vlastního rozhodnutí z r. 1885, rozhodl v ne
prospěch obce a chudých českých poplatníků, ale pro
p. Wenricha? Když nižší instance tak rozsuzují, nezbývá
nic jiného, nežli rekurs vyšší. Měl pan farář mluviti jako
pan řídící někde za větrem, aby se to nedoneslo do zám
ku! :To jest hrozné. Velkostatek užívá tolik obec. polí
a lesa a nic za to neplatí. Že si to ti občané dají libit.
Proti tomu by se mělo zakročitl« — »To všecko udělal
ten staré W., ten tu českou obec zatáh', však já mu to

Jednou povím!« Při takovém mluvení by se byl ani je
Men samosprávný »ouřední brk« nepohnul a tím méně
by byl správní soud mohl vynésti rozsudek, který i po
dle Vašeho rozumu vynésti musil. Ostatně proč nebyl p.
Weinrich a ostatní starousedlí spokojeni s rozhodnutím
zemského výboru, proč se odvolali k správnímu soudní
mu dvoru, když dle Vás byla věc tak jistá? Škodíte těm,
které jste chtěl hájiti. Patrno to z Vašich výkladů o 7

starost, aby nemusili prodat svých usedlosti. Nevíte, že
kdykoliv mohou se svého břemena proti obci zbavit,
vzdají-li se svého práva k obecnímu statku? Pak jejich
úflce připadnou ku prospěchu celé obce, tedy i jich sa

mých a. zůstanou českou půdou, kterou si sami budou
moci najmouti. Díly obecního schodku na ně připadající
budou pak hraditi všichni poplatníci dle výše svých
státních daní; budé plátit pan Weinrich, jak slušno, 90
procent a. ostatních tý přec.. drobní poplatníci čeští. Vy
počítejte si, zda-li pak 'úňěch 7 starousedlých živností
bude i s nájmem platit“tolik, co přijde na ně nyní. Pan
Weinrich je chytřejší než Vy: dobře si vypočítal, že,
čím více je starolisedlých podílů, tím méně přijde na
něho ze schodku všeobecného. Proto | část povinností

oněch 7 starousedlých vzal na ať nabídl jim, že schodek. který mají hraditi společně“ stejným dflem, pan

Welnrich 19 a ostatní 7, budou platiti dle výše svých
daní. Za sebepak poslal oněch3200K, jež
rozhlásil do světa jako zvláště šlechetný čin, ale ne
odečtijste odnich 300K, jež si dal pan Weinrichod

K. Dal je snadno, neboť jenom dříví z obecního lesa,

k tomu ještě měl užitek z více než 19 korců polí. Znáte

si nemyslíte, že pan Weinrich platí za oněch 7 ještě zby
lých starousedlých, aby nemuseli prodat! Zdá se, že
byste to rád světu namluvil, jakož i ten nejapný, od Ji
ného pravdomluvného pána Vám našeptaný výmysl, že

občanů topit ve velkých přirážkách. Podobného cosi roz
hlašoval onen pán při zakládání zdejší Raiffeisenky. »Fa
rář ji zakládá proto, aby věděl, co má kdo uloženo a
mohl žádat hodně od funusů.« Sám však nyní v Raiff
eisence. vládne, vidí do kapsy rolnictvu ze čtyř vsí a
snadno pak s nimi uzavírá svoje obchody.

Hořice. Na zdejším nádraží je přednostou p. Půl
handl. Když se po svém nastoupení prohlásil jako pro
testant, chválili jsme mu to, Že se za svou víru ne
stydí. Katolík mnohý v čistě protestantské krajině by
to sotva udělal; jeť to zajisté věc čestná, nestyděti se
za víru otců. Něco jiného však je za ni se nestyděti a
něco jiného dělati jí v životě občanském korteše a zne
užívati při lom svého úřadu; to je ten tak zvaný kle
rikalismus, číli využítkování víry v životě veřejném. A
pan Přihandl náleží k protestantským klerikálům. Ač je
jeho náboženské vyznání v Čechách sotva 2 procenty
zastoupeno a v Hořicích zvlášť vykazuje jen něco má
lo příslušníků, je to ijž čtvrtý protestant, jejž pan před
nosta v krátké době na zdejším nádraží zaopatřil, a ani
pak by do toho nikomu nic nebylo, kdyby se to nestalo
na újmu zřízenců jiného náboženského vyznání. V tom

Hořických Novin< uveřejňuje stížnost, patrně ze středu
zřízenců samých, že pan přednosta zakládá na svém
nádraží protestantskou kolonii z lidí, kteří z Chrudim
ska a Skutečska opatření na hořickém nádraží nalézají,
do kanceláře a k naturálním bytům na úkor déle sloů
žících a stejně — ne-li lépe kvalifikovaných — soudru
hů se dostávají. Pan Půlhandl, zdá se, přišel do Hořic
o 50 let později; náboženství dnes nehraje tu úlohu v
životě občanském, jako kdysi, a lidstvo by se uštvalo,
kdybv k třenicím národnostním a stavovským přistou
piti měly ještě různice náboženské. Jsme panu Půlhand
lovi radou, aby se na té cestě zastavil, nezapomněl, že
není ve Svratce, ale v Hořicích, kde je 80 procent ka
tolíků. a nežertoval s organisací železničních zřízenců,
která se svých druhů jistě u ředitelství ujme.

Čáslav. Divadlo. Pro druhou hru v předplacení
zvolila ochotnická jednota satyrickou frašku Karlwei
sovu »Maloživnostník« v překladě Chmelenského. Jest
to výstižný, peprným humorem podaný obrázek z vo
lebního reje, líčící pevnými rysy obraz našeho občan
ského života se vším apparátem agitačních triků a s
chameleonstvím příslušných kandidátů. Přístupnost to
hoto takřka vdechovaného prostředí bylo také znáti
na celé souhře i na jednotlivých význačných úlohách.
Myslíme, že již dávno naši ochotníci s takovou chutí
a s takovým porozuměním nezahráli jako tentokráte.
Osoba Pokorného, továrníka a kandidáta do sboru o
becních starších, byla p. Jandou podána velice zdařile.
Velmi pěkně vystihl charakter onoho procovského ty
pu, který zná malého člověka, jen když ho potřebuje.
Neméně dobře sehrána byla figura Jeremiáše Machul
ky. Pan Jahoda vložil do ní kus skutečného, řekli by
chom odkoukaného života. Výborně doplňovala ho sl.
Kratochvílová svojí Pepičkou. Pan Pertold jako agitátor

zkrátka viděti, že všichni účinkující se do svých úloh
vžili a snažili se je podati co nejpřirozeněji Ač zaměst
nána byla značná řada osob, šla souhra rázně, tak že

Návštěva jako vždy byla velmi slušná. — Přednáčš
k a. Aby dostála vytknutému svému vzdělavacímu pro
gramu pořádala Čtenářská beseda v neděli dne 10.
března v sokolovně přednášku provázenou světelnými
obrazy na thema: Z kraje Jóži Úprky. Pozvala k ní
znalce moravského Slovácka p. vrch. insp. dr. K. Dvo

Moravy, jakož i skvělé, barvami hýřící umění Úprko
vo přivolaly hojně obecenstva z řad. členstva i hostí.
Přednáška, ač snažila se podati posluchačstvu co nej
větší požitek, a ač mluvila z ní skutečná láska k věci,
nerozehřála všecko posluchačstvo. Byla tím vinna její
dělka. Méně bylo by tu.značilo více. Řečník snažil se

o to i zpěvácký spolek, okořeniv přestávky krásnými
a pěkně přednesenými slováckými písněmi, ale přece.
jen unavovala. Prval část věnována byla obrazům a
momentům z poutě Velehradské, kdy ze všech stran se

vedeny citem vroucí zbožnosti a horoucí naděje, druhá

slováckých, pro jejichž uchování s celýmzápalem umě
lecké duše pracuje mistr Úprka a.pro něž jistě nadšen
jest, jak cítiti bylo, i.p. řečník. Ctime toto jeho nadšení,
vážíme si ho a jsme mu vděční za jeho obětavost a pro-.

ní naprosto třeba tuto chvályhodnou snahu porušovatl
extempory historické pravdy postrádajícími. Myslíme

slohu jezuitského, poněvadž není vůbec stavbou jeznit

skou. Až do r. 1784 byl Velehrad v rukou Cisjerciáků,

kteří postavili r. 1684chrám v nynější jéhopodobě. Odr. 1784bylvrukounáboženskéhofondu,kterýjejr.
1837 prodal barou Sinoví, od něhož r. 1874.královskou

stědrostí arcibiskupa Fůrstenberga byl zakoupen katol.
spolkem pro diecési Olomonckou a pak teprve usadili
se v něm jesulté. Proto také nemůže chrám připominati
nešťastnou dobu bělohorskou, leč snad tím, že r. 1619
byl i s klášterem prodán od vzbouřených zemských
stavů za 10.000 dukátů majitelce Buchlova, že po na
vrácení Cisterciáků byl r. 1623 od uherských rot vy
drancován, r. 1624 znova kozáckým hejtmanem přepa
den a r. 1645 luzou z Hradiště a St. Města opět vylou
pen, nehledíc k tomu, že již r. 1604 Uhři a Turci jej vy
pálílí a zplenili. S přednáškou spojena byla i výstavka
prací Jóží Úprky, v které vedle několika originálů vy
věšeny byly četné zdařilé reprodukce. Čtenářská bese
da měla by v tomto započatém díle pokračovati.

- V mllou upomísku Čáslavskému žurnálu z Rosova
nad Doubravou. Odpovídati orgánu, který národně-so
ciální tisk nazval »onucí zakostelní«, tisk sociálně de
mokratický prostitutkou, pokrokový nevěstkou a který
tisk mladočeský vykazuje z národa, je skoro pod ctí
slušnému člověku. Ale musí-li lékaři říznouti do lec
jakého třeba protivného vředu, aby se celé tělo uchrá
nilo, béřeme i my do ruky, rozumí se v rukavicích a to
hodně silných, orgán čáslavský třeba se žaludek kor
moutil a probíráme se jeho »dycalovinou«. Co se týče
sháfční těch ničemů, které hledá až za hranicemi, od
povídáme, že se mohl ohlédnouti kolem sebe a do své
minulosti. Byl by toho našel dosti.. Nápadná je snaha
očisťovati Merkura. Nedivíme se ovšem těm slabým
vědomostem mythologickým, neboť na vysokých ško
lách, které prošla Pravda, se jim neučilo, ale mohla se
dobelhat do čáslavského gymnasia, snad by se byl smi
loval tam některý z pp. professorů a poučil ji, že jsme
pravdu měli my. Že chce rehábilitovati boha zloděj
ství, či, jak sama přiznává, kramářství, chápeme, když
jsme se podívali na pásku Pravdy. Je tam Merkur. Teď
už se nedivíme té zběsilosti. Dopustili jsme se uráž
ky božstva nekřesťanské pokrokové žurnalistiky. Gra
tulnjeme k tomu božstvu, pásne — zloděj a kramář. A

»Rozbor slova už nám poví obsah pravdy kal-vasovy.
Pisateli do čáslavského žurmálu z Ronova n. D.

Dřívější skizzy zasílané čáslavskému orgánu vykazo
valy aspoň trochu zběhlosti, svědčící, že dopisovatel:
první zabývá se častěji pérem. V posledním dopise (bež
něho by byl žurnál nevyšel) změnil se dopisovatel a u

Klidně a věcně pravíme: »Co uvedeno bylo v »Obnově<
a »Štítu«, to dokážeme pádnými důkazy. Toť pokrokář
ská taktika, když nemohou pánové z místa, řeknou »to
jest lež« a důkaz je hotov. I kdyby příšel 8 19., pravda
jest a zůstane pravdou. Jen připomínáme tolik, když
pánové ohánějí se slovem denunciant: vip. Martin Klou
da byl, jak s námi sdělil, dvakrát udán anonymně před
časem u sl. okr. hejtmanství v Čáslavi a jednou ano
nymně u konsistoře v Hradci Králové. Pan učitel Culek
jednou u bejtmanství, jednou u státního návladnictví a
jednou u zemské škotní rady. Bohu díky má zachovaný
koncept v ruce, který byl pohozen do koše. V čas opě
tování tohoto slova budeme nucení poříditi aparátem
lot. otisk a dáme jej na světlo. Minl-li pánové denunciací
aléru sekretářovu, pak patrně nevědí, co denunciace je.
Mluvil veřejně a veřejná řeč může se veřejně kriti
sovati. Toť taktika pokrokářských učitelů, kteří v ka
ždém druhém slově slova toho užívají, když někdo po
ukáže na jejich protizákonité jednání. Pánové, řekněte::
»My nechcerne peněz z kapes katolíků, vzdáváme se.
svých míst a budeme učiti jen děti pokrokářů a tl ať
nás platí.< A bude hned dobře. Na konec pravíme: Jsme:
rádi, že jsme žádného neokradli, nedenuncovali, na ni
koho anonymní udání neposílali. Tolik přece na nás ka
tolících nebudou žádati, abychom zde poslouchali jed

noho evangelíka nebo jednoho israelitu, neb dokonce
některého pokrokářského učitele. Tak daleko nejsme a
nepůjdeme. .

Odsouzený křiklona. Z Čáslavska se nám sděluje:.
Dělník Ant. Králik, který 20. února t. r. při vojenském
kázání způsobil v děk. chrámu Páně sv. Petra a Pavla

Kutné Hoře odsouzen na 4 měsíce do těžkého žaláře zo
střeného čtyřmi posty. Soud uznal vinu jeho za pro
kázanou a nedal místa jeho výmluvě, že byl opilý. Snad
nyní uzná Králík, který se prohlašoval zatýkajichmu
jej strážníku a přítomným vojínům za »zuřivého socla
listu«, že něco jiného. jest, rozkřikovati se ve veřej
ných schůzích a něco jiného při veřejných bohoslužbách.
Zajimavé jest, že při soudním líčení vyšlo na jevo, že

=

mezí »expropriatory<« soukromého majetku..
Miletis. Díky. za vřelou péči a láskypinou starost

Jivost vzdává náš lidový spolek těm pánům, kteří měli
strach o naši bezpečnost osobní a proto byll by rádi

hráti 17. březnahru Bražkovu:
tická expositura to zvěděla ještě dříve, než jsme o po

že místnost, kde se chce hráti, není způsobilá. To nás
velice dojalo, ale bylo nám líto, že snad tedy ani Se
veročeská Jednota nebude moci hráti, poněvadž míst

ností, kde. ona hráti míní, rovněž nejsou způsobilé. Pro



že je to naposledy -a že budoučně bude hra povolena
teprve pak, až mistnosti budou-máležitě upraveny. Náš
domácí pán, u kterého má spolek útulek, bude jisté
hledětí, aby hned po faru vyhověl, protože, tuším, z nás
nemá škody, ač nenáležíme mezi hospodské vyteďálky.
a jsme spíše »studenými« než »mokrými« bratry — a
sestrami. Hůře to asi půjde se »sousedským« domem,
při kterém rozhoduje mnoho hlav a málokterá jeho fád
né úpravě přeje. A tak maši hráli. Zajímavý, pohled hned
u pokladny. O půl 8. hodimě se' mělo začíti. Již kolem
půl 7. hodiny začalo se obecenstvo ukazovati, aby do
stalo místo na sedadlech. Ale nebylo možno vyhověti,
míst: byla vyprodána již před týdnem. Mnozí se vra
celi, mnozí s resignací brali místa k stání. O půl 8. bylo
přeplněna — přecpáno. Trnul jsem, kdyby některý do

za! Na štěstí nestalo se nic podobného. Ač toutéž do
bou hráno pro Severočeskou Jednotu divadlo v Rohoz
nici, měli jsme i odtud mnoho návštěvníků. — O hře

samé nebudu se rozepisovati, myslím však, že po této
zdařilé zkoušce jak staří tak noví ochotníci budou míti
chuť k další práci. Obecně uznávána jejich píle. Napo
věda mohl směle dřímati, neměl téměř práce. To ne
může říkati ani napověda u Národního divadla, tím mé
ně v »sousedském domě.. [ akce, posuňky, krátce hra
celkem velní dobře vyhovovala, ač tu a tam bylo
znáti tíseň a rozpaky začátečnické. To se však jistě
noddá. Právě dnes jde na úřad žádost, aby se hra
směkt opakovati 25. března v místnostech pana Pišla
na Horkách u Miletína. aby mohli ji viděti také ti, na
koho se nedostalo místa. Nové jeviště máme zaplaceno,
nedostávající se obnos založil pan předseda Fábin, ale
doufáme, že přední naši ochotníci brzy budou moci

ku vítaným pramenem příjmů na další práci. Tisiceré
díky našim »starostlivým přátelům- za reklamu velice

účinnou. Jejich dojemná péče zasluhuje vděčnosti. Má
ine jim ji skutkem ukázati, či posečkati?

Padlá vesnice asi hodinu od K. M. ve III. a IV. třídě
tamější školy obecné najdete mezi dětmi hojně odběra
telů Štorchova spisu z Hrnčířovy v Nymburce vydá
vané Nové Přílohy -Dětského Máje«. — -Život v pra
věku.. Proč pak by se nemělo šířit vzdělání i mezi
dětmi? Avšak Štorchův -Život v pravěku- pro děti, ba
aní pro dospělé se nehodí, protože jím chce čtenářům
se namluviti, že lidé docela přirozeně se vyvinuli. pou
ze z opic — a to i se svými dušemi. Tak na př. na stra
ně 74. se praví: »Příroda (což ovšem vždy jest pří
rodní řád od Boha stvořený, zachovávaný a po případě
i zvlášť oplodněný) konečně vytvořila živočicha zpříma
chodicího, otevřela bránu novému zdokonalování tvor
stva. Opice zpříma chodící nebyla již vázána na lesy,
mohla pobíhati po volných prostranstvích a kdekoli sobě
potravu vyhledávati. Hlava se pozvedla do výše, snad
něji se otáčela, oči obzíraly do větší dálky, uvolnilo se
krku a prsům, čímž zase ulehčilo se dýchání a lépe se
křičelo. To vše vedlo k důležitým pokrokům. Vzpříma
chodící tvor nemusil již při chůzi rukama se opírati o
zem, nýbrž mohl volných rukou užíti k uchopení klacku
nebo kamene. To byly prvé zbraně. Jimi zabezpečoval
se zdokonalený tvor před útoky dravcův a pomáhal si
ke kořisti. Lov bystřil smysly a soudnost; z tupé opice
stával se tvor rozumnější.« (!) »Mozek vzrůstal, lebka
se zvyšovala. V lovecké tlupě dorozumívali se prvo
lidé rozmanitými výkřiky. To vedlo k počátkům řeči.«

(Avšak tak zvaná řeč zvířecí, která jest pouhými pro
jevy pudovými, nepřeklenutelně liší se od rozumné řeči
lidské!) »Nastal okamžik, kdy“ takto vyspělým tvorům
musíme již přiděliti čestné jméno lidí. — Na tohle na
všecko, pokrokoví pánové, nemáte ani nejmenšího dů
kazu. takže nutíte prostomyslné lidi k veliké víře v smy
šlené logiky. Takovým způsobem znehodnocujete vlast

ní žádost po vědě experimentální. — Tohle čtou děti:
mají ty sešitky za pár haléřů od pana učitele. A mají
%am také obrázky, na př. barevný obrázek s názvem
»Rodina opice-člověka«.

"co při tom bájí o lidech, jimž říká A-Dam, E-Va (fak tato
jména rozděluje! Ale na př. i dle Musila víme, že tato

Mohl bych začít mravokárné kázání, aby půni učitelé
místo šíření oněch bájek raději učili děti oněm potřeb

-ným pravdám, kterých děti neznají. Avšak místo něčeho
takového, .ctěná redakce, dovoliž mi následující úvahu.
byť i s něčím v ní snad nesouhlasila. Jak vznikla těla
prvnich dvou lidí, toho nevíme. Písmo svaté nazývá

sice lidská těla učiněnými z prachu zemského, nazývá
je zemským prachem (»Pomni, člověče...«); avšak to
znamená pouze, že lidská těla jse. „..« z „prachu
ma pohled, že jsou něčím, co tomu prachu se podobá.

"Přijde vítr a prach se roznese na všecky strany; i lid
©ské tělo je tak nestálé, ve svých látkách potravoy | jinak

stále se měníc. Přijde voda a prach se mění v-bláto;
i Udské tělo je tak proměnlivé a zvláště jednos, smrtí
podlehnouc rozkladu, bude se podobati blátu. Jak však

ve skutečnosti (ne pouze dle podobenství) těla prvních
dvou lidí vznikla, toho nevíme. My katolíci nejsmesnad

proti vědě a pokroků pravému; ani jesuita Wasmagg ne
"ní proti vývoji Avšak tolik (zvláště i dle božsky fzne
šemé naší nauky náboženské) je jisto, že lidské duše ne
mobly a nemohou docela přirozeně se vyvinouti ze ži

vota pouze zvířecího. Jako ku vzniku různých ne ad-odrud, nýbrž ku vzniku lidských duší bylotřeba zvíf
"ního zasažení Božího, oplodnění od Boha řádu
níhe, tak i ku vznika lidských duší bylo třeba

-ního zashžení Božího, totiž stvoření těch duší

£

Opice stával se tvor rozumnější! Navrhuji tedy následu
úcÍ: AC je zakoupena každou obcí aspoň jedna nějaká
čiporná opice a ta ať je posílána do školy třeba celých

let; když lovem z tupé opice stával se tvor roz
umnější, proč by pan učitel ve škole takovou opicí ne
mohl naučit aspoň rozummě psát anebo umělé řečí po
suňkové, kterou mluví hluchoněmí. Už dětem chce se
mluviti, že jsou vlastně o něco lepšími zvířaty, o něco
lepšími opicemi; důsledně ať jako o něco lepší zvířata i
žijí (jen však opatrně, aby se nedostali do kriminálu);
a jako zvířata že jednou i zajdou a nebude z nich nic
než trochu té zapáchající hmoty. Komu takováhle nauka
se líbí, ať v ni tedy svoje děti vychovává, avšak svoje
děti vlastní a ne — cizí!

Želiv. Dne 16. t. m. slavil náš vdp. farář a správce
vikariátu Lipnického své Abrahamoviny. -Chtěl sice tiše
jen a nenápadně ve své skromnosti oslaviti tuto roz
kodnou a důležitou metu svého života, než úcta, odda

nost,a láska vikariátního duchovenstva nenechala jej sa
motného, ale shromáždila kolem něho veškeré vikari
átní kněžstvo až na 3 churavé, kteří však — jak svěd
čily vřelé dopisy jejich — též duchem dleli u svého
milovaného p. vikáře. Ostatní všichni i z daleka přišli,
k 11. hodině z opatské síně do fary se odebrali a p. vi
káře nic netušícího překvapili. Dp. farář z Ousobí Váňa
v delší srdečné řeči tlumočil společné upřímné blaho
přání, na které vdp. vikář hluboce dojat odpověděl mo
dlitboů -ut unum simus!« Po delším rozhovoru o pomě
rech ve straně křesťansko-sociální použili všichni la

s něn -adorace v opatském kostele při které jistě
všichni vyprošovali u Božského Srdce Kristova osla
venci milost a požehnání, šli k společnému obědu v klá
šteře. Mezi obědem povstal zase dp. farář Váňa, aby p.
vikáři přednesl upřímný a nadšený přípitek, načež ujal
se slova sám J. M. nejdp. opat a připil jubilantu jako
lodnému bratru a svědonitému knězi. Dojemný byl pak
přípitek pana vikáře, který připadal nám jako jeho Con
fiteor, ze kterého my mladí vycítiti jsme musili jehu
rozunnou shovívavost, všichní pak Čerpati nadšení 4
radost k další práci na vinici Páně. Dále došla vdp. ví
káře celá řada blahopřejných telegramů a dopisů od dal
ších jeho ctitelů —
strahovského M. Zavorala.

, Svinčany u Choltic. (Sv. missie.) Ve dnech od 3.
do 10. března t. r. konala se poprvé ve zdejší osadě sv.
missie, kterou s obětavou láskou řídili vidpp. Odillo Po
spíšil, převcr a Alfons Lukančič, kněží to řádu sv. Do
minika z Prahy. Pi všech jejich kázaních byl chrám
Páně naplněn zbožnými věřícími, kteří s napiatou myslí
naslouchalí dojemným promluvám, povznásejícín duše
lidské k Bohu. V neděli byla sv. missie ukončena po
svěcením sv. kříže, který nesen byl po osadě četnými
jinochy a divkami za účastenství tisíců věřících, kteříž
se slzami v očích vyslechli dojemné kázání na rozlol
čenou. Za laskavou ochotu, trpělivost a lásku kéž Pán
Bůh odplatí vldpp. missionářům vším dobrým a požehná
vznešené práci, kterou zde vykonali. Zaplať Pán Bůh!
Svaté svátosti přijalo okolo 11 set kajícníků.

ských volbách konstatováno úředně, že agrárník Rydlo
obdržel v užších volbách proti dru. Horskému většinu
75 hlasů. Tak padl náš kandidát, který v prvé volbě
soustředil na sebe proti jiným kandidátům největší po
čet hlasovacích lístků. O mandát přišla strana. která
měla více stoupenců, než tři jiné dohromady. Ale jak se
vysroubovala ta nepatrná většina pro agrárního kandi
dáta? Rydlovi se počítaly všecky hlasy bez ohledu na
to. psalo-li se Josef nebo Rudolf Rydlo. Zato však pro
hlášeno za neplatné 99 hlasů našich, že bylo psáno »Ho
ský místo Horský. Proto posl. Šilinger vystoupil na o
branu práv většiny v okresu. Návrh Šilingrův ve vý
boru byl přijat, protože dvojí loket bil až přHiš do oči.
A tak še záležitost dojedná. Ať dopadne konečný rozsu
dek jakkoli. bylo by nejlépe, kdyby Rydlo sám se vzdal
mandátu, jehož dobyto pouze svornou podporou soc.

telně Rydlovi na jevo, že by mu nedali ani hlasu, kdy
by byli věděli, jak se zachová .v době. drahoty k těm,

jakým jest podivným »zástupcem lidu«. A k tomu všemu
agrárníci snažili se ho chrániti lhavým osočováním ka
tolického tisku, jak jsme již dříve zcela světle ukázali.
Čí křeslo potřebuje takové podpory, jest věru ubohým
rytířem.

Skuteč. Dne 20. t. m. rozžehnala se tiše s tíínto svě-.

Pilnikářskémý. Zkusila v Životě mnoho trampot — dospě
lé děti předcházely stařenku jedno po druhém v hrob.
Přece však Její životní energie neklesala, tak že byla
do pozdních let účinnou a obětavou podporou i soused

L.m. skonal J. Petrus, který se horlivě účastnil vzděla

sedou Besedy.

Ve 48. (219.) schůzi výroční 1. česk.spolku
lebu včelařství, zahradnictví a chovu. hospod..
tva v Chrudimi dne 10 „března 1412. přovetlé
volba předsednictva a výboru následovně: Zvolen byl
za předsedu opět p. Alois Thuma, učitel v. v., za místo

předsedupan Karel Kindl,DákrokshIndriisé Mě; uždetnatel Pr. Důkofiskýmů"niěisě skoly, za pokladníka
-'p."Rob."Ratěner; správce kníž. v. y. Da-výboru svolení

byli pánové:Jos. Neumann,řed. zim. hosp.o Alois
| Žďárský, měšťan, Karel Kudrna, uč. měšť.šk., Jos. Va

Sedlák, mlynář v Řestokách,
Adoli Šustr, ř. uč. v. v. v Chrudimi, Jos. Zitko, skladník
uhlí' v Slatinanech, Jaroslav Holub, maj. um. zahrad

nictví v Chrudimi. Revisory účtů jsou pan Fr. Tulá
ček. ředitel měšť. škol a Jos. Zumr, red. »Užit. Rádce..

Obětavé lásce vážených čtenářů znovu doporučuje
me spasnou činnost Jednoty sv. Methoděje ve Vídní,
kam mohutnými proudy vtéká zdravá slovanská krev.
Žel Bohu, že naše krev ztrácí se v cizím těle, přizpůso
vujíc se novému prostředí, t. j. odbožňuje se a odnárod
úuje se. Slované mohou právem Vídeň nazyvati svým
„mrtvým mořem:. — Jednota sv. Methoděje, kráčejie
po stopách cyrillomethodějských. vykonává záchrannou
práci mezi vídeňskými Čechy. udržujíc je svými boho
službami v 8 chrámech v náboženském cítění a vlastz
neckém snažení. Český národ měl by považovati za čest
nou povinnost opatřovati Jednotě sv. Methoděje pro
středky k vykonávání požehnaného apoštolátu. Prosíme
opét svoje milé čtenáře, aby dobré matce české menšiny
vídeňské věnovali v době postní alespoň | K na- veliko
noční dar, který naše udnrinistrace odesle svému určení.
Jednu korunu vydá mnohý na almužnu žebrákům. Pod
pora Jednoty sv. Methoděje je vysoce časovou 1 účin
nou alnužnou. Jednota sv. Methoděje prosí, žebře...

Vysoké vyznamenání. Na mezinárodní jubilejní vÝ
stavě umění kuchařského, pořádané právě ve Vídní, jest
zastoupena také firma Maggi. Při otevření výstavy do
stalo se jí vysoké cti: Její ©. a k. Výsost, paní arcivé
vadkvně Maria Josefa navštívila její stan, dala si při
praviti hovězí polévku z Maggiho kostek, ochutnala ji

a označila výbornou. Pak dala si vysvětliti i další vý
robkv: Maggiho hotové polévky « Maggiho polévkové
koření a posléze ráčila zapsati své jméno do zlaté knihy
firmy Maggi. ,

; Katoliský ponětní ústav

„věrní družstvoEliška“
v Hradcí Králové (Adalbertinum)

OE“ přijímávklady "B
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.
Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez

výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

Zuž: $norštřížení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levaů a solidně ProvádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradel Králové.
Celná umání od vld. úřadů duchov. h dispovicí



Račte si psáti o vzorky
formě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB „„Wzájemnost““ am
aw“ v Hronově Čís. 196. “U8

Vývoz Jněného a modního zboží.
Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sesoně:

Modní látky vlněnéi prací, dámskéi panské
plátna, damašky, ubrusy,ručníky ZEfÍMY na košile,
— — daty atd., překrásných modních vzorů. — —
M9“Výbavy pro nevěsty "08
za levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
ahvalných u.nání, — Objednávky v ceně přes SJ K zasí

láme vyplaceně. 1 balík 4018 soruků vkusně rozdružených
Obdrňíe to nejlepěl! | křesť-sociál.podmíki
OB- (V podniku tomto Ise též bezpečněuložiti "UMB
vklady proti 6%,úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Ceského=———--—- -7ZemskéhoSvasu.©LL

Prvni český katolický zárod ve Vídni.

kranlišek Kuher
Dílna ku vyšívání

-A zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda:
chýnů), nebes a
spolkovýchprapo
rů; na požádání

vové nádoby, křížeatd.
3 h4Vídeň.

"VTL 0.,Kaiser
strarge 5., vedle La
saritského chrámu

Páně.
Na uádsňu sasílá

se vše franco.

Absolvent c. k. odborné školy

BOHUMIL BEK
v Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovoluje si uctivě nabídnonti

své uměleckypracované| —————oltáře,

kazatelny, kří
žové cesty, —

0 Ghy jeskyněsP.M.Lurdskou, —
křtitelny,=
sošky na pro
cesí, Jesličky,zvy KřÍŽeo...
J. JEŽEK,

elektrotechnický sávod

w Hradol Koálové, Svatejanskénám.č.70.
Zařizování Velkosklad

elektrického Justrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehlišek

a přístrojů
Dynama. k vaření

Motory. a topení.
, Instalační

Žárovky: materiál za
Osram, tovární oeny

Tuogsram,
Tantal Solid.obsluha.

Rozpočty sdarma. — Ceny levné.

1Katecheta
nabízí se —©

|| a vÝpomoC

| na svát:y velikonoční

(od 4. do8. incl.).

Podmínky dle ujed
nání. Nabídnutí pod

„Adjutorium“znač.

do administrace t. l.

do 3. dubna.

Brožurus návodem© lát*“ní prádla
obdržíkaždýz arma.

Ep:
3 A zo(a |

ATELIER „Založenor.1874.

"© pro malbu církevní a
výzdobu chrámovou

4 JOSEF MUHL(Ant. Můhla nástupce)

Nová Paka, Čechy

: 3 A o orenntí závod svůj veledůst.| duchovenstvu a sl. patronátním
-úřadům.

Malby ohrámůa kaplí
, w každém slobu i technice. —

Oltářní obrazy, křížové
A na plátně, dřevě, plechu atd. v pro

cesty, vedeníuměleckém,v cenáchmrných.

Nejlepší doporačení!© Vzry a skiny franko!

. 0.0 t Přijm
G ?

Spiritismuszdokonalenímkřesťanství krejčovského
Tentodůkladnýepisdra dělníka,

kaniní úpravě v o5ojn který jiš pracoval na velké práci. — Obdržíslušný plat.Cena 2 K 60 h.
3 Objednávejte u

Biskupské kaihtiskárny v Hradci Králové.

Jan Michálek,
miste hrojšorákývremináři vJradel Králové.

— Vklady na knížky =Ao0
i Městská spořitelna ve Vys. Mýtě.mrpoorři těběýřřt
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-Kulturní jiskry.
. František Palacký, jeho život, působení a dile.

Tento název nese spis dra. Řezníčka, vycházející

„Jest to posud jediná větší práce o úctyhodné 0
sobnosti prvního českého dějepisce a památné a
rušné době politického kvasu, jež ležela mezí ro
kem 1848 až 1876. — Palacký přišel právě vhod
své době: bylo tenkráte tak mnoho práce pro širo

jímž on byl. Hrál v ní velikou a důležitou roli a
poněvadž i osoba i doba, o níž jedná Řezníčkova
kniha, je velmi zajímavá, je i čtení zajímavé. Jsou
tu mnohé téměř belletristické partie, ale všude je
šetřeno historických i životopisných dat, k nimž
autor měl přístup jako málokdo a proto celek je
pěknou, poutavou, populárně psanou knihou, podá
vající nejen věrný obraz povahy, úsilí i významu
toho, jemuž je věnována, ale i věrný a pestrý
obraz důležitého politického období. Mimo to třetí
pěkně vypravené, obrázky © a | faksimily| vy
zdobené ©vydání má i ten. význam, že
mohlo býti rozmnoženo. o řadu ©cenných
pohledů do zákulisí české i rakouské | politiky,
pro nás tak důležité a zajímavě pro tuto dobu ne
klidného tápání a nejistoty. Doporučujeme každé
mu, kdose rád zábavně, ale spolehlivě poučí o po
liticky významné době minulého století.

Z Prahy. — Večer Steckrův a Tomáškův. Le
tošní hudební ruch pražský poskytuje pozoruhod
ných a pro české umění významných požitků u
měleckých. Zajímavým byl 18. březen, kdy v sále
Smetanově pořádán večer prof. Karla Steckra a v
Měšťanské Besedě historický -večer Václava J.
Tomáška.

Oslava dvou mistrů, časem i povahou různých,
ale stejně vroucně nadšených pro svou Musu v

učitelů hudebního umění.
Steckrův večer pozoruhodným svým průbě

hem uměleckým, dýšícím nadšením, byl spontan
ním projevem uznání mistru, na něhož snad proto
se zapomíná, že s horoucí duší věnoval svá nej
velkolepější díla hudbě církevní.

Druhý večer, pořádaný Hudební jednotou po
sluchačů vys. škol. a Hudebním klubem, vzpomněl
krajana V. J. Tomáška, který narodil se 17. dub

byl tento: a) Ouvertura Es-dur op. 39. pro velký
orchestr. b) Ekloga A-moll, Rhapsodie F.moll, Di

orchestr. čísel, i z uchvacujících piec klavírních
(nejpůsobivější Dithyramba) a zvláště z milých
prvotin české tvorby písňové (nejkrásnější: Že
žhulice) vanulo umění prvního českého mistra a
krajana svěžestí mozartovskou a českou jadrností.

S radostí uznáváme takové opravdu pokroko
vé snahy, jež šíří porožumění a uznání pro českou
práci — a to skutky. Zvláště studentstvu na tako
vé cestě — blahopřejeme. — J. K.

Práva menšin. Kde kdo volá po demokratisa
ci a pochlebuje lidu, protože nyní sloužení organi
sovaným massám nese větší zisk než jednotlivcům
a — poněvadž davy snadněji se dají od demago
gzů (sloužících vlastně kapitalistům) napáliti, než
vypočítaví bankéři, karteláři atd.

Národ náš zcela správně trvá na tom, aby
se dostalo poměrného zastoupení českým menši
nám v územích uzavíraných. Ale když konány
volby do říšské rady, nedbaly protikatolické stra
ny pranic toho, jaké zastoupení náleží obrovským
tisícům českých katolíků, takže 84.000 voličů ode
šlo ze zápasiště bez jediného poslance. Nepřiroze
né kartely volební odpravovaly naše kandidáty
netoliko v Čechách, ale t na Moravě. Tudíž ve ví
deňském parlamentu jsou zástupci národa, jimž
vlastně volební cifry zastoupení nepřipouštějí. A
mají-li býti kluby české věrným zrcadlem politi
ckých a kulturních proudů našich a zvláště jejich
síly, pak tu jest obraz úplně převrácený. Z kolika
kusů slátán na př. poslanecký frak dra. Strán
ského! Najednou tedy demokratisace, lidovost kop
nuta do čela, když se dostavila doba zkoušky.

A v »lidové« Francii? Čím více hesla demo
kratická hřímala, tím spokojeněji si mnuli rnce by
rokratičtí kapitalisté. Ti nacházeli sta prostředků,
jak oloupiti lid při wolbách o skutečné zastoupení
lidové nastrčehíma podporou kapitalistických
stvůr. Jenom malá menšina lidu má své zastoupení
v zákonodárném sboru, který osnuje zákony pro
Francil celou. Pak ovšem proti řádům takto spo
řádaným skutečné massy lidové krvavě se bouří.

Po pádu Briandově místo reformy stal se mí
nisterský kabinet Monisův hotovým pašalíkem mi

Honářáv.
Nyní kabinet Poincaréův, vida nesnesitelné po

měry, navrhuje, aby se dostalo poměrného zastou
pení lidem, kterým dáván vytrvale na ústa zámek

od pašovských poslanců. Tito, spoléhajice se na
franky kapitalistické, vítězili trvale nad obrovský
mí menšinami. V mnohých okresech téměř polovi

' ce voličů odcházela z bojiště s prázdnou. Při dneš
ní soustavě mohl při 60.000 voličů vyjíti vítězně

- ten, kdo obdržel 30.001 hlasů. Ostatních 29.999 po
| řídilo tedy v zápase tolik, jako by se byli vůbec

volby nesúčastnili.
Přátelé reformy ohlašují požadavky co nej

mírnější, ale radikálové a radikální socialisté proti
nim vedoa tuhý odpor, protože nic jim tak není
mrzuté, jako spravedlivé zastoupení lidové. Sto
konservativců ve sněmovně spolu s republikány
různého zbarvení jest pro reformu. A tito členové
parlamentu tvoří většinu. Přes to však odpor pro
ti jejich náběhu jest veliký. Poincaré sám pravi, že
vláda poskytne podporu reformě jen tehdy, kdy
projeví souhlas netoliko většina sněmovny, ale i
strany, které jí kladly dosud odpor. A tak se zdá,
že kabitalistický měšec ještě na dlouhou dobu za

cky poroučí bezmocné většině národa.
„Které-náboženské vyznání je nejschopaější če

A soc. demokracii. Statistika ukazuje, že katolic
ké. Volby v Německu, nedávno konané, to. dosvěd
čují. Z oněch U10 volebních okresů, v nichž byl
zvolen :soc. demokrat, má 98 více než 3 proc. a

Z oněch shora jmenovaných 98 rná plných 61 -okre

5 okresů 50—60a jen Špýr má 50 proc. protestan
tů a 50 proc. katolíků. V 11 okresich převážně ka
tořických je: v Hamburku a Strassburku po 51
proc. katolřků, Strassburka-venkovu 56, lčeichen
bachu-Neurodo 57, Kolmaru 66, Diisseldoriu 76,
Kolíně 77, Metách 79, Wiirzburku 84, Můhlhausenu

:'83 a v Mnichově 87 proc. katolíků. Šest z těchto
2P—

"ši volbě, kdy jim pomáhaty všechny ostatní strany.
' K chystanému provedení velikolepého oratoria
(P. Hartmanna »Sv. František«. Aby se vyhovělo
: nesčetným z venkova doštým přáním po stanove
: mí takově doby pro koncert ten, jež umožňovala
: lby co nějvětší účast venkova, odkládá se prove
| «dení na pondělí dne 25. března o půl 4. hod. odpol.
I Zakoupené lístky ovšem plati pro toto provedení
* rovněž. Opatřením tím zároveň vychází se vstříc

návštěvníkům obvyklých symfonických koncertů
>České PFilharmonie<. Zbývající ještě lístky po 4

-až 6 K v hudebním a klavirním závodě Mojmíra

na v Praze, Jingmamova tř. 14, Hlávkůvpalác.
Čtyřhlasá mše Ortanda Lassa 4 capella pro

vedena bude dne 25. t m. v děkanském chrámu v
Hořicích.

Kněžské kolárky
a náprsenky,
flane.. košile, spodky, ponožky, ka

pesníky a ložní prádla zašle na výběr
P. T. interesentům —zvámá vvou
solidností firma

| Václav L. Holý,
Hradec Králové, Klicperova ulice č. 233.

Vlastní výroba střižního zboží.

——

te<
Nzrod>'ospodařská hlídka.

Činnost jubšlejního vzájemně dobročinaého
Živnostenského spolku »Charitas« v Hradci Král.
Jednatelská zpráva za správní rok 1911svědčí, jak
pružným krokem kráčí tento lidumilný spolek za

| vytknutým cilem. Koncem roku čítala »Charitase«
811 členů. Během necelých čtyř let trvání tohoto
spolku vyplatilo se na úmrtních podporách 46.794
K 31 hal., obnos to zajisté velice značný, který
chudým pozůstalým byl velikou podporou. Čisté
jmění koncem roku 1911 činilo 21.485 K 77 hal. Na
podporách týž rok vyplaceno pozůstalým v 15 pří
padech úmrtí 25.744 K.

V řádné valné schůzi 27. února 1910 usnese
no, aby se přijímali členové jen do 45 let stáří.
Záplsné stanoveno: pro osoby od 24.—30. roku
2K, od30—4let 4K, od40—45let 10 K. Mimo
to musí každý člen nově přistupující složiti roční
příspěvek 2 K a 3 úmrtní příspěvky po 2 K.

Zemřé-li člen, který není ještě 6 měsíců, vy
platí se pozůstalým po úhradě inkassních výloh
podpora se srážkou 50 procent. Od 6 měsíců do

12 činí srážka 30 procent. Po uplynulém jednoroč
ním členství vyplatí se podpora se srážkou 25 pro
cent, po dvouletém členství se srážkou 20 procent,
po tříletém 15 procent a po čtyřletém sráží se 10
procent. Srážky se připisují k spolkovému jmění,

Jest potřebí, aby členstvo v zájmu dobré věcí

+ve svém okolí ee agitovalo pro rozkvět svépomoci tolik důležité. Správa nachází se v rukou
velice zručných, zkušených odborníků, jichž jmé
na ručí za nejlepší zdar. Našinci často po úlisných
slovech různých agentů platí pilně do podniků,
sloužících osobnímu výdělkářství. Mají-li však po
dnik vlastní, vedený obětavou snahou, nechť k ně
mu obrátí pilný zřetel. Spolková kancelář spolku
»Charitas« jest v Hradci Králové na Malém ná
městí, č. 116.

Zavedení nové loterie. Ministr financí ryt. Za
i leski předložil poslanecké sněmovně předlohu o
| zrušení číselné loterie a zavedení třídní loterie. Čí
! selná loterie má býti dle toho, jak bude stoupati

roční výnos třídní loterie, postupně zrušována, a
až konečně třídní loterie bude míti roční čistý vý
nos nejméně 20 milionů K, pak má býti číselná lo
terie úplně zrušena. V předloze se praví, že čísel
ná loterie nesrovnává se už s kulturní úrovní 0
byvatelstva, ježto je založena na pověře a růz
ných názorech zpátečnických. Loterie třídní jest
vlastně určena pro — střední stavy. V prvém roce.
nebude v čiselné loterii absolutně žádné změny,
potom teprve má se omeziti a to administrativními
opatřeními. Budou poznenáhlu zrušovány sběrny,
počet tahů bude obmezen a zvýšen nejnižší vklad.
Plán loterní má býti upraven tak, aby nejméně 70
procent vloženého kapitálu se opět vracelo jako
výhry. Exekuce na výhry je vyloučena.

Stávka v Anglil. Anglická dolní sněmovna při
jala 19. t. m. jednohlasně v prvém čtení zákon o

, minimální mzdě. Výši minimální mzdy ustanoví
' jednotlivé okresní výbory, jež vypracují také pra
; covní řády, aby se zajistila dělníkům pravidelnost

práce. Dělník bude oprávněn žalovati zaměstnava
+ tele pro minimální mzdu, nebude však míti práva

na ni, nesplní-li ustanovení zákonitých. Předloha je
přechodným ustanovením s tříletou platností. Pře

* dloha ostatně není žádným nucením ani zaměstna

| vatelů „ani horníků, neboť nenutí prvních k zapo
» četí práce, ani druhých k otevření dolů.
| Stávka v Poruří. Delegáti horníků na schůzi
1

l

i

I

I

v Bochumu 19. t. m. usnesli se stávku ukončiti; pro
hlasovalo 215 delegátů, proti 349. Usnesení delegá
tů bude předloženo na schůzích hornictva k do
datečnému schválení. Poslanec středu Schiffer vy
jádřil se o povaze stávky takto: »Je to stávka soc.
dem. a anarchistických havířů — z křesťanských
hornických sdružení nebere nikdo podílu na této
stáfce, ze sympatie k anglickým havířům podnik
nuté. Poněvadž v obvodu stávkovém jest nedosta
tečný úřední dozor, je tu terrorismus velmi veli
ký. Polovice těch, kteří stávkují, sjela by do šach
ty. kdyby se nebála. V celé rurské pánvi rudý tisk
po dlouhý čas k stávce zuřivě agitoval, jsou tu
také cyklisté, jichž úkolem jest chytati havíře,
idoucí do práce, kamením, revolvery a strašnými
vyhrůžkami pracují mladí lidé. Ať si vláda pošle do
rurského revíru vojsko nebo nepošle, o jedno mu
síme všichni státi, aby zachována byla svoboda
práce a svoboda dělníků. Podotýkám, že členové
křesťanských organisací havířských jsou pro zvý
šení mzdy, a že majitelé dolů toto zvýšení také
slíbili; zdali je k tomu přinutí stávkové porušení
mezdní smlouvy, jest ovšem jiná.< Stávkové hnu
tí v Čechách, především v mosteckém uhelném re
víru, nabývá větších rozměrů.

Cukerní bruselská dohoda. Stálá komise me
zinárodní cukerní konference na schůzi své 17. t.
m. usnesla se, aby konvence z 5. března 1905 byla
na dobu 5 let počínaje 1. zářím 1912 obnovena. Mi
mořádný Rusku povolenýkontingent vývozu byl
pro kampaň 1911—12 stanoven 150.000 tunami a

Záložna v Hradci “rálové,©
Janské níměstí.

Vklady na knížky4
OaP*>Na běžný účet dle ujednání ly

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Dívčí román od B.

Mellanové. Ludmily sv. 2., r. 1912. Na Ludmilu, 6 svazků

ročně o 1000 str., předplácí se 2.20 K. — Stínem i slu
nečnem. Dvě řady obrázků a povídek. Napsal J. Košnář.
Cena 1.20 K. — Dr .J. Kryštůfek: Dějiny nové doby.
Politická soustava Bachova a pád její. Seš. 3. Cena 60
hal. — Rádce duchovní. Časopis kněžstva českoslovan
ského. Řídí Fr. Vaněček. Roč. 19., čís. 5. Roční před
platné 8 K.



Z nakladatelství Benediktinské kolbtiskárny v Brně.
Hlídka. Vědecká revue. Řídí dr. P. Vychodil. Roč. 29.,
čís. 3. Vychází měsíčně za roční předplatné 10 K. —
Náš Domov. Obrázkový měsíčník pro lid. Řídí J. Vé
voda. Roč. 21., čís. 3. Roč. předpl. 4 K. — Škola Bož.
Srdce Páně. Měsíčník pro katolíky. Řídí P. P. Hlobil.
Roč. 46., čís. 3. Roč. předpl. 3.20 K. — Květy Marianské.
List měsíční ctitelů Panny Marie. Pořádá P. K. Lux.
Ročník 29., čís. 3. Roční předplatné 1.60 K.

Nákladem J. R. Villmka v Praze. Dr. V. Řezníček:
Frant. Palacký. Jeho život, působení a význam. Třetí
doplněné vydání. Seš. 1. a 2. po 20 hal. V dnešní roz
háranosti politické a národní spis tento měl by se státi
národní čítankou na utvrzení charakterů v boji za prá
va národa našeho. — Spisy F. X. Svobody. I. Rozkvět.
Seš. 1 Cena 30 hal.

Vlast. Časopis pro poučení a zábavu. Řídí T. Škrdle.
Roč. 28., čís. 6. Roční předplatné 10 K. Nákladem druž
sva »Vlast« v Praze.

vanského. Řídí J. Novák. Nákladem České ligy akade
mické v Praze-ll., Voršilská ul. 1. Roč. 4., čís. 6. Vychází
měsíčně za roční předplatné pro nestudenty 3 K pro
studující 2 K.

Jánošík. Napsal K. V. Prokop. Drama o 5 dějstvích.
Napsáno r .1907. V komisi knihkupectví A. Píši v Brně.
Cena 1.70 K.

Museum. Časopis bohoslovců —českoslovanských.
Nákladem »Růže Sušilovy« v Brně. Roč. 46., čís. 2.
Pořádá V. Navrátil.

Chléb duchovní. Krátká a praktická rozjímání na
každý den v roce. Upravil P. Fr. Žák T. J. Nákladem
knihtiskárny spolku »Veritas« v Praze I. Cena 3 K. Kni
ha tato jistě zaslouží si pozornosti všech katolíků.

Ženské Listy. Vycházejí měsíčně redakcí J. Flajš
hansovy. Vydává Ženský výrobní spolek český. Roč.
40., čís. 2. Na Ženské Listy předplácejí členové Ženské
ho výrobního spolku ročně 3 K, nečlenové 4 K. Admini
strace v Praze, Václavské náměstí č. 10.

Věstník díla šíření víry. Časopis věnovaný —zá
jmům katol. missif v zemích pohanských celého světa.
Vychází šestkrát ročně, Nákladem arcidiecésního ředi
telství v Praze. Ročník 1., čís. 1. »Věstník« tento za
sílá se P. T. duchovenstvu úplně zdarma v jakémkoliv
počtu exemplářů. Prosí se o zprostředkování dobrovol
ně poskytnutých milodarů; komu není možno -složiti
stanovený roční příspěvek 2.40 K, zůstane nicméně ú
častným všech milosti, když přispěje jakoukoliv almuž
nou na »dílo šíření víry«, plní-li jinak své členské po
vinnosti. Expedice »Věstníka díla šíření víry« v Praze
I., Konviktská ulice 12.

»>Křesťanský názor ma svět.« Pod tímto názvem
vyšla právě nová kniha, která nese podtitul: »Rozumo
vé základy víry.« Můžeme říci směle, že kniha přišla ja
ko na zavolanou ve dnešní době, kdy zápas o nábožen
ství nabyl neobyčejného rozšíření. Kniha hledí na 226
stranách přesvědčiti se stanoviska rozumového čtenáře
o tom, že víra v Boha a v nesmrtelnost duše neopfrá
se o pouhý výmysl nebo výron fantasie, nýbrž o pravdi
vou skutečnost. Pouhý výčet některých kapitol Jako:
O jsoucnosti Boží, o podstatě a vlastnostech Božích,
o původu a vývinu světa, o původu života na zemi, 0
vývoji tvorstva, o původu člověka, Darvinismus a the
orie evoluční, o duší lidské, duševní záhady, duše lidská
Jest nesmrtelná atd. svědčí o tom, že obsah knihy je
velmi bohatý a poučný. Knihu se zájmem přečte člověk
věřící, ale i pochybovač a vyložený nevěrec neodloží
knihy, aniž by tato nezpůsobila v něm duševní otřes.
Proto by kniha měla dojíti rozšíření co největšího. Psá
na jest slohem jasným a snadno přístupným. Knihu se
psal a svým nákladem vydal Josef Šmejkal, farář ve Ve
sellčku, rozesílá ji však pouze »Česká sekce dlecésního
komitétu v Č. Budějovicích. Cena 1 K 70 h, poštou 1
K 90 h. Doporučujeme knihu tuto všem čtenářům s pros
bou, aby na ni upozorňovali a hjeděli ji co nejvíce roz
šířiti,

>EVY«, ženského měsíčníku pro umění, 'vzdělání,
ženské sociální otázky vyšlo č. 3. Obsah je opět velice
pěkný a všeobecně se líbí. Číslo třetí přináší: Dr. Fr.
W. Foerster: Polosvět.-Gabr. Ronal: Die Písma. Marie
Lišková: Vzpomínky z dětství. H. Laxová: Láska. Dr.
Jul. Oolik: Význam matky v národní výchově. Š. J. Re
nata: Do lesů. Š. J. Renata: Nepřišel. Bed. Treufreund:
Matčina vina. K. Dubická: Elegie. B. Bllík: Bůh stvořil
svět Hanna Laxová: Když jsme studovaly. A. M. Ka
dičáková: Nesnadnost vychovávati. — Veselá minuta.
— Besídka. — Časovosti. — Literatura a umění.— V
Naší Domácnosti Jest zajímavý článek o »Jahodách« a

z Čech podobiznu a životopis jedné z prvních svých or
ganisátorek a redaktorek sl. A. Jirouškové, »Poptavár
na« těší se zájmu, neboť už několik dívek pomoci il by
lo umístěno. Objednejte si EVU na ukázku (ročně jen

K 3—) u Ádministrace EVY v Olomouci, Dolní nám. 17.
Světozor. Obrázkový týdenník v čís. 28. t. r. při

náší také podebizny J. Excellence dr. Jos. Doubravy,
biskupa královéhradeckého, dr. J. Buriana, probošta na
Vyšehradě a J. E. Vojtěcha hraběte Schěnborna. Čtvrt
letní předplatné 4.50 K. Vydává J. Otto v Praze.

Velkovýkrmy dobytka vepřového. K otázce záso
bování. měst masem . Napsal J. Kouba. Nákladem »Své
pomocle v Praze II, Hybernská ul. Za 80 hal.

Všude rozšiřujte
a podporujte

katolický tiskl

„

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
ge- a věna dítkám -wa

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál.,
jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil v 36
případech úmrtí? celkem 40.675 K, získav 805
Jlenů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnéjší jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijíhná muže 1 ženy od 24 do 45
let. Příspěvek správní každoroční obnáší 2 K,
zápisné jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K,
do 40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každý člen se
zavazuje, že splatí při úmrtí spolučlona 2 K
jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého Života
označil.

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž
poskytuje též i

WB“věno "8
aedorpělým v den jejich sňatku, případně vdondospělosti jejich, ameb také pří úmrtí těch,
kteří je do odboru věnného přiblásili.

Každý pojištěnec u věnného odboru obdrží
tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
bylo přihlášeno.

Jinochy lze přiblásiti až do stáří 18 let a
dívky do 15 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
55. rok věku svého. Zápisné 6 K je pro všecky
stejné, rovněž příspěvek po 1 K vo výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adressa zní:

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové,

Dr.Frant. Reyl, Váci. Jenšovský,
předseda. jednatel.

Begonie
W NOVINKY 112
Nejkrásnější a nejvděčnější kvě
tina pro okno, balkon a zahradu,
krásné květy až 10 cm. prům.

Meteor 1912 (žlutá).
Uberty 1912 (bílá).

la 1912(sv.červená).1912 (tm. červená).

Zasílá bez dobírky Ia cibule
kus 30 h, 10 kusů 2 K70b

s návodem o pěstování

bývalý dvorní zahradník J. o. k
Výsosti arcikněžny Marie Valerie,
zahradnictví, Častolovice

Uzasný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kopní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramenlů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a
kovového máčiní ve 'výrobnách nejstaršího“
závodu v Čechách, e. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, rozpočty,vzorye hotové zboží
k výběru franko.

Bez velkoměstské režie ve. vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny aš o 20%, neš všude jinde.
Jubil 100 let. trvání a 40 Let.vlastní činmouái.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
vepstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pommíků, šolezných

náhrobních křížů,
slacení písma a různých předmětů venku se nale
-zajících za ceny mírné, — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v kašdém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a ros zhotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu j dostavím se na požádání taktéš

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bronsová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.
SMP Závod založen r. 1808. "B

čnob, úvěrní společnost

w Hradol Králové, —
z (proti Grandhotel) ::,

přijimá vkladyza kutšky
==za 4:o až B" ==

úrok a to dle výpovědi.

: nejlepší Jakooli!| o odnějh4



4- Patentní náprssnky
bez háčků

Zakázky obratem
WB“ se vyřízují.

ď

Hradec Králové,
diříkova třída 239,

Nejlevnější ceny!

Paramenta

Ignáce V, Neškudla syn
s (protokolovaná firma)

jv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudiy, [arále vo Týprachtiofeh)

doporučnje P. T. veledůstojn. duchovenstva |
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

jh kostelníchparamentů

-ÁNÁAH

k]
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=slCennfky, vsorky i róucha hotová naukáska |!
ce na požádání franko zašlou,

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo

—
ručíti veškeré košteul uádou) 4
náčiní a to: mo. rauce, kalichy
cibáře, nádob énky. pacifikály,

svícny, mpy telnies, enkyatd. s pisům

čskernm

„P
sané výr Btaré před

opravuje vv původní intenci s: . o zlatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
káska franko bes sávozností koupě
Vše se posílá posvěcení. Prdes ruční“

sedkerýchsležých« stříbrnýchklenotů,jako: fe.dsů
adonek,oo ná náramkůatd.5 Ietářeképroteny, jídelní náčinísestříbra pravého

ičínského vědy na akladé.
čtenésla, říbro ©drakobonykope 18 nejvzšícem

JAN STANĚK,
pasiř a ciselour

Praha I. al. Karoliny Světlé, čis. 10. a.

KEBI XČSD X CBDXBEDX6PIX

ŽJan Horák, *
i soukenník
M v Rychnově nadAněenou ©zasílá na požádání vždy

dle roční snisony nekot A
Č©nejnovějších druhů pravých
p viněných látek X
©D své Vlastní výroby, Jr i to- i Cizo=

zemských
Četná uznání zvláštěz kruhůvele

JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluse méhe ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.

Učihu, prosím, malou objednávku nazkoušku.

Volejemanolátky na taláry. X
Tež nasplátkybez zvýšení0on! i

AE0B XABDX565 XBODX GSBX

š
X

G8BX663

"m

— Dodává mramorové zařízení pro

Mramorové pračky,
nejlepší prací přístroj

RADOST PRADLEN.
Cena 5 až 6 Kdle velikosti.

Račte při objednávkách
dáti přednost českému
výrobku, domác. závodu.

NezapomeňteR
přesvědčiti se o velkém výběru
— Aavelmi levných cenách —

klobouků"3
dámských, dívčích

i dětských
VNově zřizeném závodě

Julie Kindlové
Hradeo Králové,
Velká podstá č. 145, I poschodí.

Opravy se vyřizujív brzkua levně.
Stuhy, závoje, smuteč.

kloboukly.
do DOLU-J

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synvec nástupce)

odborný
—uměloský závod —

proMal

oken kostelních.

PRAHA-I,

č. 145 ot., Malé Karlova AMU.
ul. čís. 20nové blíže Ma- u BE
lého náměstí, dříve přes PA |"
6 roků na Malém ná- 3
městí pod loubím) dopo

ručuje wo :
bu dodání okem chrá- M
movýchod nejjednoduj- fi:
šího aš k bohatému fi- n
guralnímu provedení a P

sice1 36 Šelesnými © Ly
rámy, sítéma, vsaseními.

Veškeré , skizny i odborná rada latná, beze
vší závaznostikn definitivní ohjodnérou.

ORP* Neáčetnáveřejná i pizemnapochvalná v-na1. P

Založeno roku 1863

Doporučujem

sv. Jos. ústav
mentní a devotional



=

Zhotovuje oděvy dle
nejnovějších anglic.
a francouz. vzorů.

1
HRADEC KRÁLOVÉ.

Truhlářské dělníky
a) na práci fornýroranou,
b) na Židle švajfkáře —

a domovníka
zároveň ku balení nábytku

do stálého zaměstníní přijme c. a k. dvorní
továrna nábytku

K. V. SKUHERSKÝ, Hradec Král.

Harmonium
— úplně nové, které stálo 300 K, —

prodám :: 20x.
Ct. nab. pod značkou „Harmonium“

do adm. tI.

Spořitelna Králohradeckázvyšuje úrokovou míru

z8 vkladů úsporných 1 ze vkladů v odvětví Šekovém

na 4490, |
zo zápůjček hypotečních a kommunálních

na 6%.
=———mpočínaje dnem 1.dubna 1912. mm

černá nasalonníoblekya taláry

barevná ku všemmožnýmúčelům

dámská nakostýmya pláště

SU dh Ň doporučuje vnevídanémjindevýběru
V.J. SPALEK, Hradec Králové.

SNP- (V novém obchodním domě proti chrámu Pauny Marie. “ij

E —
-© Tovární sklad ©
jemných suken
© všeho druhu. ©
í „l

ho

Velký úředně povolený

VPRODE
(sa příčinou směny mistnosti)
= zahájila právé firma——

K. Ed.Krupka v Hrede Král.,
Velké máměstí, čp. 137.

Na skladě jsou: dámské modnf látky, h: dvábné
popei ny, hedvábí šatové a blůzové, semety a
plyše šatové, barchety, prací látky, vyšívané ba
tisty, zefiry, bavlněné a přízné véby, kauafasy,
sypkovuy, d-mašky, ročníky, soupravy, záclony,
koberce, linolea, vosk: vaná plátna, šátxy a šály.
kněžské kolárky, černá sukna na kleriky.
Sukna pro pány, košile, limce, manžety,

kravaty, trikotové zboží, deštníky a j.
Jsa nucen pro nenadálon výpověď opustiti do
savadní své prodejní místnosti, vyprodávám'
s úředním svolením veškeré zboží výše uve
dené za úžasně levné ceny A této ojedinělé
příležitosu levného a dobrého nákupu neměl
by nikdo, komu záleží na ušetření peněz, pře
hlédnouti. — Velký výběr a pečlivá obsluha.
zaručuje každému kupujíolmu již předem úplnou

spokojenost!
Poněvadž firma neopouští Hradec Králové,
záleží jí zajisté na trm, aby P. T. kupující jako
vždy obsloužila přesně a poctivě a aby si své
zákazníky udržela. Nikomu nebude vnocováno

bezceuné zboži!

Prohlídka závoda vítána.Nikdo neníkekoupš
nucen. Ceny úžasně levné.

F*rohlédněte výklady!
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Holíte se sám?
Holičskémýdlo. . 4... 10h
Štětee . . . <... 20, 30, 50, 70h
Miska pniklovanás majoiikou „50h
Saton krém na holení 70 hb
Kámen po holení . 60 h
Kolínská voda 60 h

Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou
zasílá

JOS. JELÍNEK, parfumerie:
v Hradci Králové.
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bí | Založ. r. 1868. Akolový kapitál K 16,000.000—. Stav vkladů ca. K. 42,000.000.—. Bosorvní fondy K 2,500.0006—. Založ r. 1868. 5
E Pilálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilooh,v Tarmoré, v Chrádimi, v Slaném a v Plznl. F“ W
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n) Přijímá vklady na běž.účet, vklad. knížky 4 Daň důchodkovou platí ústav sám. — Vkladní m©
: © S a pokladničnípoukázky na úrok R 40 kuížky a složii lístky poštovní spořitelny zdarma. i
E Směnárna. - Barsovní obchody. - Losové oddělení. - Koupě a prodej osmnýchpapírů ukládacich,lori, dovis, 0
0 valut atd. - Bakont směnek a faktur. - Provádí veškeré obchody do bsnkovniotví spadající, jako: Uvěry W
pěn všeho druhu. - Financování podniků obchodnícha průmyslových.- Vadia a kance. - Eskoat faktur a směnek.- (o
ká Bursovní rozkazy na všechna místa. - Stavební úvěr. - Obchodoukrem surovým. - Výměna kaponů. - Inkasso s
BŽ tažených papírů. - Promesy. - Správa cenných papírů. - Zálohy na cenné paplry a zboží. - Šeky. '/ Akkre- a
s h ditivy. - Remboursní, daňové a celní úvěry. - Soačinnost při zakládání nozých podniků všeho druhu. M U
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Anglické kabáty (svrchniky), zvlášt
nosti anglických kravat, kapesníky,
šle, hole, deštníky, ponožky, nepro
mokavé kabáty gumové, rukavice,
hotové vesty. : 

Přátelé a bratří!
Závažné důvody volají nás, abychom opět

sešli se na zemském sjezdu naší strany. Přede
vším to žádá organisační náš řád, který praví,
že sjezd strany musí býti svolán nejméně jednou
za dva roky a doba dvou let od posledního naše
ho sjezdu uplynula. Dále dlužno svolati sjezd k to
mu cíli, aby v jasné světlo postaveny byly nemilé
osobní spory, které v poslední době vedly k 7áz
nému zakročení velikou většinu výkonného vvbo
ru proti těm, jež kázeň a jednotu ve straně rušili.
Konečně pak bude třeba stanoviti taktický postup
k další úspěšné a svorné práci a zvoliti nový vý
konný výbor, který by pevnou a ráznou rukou
vedl celou stranu k vítěznému postupu.

Z těchto důvodů svoláváme:
zemský sjezd delegátů české strany křesťansko
sociální do Prahy na dny 8. a 9. dubna 1912, který
konati se bude v sále Obecního domu u Prašné
brány na Joselském náměstí, s následujícím pro
gramem:

1. Zahájení sjezdu místopředsedou strany Fr.
„Šafránkem rolníkem a přeďsedou Sdružení katoli
ckých zemědělců.

2. Volba předsednictva sjezdu.
3. Zpráva o činnosti strany v posledních dvou

letech, Ant. Havelka, tajemník.
4. Politická situace, Fr. Šabata, rolní:. Josef

Adani, poslanec a okresní starosta.
5. Finance strany, JUČ. Josef Šindier.
6. Tisk strany, J. Kuška, farář.
7. Organisační řád, prof. Dr. Šulc.
8. Volba výkonného výboru a náhradníku.
Sjezd zahájen bude dne 8. dubna přesně o 3.

hodině odpolední.
Přátelé a bratří! Čeká nás na sjezdu práce

veliká a vážná a proto třeba, abyste co nejhojně
ji sjezdu se súčastnili a ku sjezdu vyslali pracov“
níky zkušené a našim zásadám a našemnu progra
mu věrné, kteří opravdu chtějí pracovati ve pro
spěch naší strany a tím i těch, kteří je ke sjezdu za
delegáty vyslali. Sjezd náš musí býti a takč stě
bude mohutnou manifestací všech uvědomělých
katolíků českých za jednotu a svornost strany. —
Na shledanou ve zlaté, slovanské Praze!
Výkonný výbor české strany křesťansko-soclální,

dne 21. března 1912.

Dr. Rud. Horský, předseda. Dr. Gustav Mazanec,
1.místopředseda, Fr. Šatránek, II. místopředseda.

Členové výboru a náhradníci:
Havelka Antonia, tajemník. JUC. Šindler Josel,
pokladník. Adam Fr., zemský poslanec v Čacho

tíně. Brož Karel, důchodní v Nuslích. Čumpelík
Frant., řezbář v Mělníce. Hovádek Jos., knihař v
Praze-II., Jakubcová Františka, redaktorka ve
Vršovicích. Kaňourek Ant., selský syn v Slrun
kovicích. Dr. Kovář Matěj, c. k. školní rada v
Praze. Krejčí Jan J., rolník v Hrazanech, Novák
Jos., studující filosofie v Praze. Ptáček Frant.

zámečník v Praze, Šach) Ant. rolník v Hůrce u
Českých Budějovic. Dr. Slavík Karel, professor
bohosloví v Českých Budějovicích, Svoboda Stan.,
farář ve Střebsku u Příbrami. Dr. Šulc Frant.

professor v Hradci Králové, Josef Polák, stroj
mistr v Hradci Králové, František Šupka, redak
tor »Štítu« v Hradci Králové. Tomšů Joset, kníž.
arcibiskupský vikář v Zlatníkách. P. Záruba Milo,
farář v Jiřicích.

: „ Pozaámky. 1. Každá místní organisace české strany
" křesť. sociální má právo vyslati ku sjezdu jednoho
delegáta. 2. Přihlášky delegátů ku sjezdu zasílány buďte
sekretariátu české strany křesť. sociální v Praze, Vel
ká Karlova ulice čís. 8., v přízemí. Přihláška musí vy
hotovena a podepsána býti od našeho důvěrníka. Po
došlé přihlášce -zašle sekretariát delegátu legitimaci,
bez níž nikdo na sjezd připuštěn nebude. 3. Kdo sl
přeje nocleh, nechť to spolu s příhlášoku oznámí.

V Hradci Králové, dne 29. března 1912.

Pokrokářs' á neibost nad

eucharistickým sjezder.

: Ročník XVIInserty se počítají levně.

Košile bílé, barevné, flanelové dle
míry v nezvýšených cenách. Zboží
trikové, kožené. Parfumerie. Cestovní
a turistické potřeby. Cestovní při

krývky a galoše.

muže-li úředník pořádati schůze, na nichž se pod

šlenkáři svobodě svědomí! Když se konal sjezd
evangelíků (i cizích) v Praze, když došlo k veli
kému sjezdu Wunder-rabínu, pokrok buď. ztichí
anebo velebil. Ale kďyž katolictvo, které předsta
vuje v Rakousku nejčetnější společnost nábožen
skou, chystá se k oslavě Nejsvětější Svátosti, tu
díž k slavnosti opravdu náboženské, již se rojí ži
dovské protesty. Již pokrokoví politikové násilně
se mísí do vnitřních záležitostí církve, jako by je
někdo přímo vlekl k účasti na slavnostních dnecli.

»Osvěta Lidu« hledí dne 21. t. m „dokazovati,
jak účelem sjezdu toho jest politika. Prý eucha
ristické kongresy »pořádány byly dosud jen ve
městech nebo státech, v nichž římský klerikalis
mus dominuje. Řadí se tudíž Rakousko mezi země
Římu nejoddanější.« S dovolením: v Londýně snad
také »klerikalismus« dominuje? Zeptejte se zedná
řů, anglikánských církevníků a židů. Ti vám dají
správnou odpověď. A přece tam byl velikolepý
eucharistický kongres dávno dříve než ve Vídni.

„>Osv. Lidu« konstatuje s údivem: »Císař přijal
protektorát eucharistického kongresu, přislíbil zů
častniti se průvodu a šesti sekcím přípravného ko
mitétu v čele stojí arcivévodkyně a choť násled
níka trůnu.« — Patrně měl se panovník dříve pře
ptati židovského tisku, zda mu bude dovoleno ú
častniti se slavností vlastní konfesse. Vzhledem k
velikolepému pruběhu jest zcela přirozeno, že byli
požádání sami členové panovnického rodu za pro
tektorát. A pak přece Habsburkové od nejstarších
času prosluli svojí věrností ke katolické víře a ú
ctou-k Nejsvětější Svátosti. Protestantský básník
Schiller sám složil nadšenou báseň na úctu k Eu
charistii, jaká se jevila u Rudolfa Habsburského.
Pomocníci rabínu však jsou nemile dotčení tím.

náboženskému citu dle starobylé tradice. Uvažte:
Sieghartové, Rotschildové, Outmannové mají v
Rakousku již tak veliký vliv — a katolický moc
nář neptá se volnomyšlenkářu, smí-li se sůčastniti
manifestačně bohoslužeb katolického vyznání. Ko
nečně dlužno konstatovati, že pokrokářský tisk
dovoluje každému — i vysokému úřednictvu účast
na kongresu. Ale připojuje: >Leč účast jejich nutno
si dobře zapamatovati a stejnou svobodu požado
vati i pro úřednictvo a ministry svobodomyslné.«

Klademe tu otázku, kdy se zabraňovala které
mukoliv úředníkovi nekatolickému účast na boho
službách vlastního ritu. Vždyť přece i při samé po
rotě se stane přestávka, jestliže židovský advo
kát oznámí, že musí jíti dle svých rituelních záko
nů na pobožnost do synagogy. Kdy protestovali
naši katolíci proti velikým schůzím pastorů, zda
kdy protestovali aspoň proti oslavám Kalvínovým,
jež přece byly zřejmě zahroceny proti církvi ka
tolické? Ale zde jde dle pokrokového tisku hlavně
o úřednictvo. A o jakou vlastně jeho svobodu? Prý
dr. Marchet byl napadán pro své stanovisko k
Wahrmundovi.
Jaká jest tu příčina ke srovnání s náboženskou
svobodou úředníků katolických? Jestliže se kato
líci hájí proti nevědeckému, štvavému pamíletu,
jestliže se ohradí i proti těm, kteří takové štva
nice buď přímo nebo nepřímo podporují, tím ještě
nechtějí bráti nikomu náboženskou svobodu. Vždyť
přece v kruzích protestantských, židovských a li
berálních bylo vzrušení ještě větší, když borromej
ská encyklika prohodila několik slov o dávno ze
mřelých representantech protestantství. Pro kri
tiku lidí tedy strašný rámus. Ale katolíci měli si
bez hlesu nechat líbiti tupení víry samé!

A té svobody vůči stávajícím řádům se po
skytuje liberálním úředníkům až dost. Může-li c.
k. úředník kandidovati na program sociální demoe

kum, pak jistě nemohou naříkati na velikou nesvo
bodu.

Ale uhodneme lehce, co nejvíce pálí židy u
zednáře. Katolíku dostaví se obrovské množství,
poznají, jak obrovská síla lidu dá se ovládati ča
sto hrstkou fanatických štváču. Ačkoli slavnosti
nebudou nijak politickými, přece jenom v Širýcu
davech dojde k jasnějšímu poznání, že katolík jesi
velikým obrem, který jen pro své náboženské pře
svědčení si nechal líbiti kopance, že dobře nepo
chopil, jak veliká jest dřímající síla v konserva
tivcích tohoto státu a jak veliké pluky zahranič
ních věřících sympatisují s náboženským ruchem
v Rakousku.

Ve starém Římě nelišil se otrok valně svýr
oděvem od obleku zpupných patriciu, svých kara
báčníku. Bylo to dovoleno proto, aby otroci ne
poznali, jaká mizivá hrstka dovoluje si zotročova
ti miliony statných lidí. A u nás? Každou chvíli
rějaký násilně sehnaný pruvod sociálně demokra
tický, aby se zdálo, jak tito lidé převládají nad
konservativci. A při tom přímo fanatické křiky
proti pruvodům katolickým, aby našinci své řady
nesčítali. Zrovna taková taktika, jako u římských
patriciův!

Ovšem židovský tisk pracuje proti sjezdu pl
noit parou »Prager>Tagblatt:“ a jiné židovské listy
hanebně lhou, že prý sjezdové komité upadlo do
veliké finanční tísně. A protože prý sjezd vyža
duje velikých nákladů, mají katolíkům dopomoci
k penězům židé kupováním šlechtických titulu. řá
du a jiných vyznamenání. Puvodně tato lež byla
ctištěna v sociálně demokratickém »Arbeiter-Zei
tungu<, který chtěl tak trefiti dvě mouchy na
jednou. Ovšem na tlto sensační zprávu, která se
vší židovskou drzostí dovolila si jmenovati
i osoby ve vymyšleném plánu tom súčastněné, při
šly včas náležité odpovědi. Leč lež se kolportuje
vesele dále, ačkoli sami jmenovaní židé zaslali pří
slušné opravy.

Z těchto fanatických lží vysvítá, jakým veli
kým trnem v oku jest eucharistický kongres našim
protivníkům. Proto musí býti tím spíše heslem
katolíků, aby obeslali sjezd co nejčetněji. Konají-li
zednáři veliké světové kongresy s obrovským ná
kladem k vůli udolání církve, jest naším právem
a povinností odpověděti důstojnou manifestací ná
boženskou

/

Privilegovaní rabíni. Pokrokářský tisk byl ve
lice vzrušen nad tím, že jeden mladočeský posla
nec gratuloval J. Exc. nejdp. biskupovi k šedesáti
nám. Tento společenský pozdrav ovšem byl dle
pokrokářské logiky velikým hříchem politickým.
Vždyť biskup nepatří do národa, i kdyby byl nej
upřímnějším Čechem. Duchovní hlava statisíců

upřímných katolických Čechů musí býti považo
vána za vyhoštěnce, na nějž se nesmí puncovaný
vlastenec usmáti. Zato však moderní národní eti-'
keta vyžaduje, aby se vlastenci plazili před ně
meckými židy s pokornou prosbou, aby mluvili če
sky. Takový německý žid má postavení privilego
vané. Pokrok před ním klečí, ať již se třebas spo
juje i s našimi národními nepřáteli. ©Ovšem ještě
větších privilegií dostává se rabínovi. »Čas«, který
také nezapomněl >zrádu« dra Franty na pokroku a
svobodomyslnosti přibiti na ©pranýř, uveřejnil

nedávno předtím (20. února t. r.) insert tohoto zně
ní: »Představenstvo židovského pohřebního bra
trstva v Praze podává truchlivou zprávu o úmrií
svého nejmilejšího a vysoce váženého pana vrch
ního rabína Phil. Dr. Natana Ehrenfelda. Zemřel v



sobotu dne 17. února. Jako znamenitý učenec a
podporovatel veškerých humánních podniků, byl
zesnulý! nenahraditelnou okrasou našeho bratr

stva; krom toho byl spoleblivý, kompetentní rád
ce ve veškerých rituálních záležitostech. Členstvo
zve se timto k hojné účasti na pohřbu, který se
koná v úterý dne 20. února z Klausovy synagogy
ve 2 hod. odpoledne.«

Tedy tento vrchní rabín byl orthodoxní. Vždyť
byl vyhlášenou autoritou v oboru církevních lor=
malit. Nadto náležel do cechu těch rabínů, kteří by
pokládali za veliké ponížení osvojiti si jazyk české
národnosti. Českožidovský »Rozvoj« sám prozra
dil, jak tento vrchní pastýř do smrti se českému
jazyku za svého 20letého působení v Praze nepři
učil, takže oddával ty, kterým byla bohoslužebná
němčina nemilá, po hebrejsku. A všecko mu prošlo
v době tolik »horlivé« židovské assimilace. Alc
zvlášť zajímavo jest, jak »Čas« psal již dva dni
předtím o tomto vrchním rabínovi — dříve ještě,
než mu představenstvo dalo insert. Dne 18. února
napsal: »Včera ve 4 hod. odp. zemřel po dlouhé ne
moci vrchní rabín pražské náboženské obce Ph.dr.
Nathan Ehrenfeld. Narozen r. 1843 v Cenzu v U
hrách (komitát komárenský) studoval na vynikají
cích školách rabínských a dosáhl pak v Kielu do
ktorátu filosofie. Roku 1890 přišel jako nástupce
vrchního rabína Hirsche do Prahy, kde jasnou
svou povahou i učeností a vynikající schopností
řečnickou získal si brzo obecných sympatil.« A
ještě 19. února redakční rubrika >Času« sděluje:
»>Kúmrtí vrchního rabína dr. Ehrenfelda, o němž
jsme včera přinesli zprávu, dodáváme, že pohřeb
zesnulého se bude konati v úterý 20. února o 2,
hedině odpolední z Klausovy synagogy v Praze-V.,
v Hampejské ulici .« — Ale to už jsou v témže čí
sle inserty dva. V jednom sepraví, jak veliké měl
zásluhy Ehrenfeld o »Spolek pro židovské prázdni
nové kolonie.«

Co učinil pro český národ. tento maďarsko
německý žid, o tom ovšem ani slovo. Také jest
zamlčeno, jakou úlohu hrál při založení německé,
germanisující »Talmud-Thora-Schule« v Praze.

Tedy Ehrenfeldovi nijak nevadila láska k bibli
a talmudu, nevadila mu houževnatá němčina, nc
vadily mu přesné církevnické formule v poklonko
vání pokrokářů. Byl to dle pokrokářského soudu
muž učený tolik, že si získal v Praze docela sym
patií obecných.

Zato však českému biskupovi nesmí dle mo
derních názorů projeviti gratulaci ani občan po
křtěný po katolicku.

Ovšem — jestliže »Čas« činil reklamu rabín
ské »Talmud-Thora-Schule«, jestliže otiskl provo
lání na podporu židovských rumunských lichvářů,
jestliže oznamoval! světu k vůli reklamě činnost
židovského spolku školského, který germanisuje,
pak vidíme jasně, jakým jest proticírkevníkem a
z jakých motivů vyvěrá zášť proti českým. bisku
pům. V nedělním »Čase« (dne 24. t. m.) čteme in
sert: »Pravé přistoupimské macesy .. . jakoži

veškeré velikonoční zboží nabízí Sonneschein.
Praha, Kožní ul.« Ano — >Čas« jest orgánem >pro
tikonfessijním.« Maďarsko-německý rabín a mace
sy mají však privilegium.

Politický přehled.
V poslanecké sněmovně dne 22. března branná

předloha po řečech generálních řečníků posl. Cho
ce (proti) a něm. nac. Krafta (pro) přikázána vý
boru. Ve sněmovně 26. března odpol. začali hro
ziti Rusíni obstrukcí při jednání o předloze zákona
o tabákové licenci. Po obstrukční řeči ruského po
slance Starucha prohlásil posl. Levický, že Rusíni
v této chvíli od obstrukce upouštějí a propustí zá
kon o tabákové licenci, zprávy výboru soc. poli
tického a národohospodářského, jakož i úpravu
mzdy v hornických a úrazových pojišťovnách, ja
kož i při stavebních závodech. Levický se však
dále výslovně prohlásil, že Rusíni první čtení vo
docestných předloh žádným způsobem nepřipustí
Rusíni trvají totiž na tom, že pro svoje východo
haličské kraje musí také dosíci nějakých hospo
dářských prospěchů. V poslední chvíli Rusíni od
obstrukce upustili, ježto hr. Stůrgkh slíbil jim kon
cesse na poli jiném. Velezajímavým bylo 22. t. m.
jednání o vydání poslanců Malika, Ira, Rolsberga,
Udržala, Staňka, Práška a Rollera, kteří stíhání
jsou vrchním zemským soudem vídeňským pro
zločin souboje. Sněmovna jich však nevydala. Z
českých poslanců vydán Fressl pro urážku na cťi.

Zákon Koliskův opět zamítnut. Ministr kultu
a vyučování ryt. Hussarek dne 22. března odpově
děl v poslanecké sněmovně na dotaz něm. nacio
nálního svazu a také něm. křesť. sociálů o zákonu
Koliskově. Pravil, že již místodržitel bar. Bienerth
stanovisko vlády tlumočil ve sněmu dolnorakou
ském. Zákon Koliskův nemůže býti předložen k
sankci z důvodů zákonných, odporujeť $ 6. -říš.
škol. zákona. Zákon Koliskův, jehož ostří namíře
no jest jedině proti Čechům vídeňským a dolnora
kouským vůbec, měl býti účinnou agitační zbraní
k nastávajícím doplňovacím volbám vídeňským.
Něm. nacionálové chtějí radnice vídeňské dobýt a
něm. křesť. sociálové ji chtějí udržet. Obě zápasící

strany htédí se přetrumínout nacionálním šovinis
mem, aby hodně voličů nachytali; něm. nacionálo
vé zrádcují křesť. sociály před voličstvem, jakoby
strana křesť. soc. nebyla dosti německy národní,
proto ženou křesť. sociály, aby přiznali barvu v
záležitosti schválení zákona Koliskova, a křesť.
sociálové nacionálům sedají na vějičku, na zásady
křesťanské spravedlnosti i na platné zákony stál
ní zapomínají, a schválení provokativního zákona
se domáhají.

Pronásledování českého školství ve Vídal. Ja
kým způsobem se štve proti českým školám ve
Vídni zvláště proti zapečetěné škole Komenského
ve III. okresu, o tom svědčí schůze okres. zastupi
telstva tohoto okresu 21. března, na níž předsedají
cí prohlásil, že zmíněná škola musela býti střeže
na sesílenou policejní hlídkou, ježto byla obava,
že místnosti její budou spustošeny.

Posl. dr. Fiedler o politické situaci na říšské
radě promluvil 22. t. m. v Karlíně. Odůvodňoval
vyčkávací stanovisko Jednotného českého klubu
zaujaté vůči branným předlohám, o nichž není ji
sto, budou-li v druhém čtení v nynější formě pro
jednávány. Také mluvil o vodocestné otázce a
prohlásil, že Českému klubu na tom záleží, aby
předloha o vodocestných otázkách dostala se do
výboru. Teprve v příštím zasedání parlamentu
dojde k řešení velkých politických otázek, které
vzhledem na poměry v Uhrách nemohly býti do
sud řešeny. Teprve až bude v Uhrách uvolněna
cesta branným předlohám, bude rakouská vláda
postavena před otázku, jak utvořit majoritu. Vše
závisí od toho — pravil posl. dr. Fiedler — jak do
padnou česko-německé dohodovací konference.
Těžisko jejich spočívá dnes ve Vídni a nikdo ne
může předem říci, jaký výsledek konference bu
dou míti. Jest jisto, že rozpory při vídeňském vy
jednávání jsou ještě dosti značné. Hlavně záleží na
tom, aby české strany sdružené v Jednotný klub
postupovaly jednotně ve všech otázkách a aby
bylo dbáno vzájemné loyality.

Vládní komisař pro království České! Takové
lamento ozývalo se v posledním týdnu v liberál
ním tisku českém. Naproti tomu. brněnský >Hlas<
píše: »Dokazuje to, že naši liberálové ztrácejí hla
vu, jak vše nejde po jejich. Mají plná ústa práv ná
roda a země, ale bylo by jim lhostejno, kdyby na
místo zemské autonomní vlády přišel zeměpanský
komisař. Aspoň by měli proti čemu se ohražovat!
Je to tak trapné, když pak Němci sami musejí do
kazovati, že podobná pověst je nesmyslná, že zem
ské zařízení nepřipouští, aby správu země vedl ze
měpanský komisař, a když pak se konstatuje v
něm. tisku, jak maloměšťácky nazírají čeští libe
rálové na práva a povinnosti zemské autonomie.
Proto by výrobci podobných pověstí mohli býti
opatrnější. Vždyť tropí české věci jen ostudu.«

Krise v Uhrách. Hr. Khuen po audienci 25. t.
m. císařem pověřen, aby s vůdčírni politiky vyjed
nával k odstranění krise. Resoluce o povolání zá
lohy k čirmé službě vojenské ovšem padla. Tento
krát Maďaři prohráli. Ovšem Maďary přiměla k
ústupu volební reforma, která při jmenování Lu
kacse minist. předsedou nabyla by posily a jíž se
Maďaři bojí jako ohně. Dosavadní systém udrží se
zase nějakou dobu u vesla. — Tuto neděli strana
Justhova uspořádala v Pešti tábor lidu za reformu
volební. Na 20.000 lidí se tu súčastnilo. Došlo dva
kráte ke krvavé řeži mezi lidem a policií.

Cisař Vilém na cestách. Na své cestě na jih
23. t. m. zastavil se císař Vilém ve Vídni, kde po

přijetí v Schonbruně. Císaře doprovázel princ Au
gust Vilém s princeznou Viktorií Louisou. V nc
děli byl už císař Vilém v Benátkách, kde druhého
dne sešel se s králem italským Viktorem Emanu
elem. Na další cestě na ostrov Korfu sestoupil Vi
lém na ostrovy Brionské, kde právě mešká s ro
dinou následník trůnu arcikníže František Ferdi
nand. Pozadí návštěv těchto jest ovšem politickéno
rázu, prý císař Vilém šel zase klížit rozviklaný
trojspolek, z kterého Rakousko a Italle trochu vy
padávají. Vždyť prý se tajně vyjednává mezi Ru
skem, Rakouskem a Italií.

Zbrojení v Německu. Branné předlohy, jež
vláda předložila říšskému sněmu německému, a jež
znamenají velké rozmnožení německé armády i
něm. válečného loďstva, pobuřují celou Evropu,
Německo zřídí si zvláštní porýnskou armádu. An
glic předešla již německé námořní zbrojení vell
kým zvýšením svého námořního rozpočtu a Fran
cie nezůstane jistě za Německem pozadu. Dle vše
ho také ostatní velmoci budou následovati příkla
du Německa a zvýší své vojenské požadavky.

Válka Italsko-turecká. Na bojišti připravují se
Italové k odchodu do vnitř Tripolska. K tomu cíli
vystavěli jednu železnici a chystají se ke stavbě
druhé. — Turecká vláda dala uzavříti vjezd do
Dardanel dvojí řadou upevněných min, aby zabrá
nila případný vjezd válečnému loďstvu italskému.
Parníky smějí projíždět jen za vedení tureckých
lodivodů. — Turecká vláda objednala ve Francii
8 aeroplánů, jichž chce užíti v Tripolsku proti Ita
lům.

V Čísě utrpělo republikánské vojsko velkou

mrtvých, povstalci ztratili 250 mrtvých.
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Objednávky vyřídí

Družstovní knihkupectví,
nakladatelství,

závod hudební a papírnictví
wHrado! Králové, Adalbertinum.

Žprávy
organisač. a spolkové.

Ku sjezdu stramy. Sjezd, jak ukazuje veliký počet 
již došlých a stále docházejících přihlášek, bude veli
kolepou manifestací pro jednotnou českou stranu křest.
sociální. Potěšitelno je, že zvláště venkov činí pilné pří
pravy k návštěvě sjezdu a nemine dne, aby nedošla
celá řada přihlášek od účastníků i z nejzapadlejších kou
tů našeho království. Je viděti, že venkovští příslušníci
strany stojí neochvějně při staré naší straně křesť. so
ciální, kterou zakládali, s kterou bojovali a vítězili. A
právě tato neobyčejná účast venkova, lidu prostého jest
nejlepší zárukou lidovosti naší strany. Venkovským ú
častníkům budou poskytnuty zdarma noclehy a jest jen

třeba, aby se včas u sekretariátu strany (Praha, Karlova
ul. č. 8., přízemí) o ně přihlásili.

Záležitosti stramy. V Hradci Králové pořádány dne
20. a 24. března dvě konference důvěrníků diecése naší.
Prvé súčastnil se i Jeho Exc. nejdp. biskup, který od
pověděl na některé poznámky +XX. Věku«. Nynější ak
ci výkonného výboru vyslovena důvěra. Rozkolníci, kte

Bi sami se vyloučili, aniž čekali na rozhodnutí sjezdu
Strany, nebudou již volání k dohodám. Rokování vyznělo
též v ten smysl, aby se strana katolicko-národní spojila
s námi anebo aspoň abychom šli bez šrůtek vedle sobe.
— Vážený organisátor nám píše: Jak dlouho dávala
matka českých měst katolickému lidu zlý příklad svým
škorpením, tak dlouho byl vlastně dnešní rozkol připra
vován. Byl to vřed na těle našem. My jsme je! hořili
rok co rok, scházeli se a smiřovali, ale měl se udělati
bezohledný řez a hnis rozkolu měl se odstraniti. Z kaž
dé tuse byla jen nová konfuse, z každé smiřovačky
nová nedorozumění, protože jsou lidé, kteří se dorozu
měti nechtějt, Když jsme jeden druhého nemohli přesvěd
čiti dříve, dnes se nám to teprve nepodaří. Dokud k
roztržce nedošlo, bylo snad třeba názory sí vyměňo
vati a vzájemně si je hájiti, při čemž mohlo padnouti ně
jaké to neprozřetelné slovo na obou stranách. Ale jaký
by to mělo význam dnes, kdy roztržka jest hotova a
strana nová existuje? Dokud státi bude strana lidová
na stanovisku křesťanském, nepřekážetme ji v positiv
ní práci! A dokud nenechá nás na pokoji, nevšímejme si
jí. Uložme si hned z počáku reservu, neboť kdyby se
mělopsáti tak, jak se děje dnes, pak byse jenom ničila
věc, kterou chceme hájiti. V zásadních věcech bude nut



no vždy se sraziti, budeme-lí činiti nároky na název
stran křesťanských. A co nás vedlejšího rozdvoluje, toho
pomiňme velkomysině, zvláště však zapomeňme antipa
tif osobních, aby se k vůli nim strana nerozbijela. Žád
ná strana nemá záviseti od osobností, nýbrž od progra
mu. Staří odcházejí, mladší nastapují, a ti mladší budou
pro nás míti šťastnější ruku a nebudou pro nás míti nic
než politování, že jsme z osobní řevnivosti k radosti
svých nepřátel se, potírali a katolickou věc poškozo
vali. Žádost mám k novému výkonnému výboru: U
rovnejte finance, i kdyby to stálo oběti a pak: K noze
zbraň! — Slova to jistě smírná, Jen kdyby se chtěl dle
nich říditi každý! Některé osoby raději touží po rozva
lmách té stavby, v které výhradně nemohou vládnouti
sami. A bije se do zasloužilých, obětavých pracovníků
více než do odpovědných našich nepřátel. Ukládali jsme
sí také reservu do krajnosti. Ale jak jí bylo porozumě
no? »XX. Věk« v č. 69.: »Na »volné« konference v Hrad
ci Král. dávno dříve zvána katol. národní strana (inž.
Dostálek), na svolaném kursu do Hradce Král. parado
valy již před naší konferencí sloupy katol. národní stra
ny Dostálek a dr. Rožánek . . .« Kdyby k tomu došlo
po marných pokusech vykázati p. Jungra do příslušných
mezí, a po marném usilování, aby byl dodržován orga
nisační řád, těžko by se mohl někdo tomu diviti. Kon
etatujeme však, že zde byl p. Dostálek jednou, kdy se
jednalo o falšování podpisů rukou Jungrovou a podvod
ném matení voličstva. Pak tu na žádné knferenci nebyl
ani pan Dostálek ani pan dr. Rožánek. Poslední mél by
premluviti, zda vůbec kdy do Hradce přijel. Mluví-li se
o skutečných námluvách, pak tyto se dály v Praze zá
přítomnosti secessionistů. Tam měli příležitost pánové
dokumentovati jasně, zda jest lépe podříditi se diktátu
p. Jungra či podati ruku straně katol. národní. Bojů
vzájemných bylo už dost. A proto ať dokáží, jakou posi
tivní prací si dovedou získati přízeň širokých vrstev.
Zrovna tak sluší odmítnouti stesk na »pronásledované
ho« organisátora, který sám nejlépe ví, že jest pro něho
nejlépe o skutečné příčině přesazení pomlčeti. Zkrátka
nyní se hledají pro secessi důvody ex post, ačkoli bylo
dříve tolik příležitosti k reformě ve straně samé! „deme
dále krokem pevným, lid obětavou práci uznává, nové
řady se hlásí. Nuže — nechť jinde místo skorpení, vy
zrazování redakčního a obchodního tajeniství atd. sc
pracuje též v zájmu věci společné katolictvu všemu!

Hořice. Den 25. března, svátek Zvěstování Panny
Marie zůstane všem členům odbočky Všeodbor. sdruže
ní dlouho v paměti. Ráno téměř všichni členové vyko
nali povinnost křesťanskou velikonoční. Večer pak od
bočka na pamět pětiletého trvání a založení svého u
spořádala hudební a pěvecký večer, při němž účinkova
li jako hosté pražské hobojové trio (pp. Bukvát, Hořá
nek a Novák vesměs z Prahy) a hosté jičínští (p. ředitel
Tomáš s chotí, pí. Kabelová, slečny Kosinová a Kordulo
vá). Program byl umělecký i zábavný, takže obecenstvo
bylo úplně uspokojeno. Pražské hobolové trio předneslo
po proslovu místního vlp. Ježka, jenž zmínil se o dnes
ním našem jubileu a hosty uvítal, Beethovenovo trio pro
2 hoboje a anglický roh, kterýžto výkon byl tak pre
cisně proveden, že došel velkého aplausu, a co hlavního
— velmi byl chválen od odborníků, členů to místního
»Dalibora«. Pak jeden z pražských pánů (Hořánek) po
bavil obecenstvo sólem na violu s doprovoaem klavíru,
u něhož po všecka čísla byl p. ředitel Tomáš. Však též
hosté jičínští se vyznamenali. Provedli operetu »Tři
doktorky« (pl. Kabelová, sl. Kordulová a Kosinová), jež
našla u obecenstva veliké pochvaly. Též deklamace
Douchovy »Bohaté nevěsty«, jež posluchačstvo svýni
jadrným a jemným humorem velmi pobavila, a melo
dram »Vodník«, byla čísla opravdu pěkná a krásně před
nesená (sl. Kordulová). Pak předveden byl »Ženský soud
ve 30. století« o »Klepařské tercetto« od jičínských dam,
což obé přijato s velkým potleskem. Též zpěvná duetta
(pí. Kabelová a sl. Kosinová) od Vymetala »Měsiček“,
od Dancéra »Lesní zvonky«, a Mendelsohna »Jen přál
bych si slovem projevit« velmi se líbila. Zkrátka prů
běl: celého večera byl krásný a povznášející, a poslu
chačstvo jen si přálo, aby zas takový večer znovu byl
uspořádán, což, dá Bůh, snad bude k oslavě dne svato
václavského. Výbor odbočky všem účinkujícím za jejich
ochotu a námahu volá Zaplať Bůh!

Sdružené katolické spolky v Pardubicích již podru
hé vystupují se svými čackými ochotníky na jevišti v
našem městském divadle. Tentokrát sehráli »Idežly man
želství«, veselohru od Bartoše ve 4 jednáních za vedení
obratného režiséra J. Klivického. Netřeba hledati obvyk
lých lichotivých frasí kritiky, stačí pouze tolik říci, že
účinkující dámy i páni se v pondělí večer dne 25. t. m.
přičinili ze všech sil, aby předvedli nám dokonalé typy
herecké a dlužno s radostí dodati, že tak učinili s vý
sledkem dokonalým. Souhlasný projev chvály všech
přítomných jest důkazem opravdové rutinovanosti he
recké, jakou bychom u ochotníků zřídka kde nalezli. A
jestliže první divadelní vystoupení v městském divadle
potkalo se s tak neobyčejným všestranným úspěchem,
můžeme to tvrditi o druhém kuse v míře ještě větší. Již
ta nepřátelská pokrokářská kritika »Osvěty Lidu« při
předešlém představení dala tušiti, že ochotníci hrali vý
borně a všecko že se líbilo. Tak i nyní bylo divadlo
pří našem pondělním představení ve všech prostorácit
svých plné. Celé divadlo bylo vyprodáno a toť zajisté
nejlepším svědectvím, jaké oblibě se těší naši milí 0
chotníci. -Nebudeme mluviti o každém zvláště, neboť
všichni zaslouží toho nejlepšího uznání a veškeré chvály.

Čáslav. Křesťansko-soc. vzdělávací spolek uspořá
dal na počest svých členů a příznivců Jostfků večírek,
při němž dp. prof. Kohout přítomné poučil, potěšil a po
bavil přednáškou: »Žena v národní písni«. Vytknuv pů
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plsně lidové o ženě od kolébky až ke hrobu. Přednáška,
kořeněná humorem, sledována byla s plnou účastí a tě
šila se pravému porozumění. Po přednášce zazpívalo
krátce sestupující se nové kvarteto a pak konán byl
koncert spolkové kapely, jejíž jednotlivá čísla musila bý
ti hojně opakována. Účast- byla slušná. Příští spolkový
večer po svátcích Velikonočních. — K společné svaté
zpovědi a sv. přijímání přistoupili členové spolku v ne
děli dne 24. března v děkanském chrámu Páně. Súčast
nili se až na nepatrné výjimky téměř všichní do jednoho.
— Na spolkový dům sebráno bylo při posledním večír
ku 8 K. Na týž účel darovali: vdpp. děkan Sedláček ze
Solopisk 6 K, kaplan J. Filip z Vilímova 4 K, J. Khun z
Chotusic 3 K, po 2 K darovali: vdpp. J. Eliáš, farář v
Sudějově, F. Můller, prof. v Kutné Hoře, V. Bartoš, fa
rář Červ. Janovice, V. Kouba, farář Soutice, J. Král, la
rář Suchdol, F. Prokůpek, farář Uhel. Příbram, J. Vašek,
farář Nová Ves, F. Herrmann, kaplan Záboř, F. Pour,
duch. správce Kutná Hora, V. Žid, zám. kaplan Žehušice,
— Za člena zakládajícího přistoupil vdp. Al Dostál, fa
rář Bystré. — Zaplať Bůh!

Vlsaře u Čáslavě. Katolická organisace mládeže v
naší obci patří, pravíme to bez chlouby, mezi nejčilej
ší na veškerém Čáslavsku. Znajíc takřka z denní zkuše
nosti úporný boj, který se vede proti všemu, co nese
značku katolictví, neskládá sklíčeně ruce v klín, ale pra
cuje, aby řady příznivců rozmnožila a členům svým
důvěry a síly dodala. A chvála Bohu, práce se daří!
Divadelní večery, pořádané v zimní době, byly vždy
obecenstvem přeplněny a přednášky ve spolkovém sále
konané těšily se přízní hostí i z dálného okolí. Krásným
důkazem toho byla i poslední přednáška dp. kaplana M.
Kloudy z Ronova, v níž obětavý organisátor katolického
lidu poučil nás o jedné ze svých cest, vylíčiv s dopro
vodem nádherných obrazů své turistické a poutnické zku
šenosti. Místnosti stačily sotva návalu posluchačstvo,
které s příkladnou pozorností sledovalo zajímavý cesto«
pis dp. řečníka, odvděčujíc se mu na konci mohutným
aplausem. Hlavní zásluhu o krásný průběh přednášky
má náš milý vůdce a rádce p. Jos. Kruml, statkář z
Vinice, který s obětavostí sobě vlastní všecken katoli
cký život organisační podporuje. Jemu vedle dp. předná
šejícího budiž také vzdán upřímný dik. Zdař Bůh!

Král. Hradčany. Výbor organisace české strany kře
sťansko-sociální na Král. Hradčanech, pojednav ve
svých plenárních schůzích dne 5. a 19. března 1912 o
vnitřních otázkách strany, zejména o záležitosti tisku,
usnesl se jednomyslně uveřejniti resoluci: »Výkonné
mu výboru české strany křesťansko-sociální projevuje
me plnou důvěru, vyslovujeme hluboké politování nad
věcně neodůvodněným odtržením se několika pánů od
jednoty strany a založením zcela zbytečné strany nové.
Žádáme všecky bratrské organisace i veškeré stou
pence křesťansko-sociálního hnutí v Čechách, by svorně
setrvali v jednotné, společnou snahou a prací vybudova
né české straně křesťansko-sociální, jež svým křesťan
ským a lidovým programem jest povolána sjednotiti v
sobě všechny vrstvy národa českého. Vybízíme všechny
bratrské organisace k podobným veřejným projevům na
obhájení jednoty strany a k horlivé účasti na chysta
ném řádném sjezdu delegátů české strany křesťansko
sociální.« Výbor organisace české strany křesťansko
sociální v Praze na Král. Hradčanech.

Obrázky svatých
v různých cenách, levné
pro školní dítky,

obrázky smuteční

a upomínky k sv.

přijímání a zpovědi
lze dostati

v Družstevním knihkupectví
v Hraéel Králové (Adalbertinum).

Zprávy
místní a z kraje.

„Stabat Mater<«od Jos. Rhelnbergra bude provede
no na Zelený čtvrtek po odpoledním skončení hodinek
v kathedrálním chrámu sv. Ducha řízením ředitele kůru
p. Jana Nep. Wiinsche. Komposice ta jest pro smíšený
sbor s průvodem orchestru.

Marlánská družina dívek v Hradci Králové dne 17.
března sehrála po prvé drama »Sv. Cecilie-. Neslusí
oceniti pouze výkon, ale I ty práce, které sodálky vy
konaly, aby zajistily podniku plný úspěch. Nadšeně 3e
předstihovaly, aby každá přispěla hřivnou nejcenněiší.
Pevná ruka režisérova dovedně vytvořila zdařilý obrá
zek utrpení a bojů za vznešené idey náboženské, které
v první době křesťanské ušlechtilými dušemi našich prv
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| do svých úloh dobře. Pěkně se shostily svých úloh sl.
Faltová a sl. Kozová, jež předvedly to veliké křesťan
ské: »Krev mučedníků semenem nových křesťanů«. Sc
živým zájmem byl sledován výkon sl. Schiffnedrové, jenž
překvapil, a sl. Pickové. Velmi dobře nastínila oběta
vou duši sl. Hloušková. Neméně uspokojily i ostatní so
dálky. Živé obrazy, dík dp. Černému, vhodně se rýso
valy v rámci děje. Doprovod hudební, který obstaral
dp. dr. O. Svoboda, doplnil ladně celkový ráz kusu. Ač
koliv kladly se veliké obtíže při vypravení této pěkné
hry, přece s uspokojením musíme říci, že provedení
překvapilo a jest si přáti, aby více takových her bylo
provedeno. —k.

Hál pokroková a klerikální. -Ratibor« zahral si za
se jednou na strážce pořádku a mravnosti. Křiklavě na
míchanými barvami vylíčil nerozvážný násilnický čin
lukavického faráře Imlaufa, jenž v návaln rozčilení ztre
stal holí drzého útočníka na svou čest. Nikterak nám
nenapadá schvalovati podobný způsob satisfakce, která
patronům a dopisovatelům »Ratibora« nahání husí kůži

při vzpomínce, jak by se jim vedlo, kdyby tento způsob
vyrovnání volili na př. všichni, kteří byli ničemně v
pokrokových tiskovinách napadení. Neomlouváme násíl
nictví faráře Imlaufa, nýbrž ho naprosto odsuzujenie,
ale divíme se jen »Ratiboru«, kde se v něm vzala najed
nou neobyčejná citlivost pro bezodkladné potrestání vin
níka, ačkoliv svého času podobný smysl pro spravedl
nost »Ratibor« neprojevil, když jeho patron dr. Klumpar
na veřejném náměstí před svědky holí ztýral v den vol
by do říšského sněmu voliče, jenž se opovážil voliti ji
ného kandidáta nežli Drtinu. Kde tenkrát »Ratibor« žá
dal okamžitou suspensi vinníka? Kde tehdy obviňoval
»Ratibor<«obecní správu za tento násilnický a vyloženě
trestní čin? Proč najednou měří jiným loktem knězi a
proč činí zodpovědnou za čin jednotlivce církevní vrch
nost, že netrestá hnedle bez náležitého vyšetření po
vahy skutku? Jsme jisti, že farář Imlauf pocítí také
přísnost církevních zákonů, ale musíme chváliti jen
rozvahu církevního soudu, že nesoudil na pouhou de
nunciaci pokrokářského tisku, nýbrž že vyčkal také ná
ležitého šetření se strany světského soudu. »Ratibor«
zcela perfidně volá k zodpovědnosti nejdp. biskupa v
přečinu Imlaufově. Na pouhé pokrokářské denunciace
nemůže biskupský ordinariát vynášeti rozsudky a také
nemůže jich uveřejňovati v novinách dříve, nežli byly
vinníkům oznámeny. Z celého krvavého tažení -Rati
bora« v politování hodné aféře vysvítá ušlechtilá snaha
pokrokové tiskoviny, vytlouci z osobní viny jednotlivce
důvod k paušálnímu tupení celého stavu. Dnes však
manýru pokrokovou každý prohlédl a jako veřejnost hůl
dra. Klumpara a dra. Lhoty nepřisoudila k vině všem
pokrokářům, tak také nebude holí Imlaufovou bíti celý
stav, jenž za jednotlivce nemůže.

Valná hromada Okrašlovacího spolku v Hradci Krá
lové konati se bude v pondělí dne 1. dubna t. r. 0 půl
S. hodině večer v malém sále Besedy. Pořad jednání:
1. Čtení protokolu poslední valné hromady. 2. Zpráva
jednatelova. 3. Zpráva pokladníkova. 4. Zpráva revisorů
účtů. 5. Volba nových členů výboru. 6. Volné návrhy.
Poznamenání: Podle $ 6. odstupující členové výboru pp.
F. Koutník, Jos. Růžička a Jiří Tilman mohou znovu
voleni býti. K zahájení valné hromady jest třeba, aby
byla přítomna aspoň čtvrtina všech členů. Nedosáhne-li
se tohoto počtu, koná se valná hromada s týmž pořa
dem o půl hodiny později a usnáší se bez ohledu na po
čet přítomných členů.

Živnostenskoprávní intermační kurs. Obchodní, živ
nostenská a průmyslová Ústředna v Hradci Králové po
řádá ve dnech 22.—26. dubna t. r. v Hradci Králové živ
nostenskoprávní informační kurs pro společenstevní funk
cionáře a učitele pokračovacích škol. živnostenských.
Přednášeti budou úředníci Ústředny a družstva k náku
pu strojů, c. k. instruktorátu společenstevního a praž
ského ústavu pro zvelebování živnosti, jakož i inspek
tor zemských ústavů práce. Pro naprosto nemajetné
přespolní kursisty vypisuje Ústředna 5 stipendií po 25
K. Veškeré dotazy a přihlášky řízeny buďtež nejdéle do
15. dubna na Ústřednu v Hradci Králové. — Za příčinou
čistění úředních místností se v Ústředně na Bílou so
botu, jakož i v neděli a pondělí Velikonoční neúřaduje.

Klub českých velocipedistů pro Hradec Králové a
okolí odbýval svou řádnou valnou hromadu v sobotu
dne 16. března za účasti 19 členů. Ze zpráv funkcionářů
vyjímáme: Klub snažil se soustředit všechny obory
sportu. Zřízeny jsou odbory footballový, tennisový a cy
klistický. Vydání — následkem nepříznivé loňské jarní
saisony, vzrostlo značně a nutno tu napnouti veškerou
energii, aby docíleno bylo rovnováhy. Postavení klubu
je těžké. Převzatými povinnostmi sportovními nucen jest
na cestě nastoupené pokračovati a podpory se mu nikde
nedostává. Hříště klubové poukazuje se ku hrám stu
dentským, aniž by za upotřebení materiálu jakákoli ná
hrada byla poskytnuta. Žádosti za subvenci zůstávají
nevyřízeny, naopak nařizuje se odstranění ohrady, což
mělo by za následek nemožnost kontroly při zápasech.
Za těchto podmínek, kdy zapomíná se na povinnosti pod
rorovat tělesný vývoj občanstva, je práce v klubu velice
stížena. Doufáme však pevně, že dojde činnost klubu
konečně ocenění a aspoň žádosti za subvenci bude vy
hověno. Na to provedeny volby a zvoleni: za starostu
p. Dr. Klumpar, místostarosta: n. Durchánek J. V, ná
čelník: p. Holý V., do výboru pp.: Brusnický O., Černý
F. J.. stavitel, Jarkovský J., učitel, Neumann J.. Peřina
Karel, ing. Stejskal J., Urner O., Viewegh M., za náhrad
níky pp.: Borůvka K., Rybyšar J., Senger Fr. Vacek
K., revisory účtů pp.: Samek J. a Zuman J. Na to valná
hromada po volných návrzích skončena.



Skou horlivého propagátora umělecké výchovy. Dne
%. t. m. rozžehnala se s tímto světem duše Šlechetná,
knihovník a tajemník průmyslového musea v Hradci
Králové p. Miloslav Oehm. Jeho nadšení pro umění cha
rakterisuje ta okolnost, že ani i dlofholetá vleklá choro
ba nedovedla oslabiti jeho energickou práci. Narodil se
roku 1870 v Hradci Krár"Absolvovav dvě třídy gymna
sijní, vstoupil na školu zámečnickou. Pracoval pak v
dílnách, navštívil k vůli dalšímu vzdělání i Vídeň a Mni
chov. Stal se učitelem na škole pro umělé zámečnictví.
Od roku 1903 byl knihovníkem a pak i tajemníkem
zdejšío průmyslového musea. 1 při chatrném zdraví
vyvinul mravenčí píli. Zemřel uprostřed nejpilnější prá
ce. Svými statistickými přehledy, knihovnimi řády atd.
postavil činnost knihovny na pévnou půdu. A to vše
při prostředcích nejskrovnějších. Nedočkal se ubožák
nové budovy,o jejíž dostavbě tak často s vřelou láskou
psal. Horlivě přispíval články odbornými do různých
listů a vydal několik samostatných pojednání. Měl ve
likou zásluhu o pořádání odborných přednášek a kursů.

Při svých velikých zkušenostech byl dobrým a ochot
ným rádcem jiným horlivcům. A při všech zásluhách
vždy zachoval povahu nejskromnější. Byl to konservati
vec, který si získal lásku všech bez rozdílu stran, kteří
ho poznali. Městské museum "ztrácí v něm pracovníka,
za něhož ztěžka v době přítomné se náhrada nalezne.
Svou pílí postavil si Oehm v Hradci pomník trvalý.

Osobní. Revisorem Záložního úvěrního ústavu byl
na místě zemřelého měst. důchodního p. Ot. Vojty val
nou hromadou dne 16. t. m. zvolen p. Alois Švorčík, di
rigent filiálky c. k. priv. Assicurazioni Generali, který
po absolvování nižší střední školy a po nabytém vzdělá
ni obchodním býval účetním v textilních závodech, na
čež osvojiv si znalost cizích jazyků, vedl po 8 roků sa
mostatně rozsáhlý obchod v Rumunsku. Nyní pak již
na devátý rok má svěřeno velmi důležité obchodní ú
střed! velkého pojišťovacího ústavu, se vzorně vede
ným účetnictvím, tak že po nabytých dlouholetých zku
šenostech obchodních a účtárenských je pro výše uve
dený úřad velmi dobře kvalifikován.

Králové konala dne 24. března t. r. svoji ustavující schů
zi, v níž zvolení byli pánové Jaroslav Červený, c. k.
dvorní továrník atd., předsedou a JUDr. Frant. Ulrich,
starosta král. věnn. města Hradce Králové atd., místo
předsedou.

Koncert sl. Marle Dvořákové, klavírní virtuosky, bu
de v Hradci Králové v neděli 14. dubna za spoluúčinko
vání houslisty pana F. Daniele. Slečna Dvořáková je pi
anistka vyspělé techniky — křišťálově čisté, hraje s pl
ným porozuměním, vnikajíc zplna do ducha komposice.
Úspěchy umělecké na všech dosavádních koncertech
docílené možno nazvati přímo velkolepými a bude ve
čer tento u nás jedním z nejkrásnějších. Záznamy seda
del v knihkupectví F. Píši.

II. porotní období u c. k. krajského soudu v Hradci
Králové počíná 10. dubna. Vylosováni jsou následující
porotcové: kupec Ed. Singer v Broumově, obch. K. Paul
v Č. Skalici, hosp. úř. L. Caspers ve Svinišťanech,
host. J. Bauer v Dubenci, obec. starosta F. Wolanek v
Kohoutově, rol. J. Lesk v Nové Kocbeři, rol. J. Wittich
v Prorubech, rol. V. Mikolášek v Bukovině, rol. J. Pro
kop v Jenikovicích, rol. V. Knejp v Lochenicích, rol. J.
Merkl ve Skaličce, mlynář H. Kohout v Třebechovi
cích, rol. B. Šrám ve Všestarech, soukromník J. Rydl
v Jaroměři, kupec Al. Hlávka v Josefově, soukromník
J. Karas v Kostelci n. Orl., maj. domu E. Nosek sen. V
Králíkách, majitel cihelny V. Wagner v Králíkách, rol.
Č. Čermák v Bohdašíně, obuv. Aug. Kejklíček v Hrono
vě, rol. J. Šťastný v Klenici, rol. B. Trojan v Křivicích,
řed. cukrovaru J. Kořán v Meziříčí, továrník Ed. Gold
man v Polici n. M., továrník V. Škop v Polici n. M., rol.
J. Hubka ve Vys. Srbské, rol. J. Vogel v Bartošovicích,
rol. V. Bartoš v Javornici, obch. R. Vostřebal v Rych
nově n. K., mlynář F. Kunc v Jedlině, řezník Fl. Meier
v Hor. Adersbachu, host. Vinc. Kalousek v Heinici, mly
nář F. Neškudla v Jamném, sládek F. Ullman v Kyšper
ku; náhradní porotcové vesměs z Hradce Král.:stavitel
F. Černý, obch. Ant. Frynta, továr. J. Jindra, pokrývač
A. Keimar, obch. K. Krupka, kloboučník Al. Pinkava,
restauratér K. Smutný, správce J. Štětka, ředitel Al.

Vávra.
Včelařský spolek pro Hradec Králové a okolí roz

dá, pokud zásoba stačí, svým členům semena medo
nosných rostlin a to svazenky, brutňáku, komonice a
hořčice. Též menší množství sazenic keřů pámelníka s
kustovnice lze obdržeti. Někteří členové dosud neode
brali zamluvený cukr ke krmení včel. Kdo hodlá zakou
piti včelstva, roje, úly, neb zaručeně čistý med, nechť
obrátí se na včelařský spolek. Spolkový včelín nachází
se teď s lask. povolením sl. předsednictví právováreč
ního měšťanstva ve flošně v bývalé Lhotově továrně.

Soudsí spory pokrokářských otců v Třebechovi
cích. Obec Třebechovská zahájila několik sporů proti
místnímu mlynáři p. Janu Hájkovi, Jehož bezdůvodně
žaluje. Jak tyto SPOry obyčejně dopadají, toho jest veli
ce pěknou ukázkou rozhodnutí c. k. nejvyššího soudní
ho dvoru ve Vídni. V něm námitka obce proti přísluš
nosti pořadu práva před C..k. okresním soudem v Hrad
ci Králové přednesená ve sporu, jimž se pan mlynář do
máhání náhrady škody 300 K na obci, byla naprotso 24
mítnuta. Žalovaná obec odsouzena k náhradě nákladů
soud. per 124.36K do 14 dní pod exekucí. Škoda p. Hájko
vi způsobena jedině vinou obce tím, že voda rozlévala
se z neopraveného náhona, k jehož správě Jest obec za
vázána. Právnicky důmyslně odůvodněný odvolací re
kurs, sepsaný panem drem. Bedřichem Petrem, advo
kátem v Hradci Králové, který P. mlynáře v těchto spo
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čáře. Ptáme se naší obecní samosprávy, kdo zaplatí ty
to útraty a další útraty v těchto sporech s p. mlynáření
vedených? Na čí účet jsou tyto riskantní spoty zahá
jeny? Toť opravdu nezodpovědné hospodářství naší «
becní samosprávy. Vedou se tu na účet poplatnictva
velice nákladné spory hlavně z osobních důvodů úč
kterých t. zv. »pokrokových« pánů, jimž patrně tyto
náklady soudní na srdci neleží. O jejich úhradu patrně
se musí postarati celá řada obecních poplatníků, kteří
proti vedení sporu s p. mlynářem Hájkem rozhodně pro

soudní.

Stydí se za kříž. V Opatovicích n. Lab. byl v pon
dělí odpoledne pohřeb váženého občana p. Václava Rej
hy. Účastnily se i spolky, mezi nimi také Sokolové v
kroji z Opatovic a z Praskačky. Pohřeb vedl vidp. Jo
sef Jakubec, farář, který výpravčímu pohřbů p. Adoltu
Hybskému nakázal, aby se křížek nesl napřed před prů
vodem; některý však Sokol (kdo, vyšetří četnictvo) ho
chům nesoucím křížek v tom zabránil a poslal je zase
nazpět. Jelikož lidé se nad tím pohoršovali, vybídl vlp.

Jan Širůček opět hocha s křížkem, by šel napřed a také
ho před průvod dovedl. Ale vůdce Sokolů, Václav Zá
stěra, úředníkkrál. české polepšovny, s tím nesouhlasil.
Po chvilce byl hoch s křížkem opět některými Sokoly
poslán nazpět a tak šli Sokolové bez kříže okázale před
pohřebním průvodem. Že pohřbu a tedy i pohřebního
průvodu se súčastnili, bylo patrno i z té okolnosti, že
u hřbitova učinili špalír. Mají prý Sokolové ve stano
vách při pohřbech choditi před křížkem. I kdyby tomu
tak bylo, což však nikdy nemůže býti směrodatným, pak
přece respektovati měli nařízení vdp. faráře, který jediné
určuje pořádek při pohřbu, což jest vnitř. záležitostí cír
kve. Jelikožz tohoto jednání některých Sokolů pošlo
veliké rozčilení přítomných a hlavně příbuzných zemře
lého, jakož i pohoršení lidu v citech jeho náboženských,
uvidime, jak v této záležitosti zachovají se úřady nad
řízené. Za takovou poctu, která při pohřbu vnáší do
lidu roztrpčení, všude se příbuzní poděkují. A kdo sc
tak chová, dává na jevo, že přišel vlastně za účelem ji
ným než k vůli poctě zesnulého. Nad rakví mrtvého pro
váděti okázale justament — to již odporuje vůbec spole
čenskému taktu. Kdyby někde kráčeli Sokolové za muří
nohou, pak by se neozvalo z veleobce sokolské ani slo
vo »zásadního« protestu. A pak ještě pohlaváři sokolstí
kárají katolíky, proč prý nemají chuti vstupovati do
»všenárodního« tělocvičného sdružení.

Pokrokářský advokát proti lidovým požadavkům v
Dobřenicích,. (Dokonč.) Dopisovatel »Ratibora« zamičel
také svému čtenářstvu i tu zde dobře známou věc, že
vlastně p. Weinrichovi, jenž má skoupených oněch 19
starousedlých živností, dle $ 70. ob. zrř., požitky obecní
ho statku sotva patří. Z některé živnosti jistě nikoliv!
Tytéž příčiny, pro které ztratila svůj podíl na obec.stat
ku živnost p. Barvíře, mluví i proti p. Weinrichovi. Bude
p. Weinrich za 7 svých nynějších soudruhů platit část
jejich povinnosti, bude-li tato pro všechny poplatníky
důležitá věc proti němu rozhodnuta? Vzdejte se také
výkladů o křesťanské lásce, když nerozumíte ani její
mu vznešenému pojmu, ani věci, o níž jde. Lásku v ur
čitém případě musíme prokazovati těm, kteří trpí křiv
du a ne těm, kteří se jí dopouštějí nebo z ní užitek mají.
Víte, kolik nabízel p. Weinrich a s ním spojení starou
sedlí průměrně za 1 korec obecního statku, jehož uži
vají? K 97! Vidíte, p. farář a jeho soudruzi rekurs proti
takovému výkupu opět vyhráli. Zemský výbor schvále
ní, tomuto výkupu okr. zastupitelstvem udělené, nazval
z ohledů formálních nezákonným a také pro směšně niz
kou cenu ho neschválil. Korec pole u nás stojí téměř
12 až 13krát více! Jakou cenu má pak 76 korců role a
lesa, na nichž vázne povinnost hraditi obecní schodex
a pro mladousedlé právo nikdy obecní schodek neplati
til? Takový výkup podporovat se vám zdá křesťanskou
láskou?! Přece však mezi řádky snad nevědomky jste
trochu pravdy prozradil; že z Dobřenic, kdysi obce
veliké a zámožné, vedle 7 starousedlých chalup zbylo
jen něco málo chudých domkářů. Na čem se budou ži
viti, když i a půda, která je obecním statkem, by se pro
dala z velké části p. Wenrlchovi? Neslyšel jste aic o
tom, že za důchodního Franka bylo smluveno, že díly
obecního lesa, budou-li od. starousedlých prodány,
skoupí od nich jeho pán? Nevíte nic, jaká nouze je tu
o stavební místo, jak rádi by si leckteří čeští živnostníci
postavili vlastní krb, ale nemají kde. Jak jste mohl na
psati, že Dobřenicům v národním ohledu nehrozí žádné
nebezpečí!? Vždyť velká většina půdy, která je zákla
dem zdatného rolnického stavu a tim i národní samo
statnosti, je u nás v rukou německých. A nic také neví
te, jak před stavbou nové školy (od r. 1905—1908) p.
ředitel Erlbek a ještě jiní úředníci panští se namáhali,
aby se Pravští odškolili, by velkostatek úplně svými
lidmi mohl obsadit místní školní radu a dostat tak dů
ležitý kulturní ústav český do své moci? Věhlasný náš
národohospodář J. Ex. Bráf, naše národní obranné jed
noty, všichni rozumní národovci hlásají: chraňte si če
skou půdu, neprodávejte ji, je to základ naší národnosti,
národ bezzemků je nucen sloužit, třeba svému úhlavní
mu nepříteli. A Vy napíšete a pokrokový »Ratibor« bez
zardění Vám uveřejní, že Dobřenicům v ohledu národ
ním nehrozí žádné nebezpečí. Máte divné ponětí o práci
národní. Hojně pít dobré plzeňské při pěkné hudbě,
tancovat do rána a vybrat při tom pět korun na Matici,
to je ovšem snazší, nežli uhájit kolikaletou praci pro
český lid kus české půdy. Házet však tomu, kdo tak
vážně pracuje, z pouhé žárlivosti a ziskuchtivosti klacky
pod nohy, ba spojovatí se $ protivníky jeho, jako Vy to
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snaď nečítí, neboť Jste madšeň protestantskými misi- 
emi před dvěma lety J na Váš popud pod firmou vla
steneckoté u nás konanými. Váš výrok »Koho hlavní me
tou je Řím, ten nemůžebýti žádným obhájcem národ
ním= to dokazuje. Vy tomu věříte, co se cítělo nepozo

rovaně posluchačům do duší vpravit, že charakterníČech musí býti proti Vídni a proti Římu čili že dobrý
katolík, poslušný své církevní hlavy v Římě, nemůže*
býti dobrým Čechént a vlastencem. Toto štvávé heslo,
které by nové náboženské rozbroje mohlo v národě
dosti jinak nesvorném rozpoutati, je Vám vrcholem

moudrosti. Proto v každé veřejné práci i prolévu katol.
kněze neb uvědbmělého katolíka větříte klerfkalismus,
proti němu se stavíte a myslíte, že pracujele pro národ.
Z uvedeného vidíte, jak jste uškodil těm, které jste chtěl
hájit, neboť nebýt Vašeho posledního dopisu v Ratiboru
nebyly by anl tyto řádky spatřily světlo světa.

Zemřel dne 24. t. m. vdp. Jan Nep. Volánek, děkan
v Jaroměři a čestný kaplanbasiliky Loretánské, Byl
trápen delší nemoci, která jej sklátila u věku 53 kt. Bůh
přijmiž služebníka věrného do ráje.věčného!

Děkanský kostel v Pardubicích. Po Pardubicích roz

létla se v minulých dnech zpráva, že centrála pro za
chování památek ve Vídni zakázala pro jakési vážné.
právní nedostatky přestavbu děkanského kostela v Pár
dubicích. Není ovšem na té celé zprávě ani zbla prav
dy. Bylo tu sice jakési dohodování v příčině tvaru stav
by v souvislosti se státní subvencí a ve příčině zadá
vání jednotlivých prací různým osobám. To však pranic:
nevadí mistru staviteli, aby dle svých plánů v započa
tém díle pokračoval a to třeba s největší rychlostí. Dou
fáme, že tomu tak bude, aspoň na začátku tohoto týdnu
dva mladíci už začali sundávati pomalinku tašky z při
stavené nevkusné kaple u kostela. Půjde-li to tak dálc,
jest možno přece za několik měsíců spatřiti na kostele
aspoň nějakou změnu.

Lidový symlonický koncert uspořádá okresový sbor
osvětový v Pardubicích dne 31. března o půl 8. hod.
večer v městském divadle při snížených cenách za Spo
luúčinkování pardubské filharmonie. Dirigent Vojt. Lan
tner. Na pořadu jsou Dvořák, Beethoven, Mendelssohn
a Grieg.

Úmrtí. V Pardubicích zemřel v minulých dnech Fr.
Tomášek, majitel konfekčního závodu a domu v Par
dubicích. Byl to milý a vážený občan, který se neostý
chal svému náboženskému přesvědčení při příležitosti
veřejně dáti průchod. V úterý dne 26. t. m. byl za veli
kého účastenství pohřben na městském hřbitově v Par
aubicích. Odpočívej v pokoji!

Dobruška. Josef Kosař, knihař a nyní majitel výrob
ny napírových krabic v Dobrušce, před smírčím žívn.
soudem svěřenému sobě uční Františku Štěpánovi, kte
rého místo ke knihařství přidržoval k lepení krabic, až
otec jeho si na nedodržení smlouvy u smírčího soudu
stěžoval, byl nucen dle uznání smírčího soudu učně
propustiti. Při tom však se dotekl křesťanské jednoty a
Sokola. Uváděl, že Sokol dobře vede mládež a ne jed
nota. Milý pane Kosaři, býval jste v jednotě také, tam
jste i čečníval a pak jste najednou odešel. Ale tenkráte
jste nedělal v obchodě »vyrovnání« jako nyní, když jste
Sokol. Kdy-na mnohé a mnohé zadní se nedostává, ne
vime. kde jste nyní nabyl toho vychování — v jednotě
jistě ne — dodati 200 krabic, ale ne dle smlouvy co se
tkne jakosti, jako posledně si stěžovala jistá obuvnická
firma v Týništi, z čehož ovšem firma vyvodila i
důsledky. — Ano, pane Kosaři, »pokrok« se nemodlí a
také má zvláštní pravidla o obsluze zákazníků. Jako ko
stelníkův syn z Krčína byste to měl dobře vědět a do
tázati se svého svědomí a zachovati i osmé »nepromlu
víš křivého svědectví«. — V Dobrušce se roztahuje ži
dovstvo jako snad nikde jinde. A vše si dovolí. Chudí,
jimi ujařmení gojimkoyé pak snesou od nich všecko.
Jako tohle! Bydlí zde svobodná česká dcera. Za ní pálí
jeden mladý žid. Dne 17. března o půl 2. hod. v noci 0
smělí se činiti návštěvu v zavřeném domě. Sehnal žebří
ček, přelezl zeď a — jak byl zvyklý — skočil dolů na
hnůj. Ale běda, den před tím byl hnůj vyvezen a syn z
pokolení Ffraim spadl do žumpy. Nohama i rukama za
ryl se do měkkých částí tam plynoucích a pomazany
jako hastrman dobýval se do domu ze dvora. A zotro
čilý lid, co by vetřelce odkázal hezky z ostra na čer
stvý vzduch, ještě otevírá a libě páchnoucího amanta
pouští k vyvolené.

C. k. odborná škola tkalcovské ve Dvoře Králové
u. Lab. obsadí počátkem školního roku 1912—13státní
stipendia s měsíčním obnosem 40 K. Bližší podmínky a
vysvětlení podá ředitelství, které přijímá žádosti nejdéle
do 15. května t. r.

Čáslavsko. V poslední době vede se veselá vojna
mezi červeno-bílými a rudými soudruhy 0 výsledek vo
leb do čáslavské okresní nemocenské pokladny. Vedle
všemožných výčitek o defraudacích, ;podvodech atd.
traktují se orgány obou táborů: »Posázavský Kraj« a
»Východočeský Obzor« také výčitkami o pomoci kleri
kálů. Nevšímali bychom si tohoto jejich bratrského se
častování, kdyby nebylo těch slavnostně pronášených
přísah, že o klerikální hlasy nestojí, že jich nechtěli a
nechtějí. Pravdou jest a zůstane, že jako jiné ještě stra
ny | národně sociální i sociálně demokratická o hlasy
klerikálů stály, stojí a státi budou. A nestoji-li zrovna
strany, stojí aspoň vedoucí stranníci. Stydi-li se nyní
za jednání svých předáků ten nebo onen orgán, jest to
jenom smutné svědectví naší politické mravnosti a cha
rakternosti. Dovedl-li na př. říšský posl. Jirásek žádati
předáky katol. organisací při schůzích © hlasy, pak ať
to jen přizná „Východočeský Obzor«, zrovna jako není



potřebí rozčilovati se tak »Posázavskému Kraji«: »my
pomoct klerikálů nepotřebovali a potřebovat nebudemne«,
kdyžještě příliš krátce od té doby, co vůdce národních
socialistů p. pokladník Hejnic šlapal cestu na žlebskou
faru. Tedy jen vždy přímo adle pravdy!

ZAleby.Valná hromada okrašlovacího spolku konaná
v minulých dnech ukázala, jakou bohatou činnost roz
vinul tento mladičký spolek za krátkou dobu svého
trvání. Nejen mnohý zapadlý koutek našeho města má
jemu co děkovati za nový svůj vzhled, ale i náměstí
a hlavní ulice, jejíž úprava patří v prvé řadě do kompe
tence činitelů úředních, doznaly přičiněním okrašlova
cího spolku skutečného městského rázu. Hlavní zásluhu
o to má ovšem veleobětavý předseda pan ředitel cukro
varu Teplý, který ochotně — nebudiž nám toho zazlí
váno —'otevíral vlastní kasu, když kasa spolková vy
kazovala prázdnotu. Mnoho krásných plánů bylo do bu
doucna projednáno. Záleží jenom na obecenstvu, aby
snahy spolku pochopilo a podepřelo. Výbor, jenž důvě
rou členstva byl opět v starém složení povolán, jistě se
zase hojně přičiní. — Jestliže valná hromada okrašlo
vacího spolku vyzněla harmonicky, nebylo tomu tak na,
či spíše po valné hromadě Besedy. Bonmot zasloužilého

vykládán příliš pichlavě, ač nebylo k tomu naprosté pří
činy a tak nastala v řadách mladých členů — secese.

nevinné slovo nepřijdé k zničení dosud tak milého stře
diska společenského. — Velmi pěkný příklad nábožen
ského porozumění podaly dne 25. března členové orga
nisované katolické mládeže na farnosti Žlebské. V počtu
opravdu imposantním přistoupili k společnému přijetí sv.
svátostí. Není divu, že přemnozí byli pohledem na toto

šlechtění jejich dítek a v kterých spolcích, organisacích
a jednotách jest pro děti katolických rodičů jedině —
pravé místo!

Jilemnice. Přednášku o své pouti do sv. Země, pro
vázenou 200 světelných obrazů, bude míti u nás dne 31.
L m. o 8. hod. večer dp. František Dostál, katecheta
z Hradce Králové.

Surovost pokrokářského paedagoga. Z Opočenska
se nám píše: Neslýchaný případ udál se. v blízké vsi.
Otec — dobrý křesťan a Čech — má pokrokového sy
náčka učitele. Synáček cpal stále otci starému svoje
pokrokové nápady, ale otec od svého přesvědčení nc
ustupoval. Synáček tím hruběji a posměšněji na olce
dorážel, což otce velmi bolelo. Jak by ne, když na jeho
vzdělání vynaložil 1400 zl. a za to takovou neůctu k
sobě musí zažíti od vlastního syna! Přišel si syn k otci
pro mléko a zase do otce mluviti začal. Ten roztrpěcn
vykázal ho ze stavení. Synáček odpovídá: »Já tu mám
takové právo jako vy! Tu otec tímto zpupnýín cho

světe, co učinil tento syn? Obrátil se a udeřil pěstí otce
tak silně do nosu, že krev vystřikla z otcovy hlavy a
celý obličej znetvořen byl otokem. A ještě ve vzteku
vlastního otce popadl za ramena a třásl jim u kamen
tak, že otec hlavou bil do kachlů a měl několik boulí.
Tam vede moderní »pokrok«. Otec dobrák nežaloval, ale
stěžoval si panu inspektorovi, aby syna napomenul. A
takovýhle člověk vychovává českou mládež. Otcové,
nepovede se vám pak také tak?

Semily. Zdejší duchaři jsou kosové. Prorokují dle
hesla: »Nebude-li pršet, nezmoknem.« Ztratil se zde je
den občan. Jedna sedánka mediánská usoudila, že jest
utopen v řece — druhá zas prohlásila, že jest zahrabán
do země. Že by mohi býti zmizelý občan někde ve
vzduchu, to už se prorokovati neodvážili. A teď podle
duchařů hledejte, kde jest ta voda anebo aspoň »obje
vená« jáma. Pražský prorok povětrnosti Fiala přece je
nom měl lepší ostrovtip než ti tajemní duchové.

Ranná. V den Zvěstování Panny Marie přednášelo
zde slč. Kosařová. Tak zdařilých schůzí, jako byla tato
schůze katol. žen a mužů, děvčat a jinochů, zde mnoho
nebylo. Velký sál v hostinci p. Svobody byl plný. Účast
níků a účastnic mohlo býti na pět set. Aby se neopako
valo řvaní, kterým odpůrci v prosinci 1911 odpovídali
ke klidným a přesvědčivým slovům vdp. kanovníka dra.
Šulce, byla tato schůze pořádána jako schůze dů
věrná. Byla to radost viděti takové účastenství, zvláště
z kruhů mládeže i mužské i dívčí, a jak všichni napjatě

slečna líčHa útoky a zbraně nepřátel. Tak působila pře
krásná řeč slečnina. Postavení katolíků v naší době, zvlá
ště s ohledem na ženu bylo předmětem přednášky. K
mužům mluvila, k ženám i k mládeži. Tvář, oči i slova
svědčily, že mluví ze srdce. A když končila, ohromný,
upřímný potlesk v celém sále byl důkazem, že nemlu
vila nadarmo. Kéž nám dá Bůh takových řečnic co mož
no nejvíce! Velevážené slečně Kosatové k další přetěž
ké a nejvýš potřebné a záslužné práci přejeme co nej
pevnějšího zdraví a požehnáníBožího.
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Záložna v Hradci Králové,
————=Jazskénáměstí.——
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ostolní práce
pozlacovačské a řezbářské,

zoovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradci Králové.
Cetná uznání od vid. úřadů duchov. k disposici

Různé zprávy.
Nový děkan starobylé kapitoly vyšehradské. Volba

nového děkana konala se dne 21. března a zvolen jedno
inyslně senior-kanovník Msgr. Josef Kuchynka. Týž
volbu přijal. Nový vyšehradský děkan narodil se 5. dub
na roku 1844 v Hradci Králové a jako kněz postupoval
rychle ve svých hodnostech. Působil také jistou dobu*
v Rakovníce, kdež jeho vlivem byl opraven historický
chrám sv. Bartoloměje. Vedle věd přírodních pěstuje
Msgr. Josef Kuchynka filosofii a studium dějin.

Jak zednáři ve Francii pomáhají lidu. Slibovaná mili
arda ze zkonfiskovaného jmění církevního rozprchla se
jako pára a drobný lid tam naříká nad svým zbědova
ným postavením sociálním více, než dříve. Ale místo
praktických důkazů, co svede vláda na úleva bídy sa
mostatně, bez sahání po cizím majetku, hrábla nyní po

šejí ročně 400.000 franků, vláda hned se chopila nad ni
mi »správy«. Milostivě z nich přenechává 30.000 franků
na katolické bohoslužby, ale celých 370.000 věnuje na
podporu »protiklerikálního« hnutí. Tedy netoliko že z
toho nedává na potřeby drobného lidu nic, ale nadto vě
nuje ten veliký obnos k účelu zcela opačnému, než k ja
kému byl darován. Vždyť již i malé děti vědí, co vše
cko jest zednářům klerikalismem. Jen jest hádankou,
proč ještě nyní potřebují zednáři ve Francii peněz k
utloukání »klerikalismu«. Vždyť přece tvrdili, že celá
budova klerikalismu ocitne se s velkým rachotem v
ssutinách, —jakmile se odstraní vládní pilíře, jakmile
»shovívavost« pokrokářů přestane. Nyní jest kněžstvo
ožebračeno, nedovoluje se mu ani tolik volnosti k svo
todným úkonům náboženským, jako pověstným apačům
pařížským k lupičství, jeptišky jsou vyhnány. Kde tedy
může hroziti nějaké nebezpečenství při »postupujícím«
prý uvědomění občanstva? Tady vidíme, že zlé: svědo
mí tone v strachu, protože podvedené širé vrstvy lido
vé prohlédly zločinnou, kriminální hru, jakou s nimi pro-.
vedli ti, kteří nyní na svůj prospěch ve Francii koman
dují. — Zvláštní nákladné hřbitovy pro zcepenělé psy
v Paříži se rozmnožily. A nyní docela v pařížské čtvrtí
Saint Honoré zřízen nádherný psí pensionát, kde psi po
žívají »racionelní stravy a měkce spí.« V tom pensionátě
hleděno jest k tomu, aby se „vyvíjely též duševní jejich
schopnosti«. Někteří pejskové jsou zde na celé zaopa
tření, jež stojí měsíčně celých 150 franků. Rozumí se
samo sebou, že mnoho řvavých demagogů, kteří se obo
hatili markýrováním lásky k dělnictvu, nyní raději po
sílá »na studie své psy, než aby bylo postaráno 0 lid.
Humanita zcela převrácená. ©Zdravý soucit nahražen
rozmarným citlivůstkářstvím, ochrana lidských práv so
beckým sportem. Tak vyhlíží zub francouzské moderní
reformy.

Zájem soc. demokracie o národní olázku. Katolic
tvo puncovaní vlastenci karabáčují, jakmile se jim zdá.

proti národní solidaritě«. Soc. demokraté však přímo
toporem bouchají do národních institucí. A liberální vla
stenecké netýkavky? Po každé ráně klečí před rudým
despotou na kolenou, škemrajíce uctivě aspoň o něja
ké drobty, nebo o pardon. Odpovědí na to jest pysné
odmítnutí. Soudruh Prokeš na sirénský hlas prol. Ferd.
Píseckého, který se rozplakal přímo žalostně nad sta

děl v »Duchu Času« zpupně: »Marné volání.« Prokeš
dokládá: »Dle práce, poplatnosti a početnosti je třída
pracujících základem českého národa. Výtěžek práce,
politickou moc i plnost národní kultury si však při
vlastňují národní parasiti rukou společnou a nerozdíl
nou s parasity jiných národů a zemí a brání houžev
natě svého nadpráví vůči nejdůležitější složce národa
— českému dělnictvu. Jsou v důsledcích toho čeští mě
šťáci zrádci českého národa a třídně vědomé dělnic
tvo soc. dem. nositelem sociální rovnoprávnosti v ná
rodě — ergo spasitelem národa. Sociální demokracie
má svůj vlastní dokonale promyšlený hospodářský, kul
turní i politický, tedy — národní program — který je
naprosto odlišný od programu českých měšťáckých po
litických stran. Nemůže proto sociální demokrat jako
člen Národní Jednoty svorně s měšťáky v otázkách ná
rodnostních uplatňovati svůj vlastní národnostní pro
gram, neboť měšťáci malí názory zcela jiné a konfusní.
Není však pravdou, že se soc. demokraté staví zásadně
proti zakládání Nár. Jednot, neboť jsou si velice dobře
vědomi, že v Rakousku existují minority, které potřebují
nevyhnutelně obrany a podpory tak dlouho, dokud ne
bude otázka menšin — v první řadě kulturní — upra
vena definitivně zákonem. Ať tedy Nár. Jednoty jsou
sdroženími českého měšťáctva, které, jak již shora u
vedeno, je rozhodným nepřítelem hospodářského, kul

turního a politického — zkrátka národnostního — pro
gramu českoslovanské sociální demokracie, jehož usku
tečnění by znamenalo zabezpečení existence národní
na zásadách naprosté spravedlnosti a rovnoprávnosti.
— Podporovat školy českých menšin je »zatracenou
povinností< měšťáků, kteří vracejí tak to, co »urvali
českému proletářskému dítěti od úst«. Názory prof. Pí
seckého jsou »přímo klassickým dokladem, jak mělce
jsou založení naši t. zv: pokrokáři v obou směrech a
že považují jedině skuhrání »vlast — slast — mast< —
za vrchol vší sociálně politické vědy a umění,
za vrchol národnostní uvědomění. Národní | Jed
noty jsou pro soudruhy nebezpečny. Soudruzi jsou
v nich vystavení »značnému nebezpečí assimilace
čili přizpůsobení se měšťácké třídní, morální 1
politické individnalisticko-anarchistické ideologii, mají
cí základ v nynějších nespravedlivých útvarech a řá
dech společenských.« Dále praví soudr. Prokeš, »že
naši pokrokáři otravují svět«. — Pohořel tedy prof. Pí
secký dokonale. Ba jestě se leccos dověděl o své stra
ně, co jeho sluchu moc příjemno nebude. »Traviči svě
ta« atd. je nazývá Prokeš a přece se k němu stále lí
sají a dotírají. Prokeš to ví a proto tak bezohledně svi
ští bičem nad jejich hlavami. A oni za hrst stuchlé
rýže olizují důtky jeho!

Sjezd rabinů-dlvotvůrců (!) odbýval se od 18. t. m.
v Černovicích v Bukovině. Sjeli se sem rabíni z Husi
atyna, Czortkova, Kopyczynce,. Wyžnice. Ottyně, Bo
jan a Kossova. Všichni jsou representanty nejslavnější
rodiny »rabínů-divotvůrců« Hagera a Friedmanna. Sjez
du rabínů předsedal rabín černovický Benjamin Weiss.
Předmětem porady byla velká akce, mající za účel za
kládání židovských průmyslových škol, které by byly
ve svazku s institucemi Talmud-Thory, a založení ži
dovské školy obchodní. Mnoho židovských kapitalistů
upsalo již větší sumy. Stoupenci jednotlivých rabínů,
hasydzi, přibyli hromadně do Černovic a hromadili se
před hotely, v nichž dílem ze zvědavosti, dílem proto,
aby si vymohli k rabínům přístup, se ubytovali. — Za“
jimavo, že socialistické a vůbec pokrokářské noviny
siezd rabínů nechali na pokoji. Ovšem, kdyby to byli
katoličtí biskupové, kteří by se nazvali divotvůrci atd.
— to by byla jiná.

Židovské Uhry. Movité jmění židů v Uhrách páčí se
na 240 mil. K, křesťanů na 214 mil. K. Z 30 mil. jiter

půdy mají židé 4 a půl milicnů vlastní, 3 mil. v nájmu,
13 mil. maji malorolníci, 1,788.000stát, svěřenské statky
mají 2,349.000 jiter. Na 1000 časopisů přijde 800 Zidov
ských. Tím se vysvětluje, že v Uhrách jsou židé pány si
tuace.

Kde je kapitalismus? V zlatých rukou Israele. Če
ská banka Union měla za minulý rok 5,089.768 K čistélo
zisku. Banka je zůčastněna svým kapitálem na zen
ských a státních výpůjčkách, na dolech měděných, ná
elektrických podnicích Siemens-Schukertových, na prů
myslu pivovarském, lihovarském a železářském. | Vč
správní radě zasedají: dr. Kaufmann, Hans Weinmann.
předseda rytíř von Kahler (dříve Kakeles), hlavní osoba
na pražské plodinové burse, velkoobchodník obilím a
milionář. Česká banka Union má závodního kapitálu
65 mil. K a vláda svolila, že smí si jej zvýšiti na 80 mil.

K. Do revisního výboru zvolení byli dále: Stransky.
Sigmund. Jakob Perutz, Jakob Reichenstein a R. Mehl
schmidt — samý Jerusalem.

Protestantský duchovní o církvi katolické. V prote
stantském časopise »Kreuzzeitung“ píše o posledním vý
sledku voleb v Německu pastor Pfeiffer-Ouitzóbel: Je
dnim z nejtrpčích zjevů volby jest politická bezvýznam
nost evangelické církve, co zatím jest centrum neochvěj
né a katolická církev tu jest jako představitelka vlast

gelické církve jsou konservativci, sociální demokraté
jejím zjevným, pokrok. jejim tajným úhlavním nepříte
lem, nacionální liberálové velmi kolísavými přáteli. Pra

ce prý vysvětlují úspěchy centra. Takovou útěchou se
klameme. Školy nejsou podřízeny církvi, nýbrž státu,
který neudržuje v hlouposti. Žijeme v nejširší veřej
nosti, katol. kněz nemůže zabrániti, aby svobodomyslné
idee nevnikly mezi jeho farníky. K zpovědnici není ni
kdo násilim donucován jako dříve. Ale církev katolická
imponuje. Jest organisací v lidu, která si sama vládne,
organisace, která za daných poměrů úřadům ostře op
ponuje. Církev evangelická považuje se v lidu pouze za
přívěšek státu, za zřízení a opatření státu, aby lid byl
udržován v poslušnosti. Církev evangelická působí na
lid dojmem největší anarchie následkem své vázanosti
na stát a nemá nejenom kárné právo nad svými členy.
nýbrž musí i snášeti, aby její učení od vlastních učitelů
bylo popíráno, a je tu jako církev, která na sebe sama
nic nedá a neváží si toho, čemu učí. Tak mluví o Cir
kvi katolické protestantský duchovní, a naši »také ka
tolici« zahrnují ji největšími potupami. 

VIII světový slezd Esperantistů v Krakově 1912.
Jako každý rok jednou, sejdou se letos stoupenci světo
vého jazyka pomocného »Esperanto« poprvé v Rakous
ku a sice v Krakově, aby tito příslušníci různých náro
dů a z nejvzdálenějších končin světa pohovořili si o
svých společných zájmech tečí všem společnou, Espe
rantem. Místní výbor Esperantistů v Krakově pracuje
proto již nyní s horečnou pílí, aby učinil asi týdenní po
byt v Krakově všem cizincům příjemným. Městská rada
krakovská věnovala k tomu účelu 10.000 K. Bude uspo
řádána výstava esperantských časopisů dosud vycháze
jících (asi 106), veškerých spisů esperantských, které
vyšly za minulých 25 let a různých věcí, vztahujících se
na hnutí esperantské. Vydán jest krásný | ilustrovaný



průvodce Krakovem v jazyku esperaniském. V měst
ském divadle bude brána krásná třagedie »Mazepa«
polského básníka Jul. Slowacktho.

Pro ustálení Velikomoc, V německém říšském sně
mu navrhl křesť. soc. poslanec Mumm, jsa podporován
ostatními stranami, aby říšský kancléř pracoval k to
mu, aby ve všech křesťanských zemích byly veliko
noční svátky ustanoveny na první neděli v měsíci dub
nu.

Katolický missionář rytířem čestné legie. Z vlasti
ho vyhnali a jako missionáře v cizí zemi jej vyzname
nali! Je to kněz z Alsasu P. Heinrich, vyhnanec z Fran
cie, nyní v Tokiu v Japonsku, jenž na cizí půdě slávu
své nevděčné vlasti šíří. Francouzský ministr Pichon za
příčinou jeho vyznamenání napsal o jeho činnosti: Bylo
by velmi zvláštním, kdyby Francie propagandu tolik
chvalnou, jakou alsasky Marianit P. Henirich již od r.
1888 ve své škole »Stella matutina« provádí, nechala bez
podpory. Ve dvou letech škola ta vzrostla na 800 žáků.
V Nagasaki, Osace, a Yokohamě zřizují se pomocné o
sady. Japonská vláda jeho školy prohlásila se školami
domácími za rovnocenné. Na konec Pichon přimlouvá
se, aby se mu dostalo roční podpory 12.000franků.

Hospodářství pokroku. Město Vyškov má na 2 mi
Jony dluhů, 125procentní přirážku a 10procentní činžovní
haléř a ještě jiné velice tíživé přirážky. Přes to však,
dne 13. března v sezení obecního výboru schvá
Jen návrh městské rady, aby se darovalo na Sokolovnu
25.000 K. Že nyní jsou Sokolovny budovami na štvaní
proti katolictvu a tudíž národní lučavkou, jest dobře
známo. Ale i udřený výškovský katolík nyní jest nucen
plotiti na novou doménu moravského pokrokářstva. Pro
zatímní nemocnice již se tam staví pro nedostatek pe
něz 10 let, ale pokrokářské komando jest přednější než
všeobecná humanita.

Hrdina křesťanské lásky k bližaímu. Je to opět Je
suita P. Isidor Dupuy. Jméno jeho je nerozlučně spojeno
s dobytím ostrova Madagaskaru od Francouzů. Při vý
pravě francouzského vojska byl polním kaplanem a tlu
močníkem. Asi 1000 umirajících vojínů zaopatřoval. Za
své zásluhy dostalo se mu kříže čestné legie. A nyní
dostalo se mu kříže jiného, jejž na svých cestách po 0
strově nosí. Je to malomocenství — lepra. Jako světo
známý P. Damian nosí též P. Dupuy tuto hroznou nernoc
s trpělivostí a bez nářku. Čítá nyní 60 roků. Při zvlášl
ní opatrnosti nestává se nebezpečným lidu. Slouží denně
mši svatou malomocným. Bydlí v nemocnici malomoc
ných ve Fianorantsonu, kdež mu postavili zvláštní do
mek.

Řádění pokrokářá v Zábřehu. Z řad rodičů žáků
se piše »Našinci«: Jsme zvyklí snášeti všeliké nepřístoj
nosti od pokrokářské kliky zanášením strannických bo
jů do spolků. Ale tohle přesahuje všecko. Při bývalém

matičním gymnasiu, které stálo tolik obětí bez tak chu
dou sev. Moravu, zřízen podpůrný spolek pro chudé
žáky. Professorský sbor, který se skládá ze dvou tábo
rů, volil minulý týden ze svého středu zástupce tohoto
podpůrného fondu, při čemž přičiněním pokrokových
professorů zvolen celý výbor nový a tím dán pořádný
kopanec katechetovi P. Fádrusovi, který s nevšední o
bětavostí sehnal vždy slušný obnos, který zajisté byl
chudým žákům dobrou podporou. Tolik nesčetných před
nášek pro chudé žáky gymnasisty konaných, to není
nic? Výsledek volby překvapil i pokrokáře samé. Ti
teď neví, kudy kam, neb není jim známa agenda. A co
my? My sobě necháme za svoje peníze kopance dáva
ti? To ne! Ať se obnosy od těch »černých« shromažďu
jí zvlášť a zajisté se ukáže, jak jsou štědří pokrokáři.
Vidět to i jinde!

Banka »Slavia« hodně vynáší — ovšem hlavně těm,
kteří ji spravují. »Slovo Venkova« píše v příčině osu
dů zemské pojišťovny: »Každý se zajisté pamatuje na
onen křik, který v r. 1908 vedla česká strana agrární se
zemskou pojišťovnou. Třeba že sněm království Če
ského není dělným, přece jest podezřelé, že o zemské
pojišťovně strana agrární a její orgány ani nemukají.
Podezřelým ovšem to jest jen těm, kteří neznají zcela
dobře vnitřní poměry dnešního agrárního vedení. Zasvě
ceným je věc jasná. Proč pracovalo by agrární mini
sterstvo, t. j. užší výkonný výbor strany, pro zemskou
pojišťovnu, když téměř všichni členové jeho sedí v ři
ditelstvech a správních radách bank jiných, z nichž ma
jí příjmy přímo královské? Tak člen užšího výkonného
výboru pan Hucl je předsedou »Slavie« s příjmem 20.000
K. člen užšího výboru p. Daneš v řiditelstvu banky »Sla
vie: s příjmem 20—22.000 K, posl. Malkus as 6000 K, člen
užšího výkonného výboru pan Mašek as 6000 K, posl.
Sochor rovněž 6000 K. Člen užšího výk. výboru poslanec
Douša v »První české« 6000 K. Posl. Papoušek tamtéž
6000 K. Člen užšího výk. výboru posl. Mohl v »Rolnické
pojišťovně« 2000 K atd. atd. Blahoslaven a spasen bude
ten, kdo věří, že česká strana agrární to vážně myslí
se zemskou pojišťovnou!« — Ostatně pomocí organisace
se rměobohacují pouze agrárníci. Rašínovci to uměli je
ště dovedněji.

1 Dotaz presidentu banky »Slavle« věnuje dne 21. t.
m. Bergmanovo »Slovo Venkova.« Jak známo, nachází
se nyní »Slavia« pod komandem agrárníků. Tudíž opo
siční list Bergmanův píše: »Po našem dotazu na revi
sory banky »Slavie« zjistili jsme, že věc Vaše se Švei
kem má se tak, jak jsme tvrdili. Vy víte přece, pane pre
'sidente, že Švejk platil dne 19. srpna 1910 a že o zcela
mimořádných událostech (o tyto bude se stejně neúpros
ně jednati, až bude věc s Vámi vyřízena) svědčí, že na
samotném cheku, který nese následkem oněch mimořád
ných událostí datum 18. srpna 1910, je poznámka: »Nach
Schluss-. Zcela jasně pak, jak víte, pane presidente, jest
na pojistce Švejkově připsáno, že dle vlastního doznání

platil dne 19 „srpna 1910. Vám jest známo, pane presi
dente, že dle stanov »Slavie« každé nesprávné udání, |
je-li pojistka zaplacena, má v zápětí ztrátu nároků na
náhradu. V daném případě nejen že nebyla pojistka za
placena, nýbrž bylo zde i nesprávné tvrzení, že bylo za
placeno dne 18. srpna 1910, ač ve skutečnosti bylo za
placeno teprve dne 19 .srpna 1910. Dle samotného, hod
ně nejasného a neupřímného přípísu generálního řidi
telství »Slavie« (dr. Klumpar, F. Vlach), zaslaného vý
kornému výboru agrárulmu a uveřejněnému v letáčcích
ve Švejkově volební skupině, jest zřejmo, že bylo pů
vodně vyplacení náhrady zamítnuto proto, poněvadž
vyšetřená náhrada nebyla uznána za likvidní z toho dů
vodu, poněvadž pojistné bylo zaplaceno teprve den po
požáru. Musí tudíž po tom všem všeobecně překvapo
vati vyplacení celého obnosu 3000 korun v »cestě mi
mořádné.« Tato mimofádnost musí býti za všech okol
ností vysvětlena, právě proto, že jí »Slavie« nikdy té
měř nepoužívá, ano, ani když jsou zcela mimořádné
důvody pro řádné vyplacení, jako ku př. byly u p. Fr.
Mojžíše z Ostré (okr. Benátky) a celé řady menších a
skutečně potřebných pojištěnců. Váš náhled, »že jest o
tázkou, zda na naše dotazy má býti vůbec odpovídáno«,
Jest mylný, pane presidente! Na náš dotaz musí býti
odpověděno, a buďte, pane presidente, ubezpečen, že
neodpovíte-li nám dobrovolně, že si zodpovědění v záj
mu tisíců pojištěnců vynutíme. My máme nejen nespor
né právo, ale po nedávných událostech v bance »Praha«
dokonce svatou povinnost: 1. chtít jasné a neobmyslné
vysvětlení, 2. a netrpět kamaráderii jedinců, jež by po
jistného per 3000 korun Švejkovi naprosto správné a
Vás tážeme, pane presidente: 1. Jest vyplacení po
jistnéhoper“ 3000 korun Švejkovi naprosto spránvé a
korektní? 2. Kryjete osobou svoji vyplacení tohoto ob
nosu a přejímáte za ně zodpovědnost? Žádáme veřej
nou odpověď na naše otázky do 3 dnů a prohlašujeme,
že nedostane-li se nám jí, že nastoupíme kroky rovněž —

mimořádné.«
Nové pohlednice. K době velikonoční zvláště k pro

pagaci letošního Eucharistického kongresu světového.
vydala Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatel
ství V. Kotrba v Praze II.-200 serii uměleckých pohled
nic: 1. První sv. přijímání — 2. Kristus v Emausích —
8... . »Jeden z Vás mne zradí!« ... — 4. Ustanovení
Nejsvětější Svátosti Oltářní. Cena 100 kusů K 4.—, vzot
kv -- 25 kusů —-sdružené za K 1.—. Doporučujeme!

Velikonoční výstava kraslic v katol. paedagogiu v
Bubenči. Po Velikonocích, od 14. do 19. dubna zamýli
me uspořádati v katol. paedagogiu výstavu malovaných
velikonočních vajíček (kraslic), sebraných ze zemí ko
runy Svatováclavské. Tato výstava má předně před
vésti kandidátům učitelství, našim nadějným katol. uči
telům ukázky našeho krásného lidového umění, což jest
velice důležito pro jejich národopisné vzdělání. Jest naší
národní povinností, abychom hleděli zachovati aspoň
při nejmenším ty zbytky našeho vlastního krásného ná
rodního života. Národní píseň mizí a ustupuje písní cízí
nebo ledajaké odrhovačce, mizí kroj, mízí zvyky a umě
ní lidové vůbec. A kdo může vštěpovati lásku k naše
mu vlastnímu umění národnímu, kdo může upozorniti na
jehu krásu? Zajisté, že na prvním místě učitel lidové
školy. A proto chceme našim katolickým kandidátům u
čitelství noskytnouti příležitost, aby shlédli aspoň část
našeho národního umění — velikonoční kraslice z růz

ných krajů; ve směru této činnosti budeme pokračova
ti. Výstava kraslic určena jest také pro veřejnost a vy
koná tak svoje širšt národní poslání. Po výstavě se kra
slice vydraží při veliké lidové slavnosti ve prospěch
našeho všenárodního, nábožensko-kulturního dila »Kato
lického učitelského ústavu v Bubenči<! Proto prosíme
všechny upřímné našince, aby nám zasílali kraslice,
nebo požádali o to příbuzné a známé. Zvláště naše mlá
dež a zejména naše dívky mohou výstavu obohatiti a
vykonati takto záslužný kus národní práce. Kraslice se
dají pohodlně posílati v pilinách, dřevité vlně, vatě, zma
čkaném papíru a p. Jména dárců kraslic budou uveřej
nena ve všech našich listech. Řada nejkrásnějších kraslic
bude vyznamenána cenami. Dárky tyto, třeba jen jedinou
kraslici, pro velikonoční výstavu vděčně přijímá: »Ka
tolický učitelský ústav« Sekretariát spolku, Praha-Bu
beneč.

Výsledky výdělečné seusace. V Mnichově v minu
lých dnech několik soudců zaslalo spolku novinářů ná
sledující přípis: »Netvor, který před nějakým časem v
Mnichově zneužil ditěte a pak je uškrtil, je zatčen. To
je nám pobídkou k výzvě bavorských listů všech stran,
aby se pevnou domluvou zavázaly, že nebudou přiná
šeti o takových processech podrobných zpráv, nýbrž
jen rozsudek. Taková domluva mezi listy stává už ně
kolik let v německém Švýcarsku a je svědomitě zacho
vávána. Nelze ani vystihnouti, Co sprostoty a surovo
sti přichází do rodin podrobným | líčením| soudních
zpráv. Proces proti hraběti Eulenburgovi (pro homo
sexuální zločiny) působil nesmírně zhoubně, jak jenom
my soudcové víme: jisté zločiny od záplavy bahna, kte
ré tehdy se rozlilo až do nejzastrčenějších koutů Ně
mecka, nesmírně počtem vzrostly. Obžalovaní se při
znávali s naivním cynismem před soudem „že byli ti
skem upozorněni na možnost takových špatností ..
My pevně jsme přesvědčení, že listy všech stran s ra
dostí naší výzvy poslechnou a uchovají veřejnost před
zápachem krve a špíny, který až posud příliš často Za
vání z rubrik »ze soudní sině.«

Američtí miilardáři. Žena newyorkského boháče ži
da Mac Lina koupila v Paříži briliant »Naděje« za
1.040.000franků. Poněvadž pak je legenda, že brilliant
tento přináší neštěstí, zavázal se klenotník vzíti ho do
půl léta zpět, přihodí-li -se nějaké neštěstí v její: rodině.

A patrně se přihodilo, neboť Mac Lina chtěl na klenot
nikovi peníze zpět, ale ten je nedal, ježto Mac Lina ne
řekl, jaké neštěstí se stalo. Věc je u soudu. Ale nafon
kaná milionářka měla diamant naposled při soiré, pořá
daném na „počest ruského vyslance Bachmetěva, jejíž
manžel jen na výzdobu květin a illuminace vyhodil
240.000Iranků! Z toho je patrno, že židovský milliardář
ský párek chtěl osiniti ruského vyslance (nacházející.
ho se ve Spojených Státech) nejen úpravou a nádhe
rou hostiny, nýbrž i vypůjčeným (!) brilliantem »Nadě
Je«, aby se snad ruský velvyslanec snažil a pracoval
u ruské vlády na zlepšení poměrů v Americe žijících
ruských židů. Takováto manipulace není u židovstva
nic zvláštního, neboť kde nepomáhá zlato, tam nastrče
ji hezkou žídovičku, byť i manželku s vypůjčenými bril
lianty.

Lov křepelek v Italii. Dle úředních výkazů naloženo
bylo v jediném týdnu měsíce května loňského roku v
zálivu Messinském 80.000 křepelek. V Ankoně rozeslal
jeden obchodní dům v době od 15. do 31. května 10.700
kusů. Největší část křepelek chytá se do sítí; ale vedle
toho střílí a holemi tluče je v době tahu, kde kdo jen
zbraň nebo hůl unese. Takový lovec uloví denně 100 až
200 kusů. Když křepelky táhnou lomozí to po celém po
břeží italském střelbou jako ve vřavě válečné. Celkem
páčí se počet křepelek v době jich příchodu do Italie
ubitých na 500.000kusů. Tim ovšem vysvětluje se stálé
ubývání křepelek v krajinách našich, | jest již čas nej
vyšší, aby ve prospěch jejich zakročeno bylo meziná
rodními zákony. ,

Ruské vojenské úřady proti katolické církví. Řím
sko-katolický biskup v Žitoměři podal stížnost senátu
v Petrohradě proti nařízení ministra vojenství, dle ně
hož má se vyučovati nepravoslavním náboženstvím u
vojska jazykem ruským vyjma modlitby, která se má
konati jazykem mateřským. Senát však stížnost bisku
povu zamítl.

Soclální demokraté pro řeholní sestry. V Cette ve
Francii stal se řídký případ. Vláda chtěla vypovědět z
Cette milosrdné sestry. Městská rada je tam většinou
socialistická, ale přece jednohlasně se usnesla na reso
luci, jíž se vláda vyzývá, aby řeholní sestry nechala na
pokoji, a vyslovuje sestrám přízeň všeho obyvatelstva.
Starosta Euzet odebral se k prefektovi s resolucí a žádo
stí, aby vzhledem ku smýšlení obyvatelstva řeholní se
stry vyháněny nebyly. A vláda couvla a sestry v Čette
nechala.

Právo na jednoroční dobrovolnlctví. C .k. minister
stvo kultu a vyučování prohlásilo, že vysvědčení, vy
dávaná státními, po případě právem veřejnosti nadaný
mi nestátními vyššími obchodními školami (obchodními
akademiemi a ředitelstvím obchodní sekce c. k. obchodní
a námořní akademie v Terstu) žákům, kteří školy tyto
s úspěchem absolvovali, pokládati se musí jako vysvěd
čení na odchodnou, nikoli jako vysvědčení zralosti. Ná
sledkem toho vysvědčení tato mohou sloužiti za průkaz
vědecké způsobilosti pro jednoroční presenční službu u
vojska na státní útraty jen dle odstavce 2. a), nikoli dle

že žák musí k účelu tomuto vykázati se celkovým vy
svědčením s vyznamenáním. Průkaz o vyznamenání z.
hlavních předmětů, o kterém odst. 2. a) zmíněného pa
ragrafu mluví, nepadá u uvedených ústavů na váhu.

Jednoduchý a vydatmý prostředek proti revmatlstmu,
jest celer. K tomu cíli uvaří se denně dva celerové ko
řenáče, odvar z nich vypije, a celer se sní. V krátkém
čase bolesti revmatické ustanou. Jest to prý spolehlivé:
a — laciné.

K krnienéhatém
, v

o 0

óRozšiřujte „Obnovu| ©



Tržní zprávy.
Seznamcensatýdennímtrhu vHradciKrálové,

dne 23. břězna 1912. 1 hl: pšenice K 18.— až19.20, žita
K 16.50 až 17.30, ječmene K 14.— až 15.20, ovsa K 10.—
až 12.—, prosa K 13.— až 14.—, vlkve K 26.— až 30.—,
hrachu K 24— až 32—, čočky K 40.— až 50.—, jahel
K 28.— až 32.—, krup K.28.— až 50.—, brambor K 7.80
až 8.—, jetelového semínka červeného K 130.-- až 142—,
máku K 80.— až 100.—, Iněného semene K 29.— až 30.—,
cibule K 6.— až 10.—; 100 kg: žitných otrub K 18.40,
přeničných otrub K 17.50; 1 kg: másla čerstvého K 3.80
až 4.40, sádla vepřového K 2.10 až 2.16, tvarohu K —.48
až —.56; 1 vejce K —6 až —.7; 1 kopa: kapusty K 4—
až 5.—, drobné zeleniny K 2.— až 3.—,petržele K 3.—
až 4—; 1 pytel mrkve K 3.— až 4—. .

Na týdenní trh v Hradci Králové dne 23. března 1912
bylo přivezeno: hl: pšenice 108, žita 140, ječmene 92,
ovsa 303, vikve 23, jetelového semínka 12, cibule 10,
brambor 389; kop: petržele 40, cerele 20, kapasty 20.
drobné zeleniny 30; pytlů: mrkve 10; kusů: podsvinčat
146, kůzlat 120.

PRVNÍ ČESKÁ 5" NA ŽIVOT

naproti „Národnímu divadlu“ v Praze.

Nejlevněji. Žádejte prospekt. Nejvýhodněji.

českýchopořitelen vPraze.

Českoslovanská záložna
v PRAZE-JI., Spálená9
zapsané společenstvo « ručením obmeseným

zůrokuje vklady 4%;- 43;
dle výpovědi ode dne vložení do dne vybrání.

Zapůjčujesvé l akuje bezplatněa vkladna ně učiněné 6/, bez
Důchodkovou daň platí záložna za pp. vkla
datele ze svého.

Stav vkladů 29. února 1912 činil K720.000 —.

Poskyteje zápůjčky na směnky, hypoteky, zálohy
na cenné papíry atd. za mejpříznivějších
podmínek.

Máložna podléhá : 1. Zákonné odborné rerisi Jednoty
záložen v Praze dle zákona se dne 10. června 1908.
£. Nepředvídané revisi celoroční, již vyko
nává p. Alois Svoboda, oficiál c. k. zem. fin. řidi
telstrí v Prase, kterou vykonává Zkrát až
Skrát v týdnu. 3. Rerisi prováděnétřemi revi
sory volenými valnou hromadou ze řad členstva.
4. Denní revisl pokladny, jíž vykonává předseda
p. školní rada Dr. M. Kovář.
Záložna podrobena byla v srpnu 1911 zákonné rovisi
Jednoty záložen a shledáno vše v nejlepším pořádku,
o čemž ovědčí, že táž v rerisním nálezu poznáme

. nává, že béře na vědomí „velmi pěkný stav zá
loženského hospodáfatví“.

* Dopoledne od 1/,0 do 12 hod.
a odpol. od !/,8 do 5 hod.

Prrní český katolický zárod 1e Vidal.

František Řuber
Dílna ku vyšívání

« * zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.
Vídeň,

© VO o, Kaiser
strasse o., vedle La
saritskébo chrámu

Páně.
Naukáskusasilá

se vše franco.

Sjezdovou zprávu
o katolickém s s

v Hradci Králově 1900 konaném
četnými filnstracemí, s řečmi všech řečníků,

většinou dle stenografických protokolů podanými,
-= vrozseha36 tiskovýcharchůvelké9*—480str

nabízí vevýrobsí osně K 3— franko

Blekupekáknihtiskárné vHradci Králové.

Jana Kotrče
prostředkovací

a realitní kancelář

v Hrada Králové
proti kostelu Panny Marie

prostředkuje
při 2, provisi

prodej a koupi
veškerých druhů

— realit,
při nahodilých parcelacích

skládá přiměřené obnosy

Račte si psáti o vzorky
firmě =

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB ,„Wzájemnost““ mm
Ge“ v Hronově čís. 186. "8
— Vývoz |měného a modního zboži. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k simní sesoně:

Modní látky viněnéi prací,dámskéi panské
plátna, damašky,abrasy, ) Zefíry nas košile,
— — dsty atd., překrásných modních vzorů. — —
OB“Výbavy pro nevěsty "8
sa levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho .

chvalnýchu.nání. — Otjenánkyvod pře2 K ma
láme vyplaceně. 1 balík 7 ů vkusně rosdružených=== === a . ===
Obdržíteto nejlepší! | Eřesť.nesiál podnik!
RP“ Vpodnikutomtolzetéž bezpečněuložiti "UMS
vklady proti 6%,úrokování.
Podnik podléhá rerisí Zemského výboru král. Ceského
=====—======AZemskéhoBrama.| =O

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé epousty prolhaných brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„P
EX ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 82 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.
Při hromadných objednávkách poskytujeme

60 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudíž může si každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojeni. Pracuje-li ss nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí
vytrvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
jest uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky
obratem vyřídí

administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.= cozáruku=

správnosti provedení.

Absolvent c. k. odborné školy

BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovoluje si uctivě nabídnoati

savéuměleckypracované oltáře,

kazatelny, kří
žové cesty, —

9 jeskyně s P. M.
Lurdskon, —

křiitelny, ZZ
soškyna pro- "m
cesí, Jesličky, Ť | A 6Boší hroby. —

Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

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

pro každou dobu.
Stran 722. Cena 4 K.
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Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítilotí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem:biL
eso < IT || Aměrsdekondres

r
A. J. Andres v Ustí n. Orl.,

továrna nejjemnějších likérů.

"Taktéž doporučuje se ku koupi pravého franc
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

Begonie
1912 NOVINKY 12
Nejkrásnější a nejvděčnější kvě
tina pro okno, balkon a zabradu,
krásné květy až 10 cm. prům.

Meteor 1912 (žlutá).
Mberty 1912 (bílá).
Zepelin 1912 (sv. červená).

Balkán 1912 (tm. červená).
Zasílá bez dobírky Ia cibule
kus 30 h, 10 kusů 2 K70h

s návodem o pěstování

F'r. Machač,
bývalýdvornízahradníkJek
Výsosti arcikněžny Marie Valerie,
zahradnictví, Častolo 100

v Cochách.
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Nový ročník „časových Úvah“
zahájen dvojčíslem,

v němž umístěno velice bystré pojednání z péra
osvědčeného autora Dra. Fr. Be la pod titulem:

Charakter.
Spisovatel promlouvá o pojmu a tvorbě

charakteru, sebevýchově, o významu náboženství
v tvcrbě povahy a ovoci charakternosti. Vývody
své opírá významnými zásadami filoscfa Ari
stotela, dra. Foerstra, dra. Grubra, Paulsena,
Smilesa a jiných vynikajících autorit. Netoliko
slova Písma, nýbrž i výroky těch, kteří dlouho
proti positivnímu náboženství bojovali, jsou Ko
nečným (přímým i nepřímým) svědectvím, jak
tvorba zoceleného charakteru dosud nejlépe se
daří na základě Kristova učení,

Naše organisaco naleznou zde hojnost vy
brané látky k obraně.

Stran 59. —Úena 16 hal.
Objednávky vyřizuje Administrace

„Časových Úvah“ v Hradoi Králové
-© Dopište si o hromadné zásilky, neboť se

při nich poskytuje značná sleva!

C
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Y pozůstalosti zemřelého p.vikáře Karla
Janského v Chroustovicích nalezá se zbytek

„knih, asi 200 výtisků, které druhdy svým ná
kladem v bisk. tisttárně vydal:

Brynychovy
KATECHESE.

Posluchači + p. biskupa Brynycha, bývalého
professora paetorálky, katěchetiky a methodiky,

Mladší duchovenstvo sotva asi tyto katechese
zná jen dle jména. Ugozorňujeme na. ně.

. Ježto se jedná o rychlé zpeněžení pozůsta
losti p. vikáře Janského, nabízíme tyto katechese

se značnou slevou 30%.
Krámská cena 1 výtisku.o 196 str. (dříve K 180)
snižuje se tudíž na K 1930 frankovaně.

Objednávky obratem vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

Spiritismus zdokonalením křesťanství?
Tento důkladný spis dra
J. Novotného vyšel v ele
gantní úpravě o 259 str.Cena 2 K G0 h.

Objednávejte u

Vyznamenán státní medailil.

Velodůstojnému duchovenstvu
doporučaje se

první anejstaráíodbornádílna pasířskéRarla Zavadila
v Hradel Králové

k shotovení veškerých ke
stelních nádeb ze stříbra,

bronau a jiných kovů, od nejednoduššího do nejakvostněj
štho provedení, v kašdém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přezně, čistě a důkladné

ahotovuje se v mé vlastní dílné
jen ručně, čímě umožněno
mi dodatí veledůstojnému du
thovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupakou Hilestí roride
vány.

Mešní nádoby jem v ohmí
slatím sa ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry. le, řádně 8
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.
: v k ro , , 1

-| jetové she né rano
A se zašlou.

Chudším kostelem možnosplácetbes přirážek.
OR> |Bla odpotušeníačesčnýchoapáníjě ruce. "U

Prosím veledůstojné duchovenstvo ©laskavou přísah

©důvěrunárodadomácímu. ke
"odznoká opolkových at. -———*

Raadřujtel: - :
V „Česových Úrabteh vyšlopojednání:

Jest náboženství
věci soukromou?

NapsalJiří Sehula..

Stanovisko moderních liberálů k této o
tázce jest zde podrobně posouzeno. Měřítkem
jsou zde slova Písma av, důvody historie, lo
giokého přemýšlení a současných sociálních a
kulturních poměrů. Neudržitelnost stanoviska
protikatolického jest přesvědčivě dokázána —
Spis ten jest právě v nynější době velice ča
sovou obranou proti záludným heslům našich
protivníků. Stran 96.-> ena24hal.08
Přibromědých objednárkéchjest vališi sljrh.

: Objednávky vyřizujeibnod SAMÉ

ajminist. „Casových Úvrab“v Nraáei Králové.

A——

Nové svižné
humoresky.

Právě vyšel III dilopat
= péra populárníhospisovatele Jiřího

RanubyeHhustroval K. L. Thuma.
Prvé dva díly vzbudily tak ve
liký zájem, že jen malá zásoba

zbyla na skladě,
Odporučujeme vřele katoliokým

spokům a do katol. knihoven.
době, kdy tak úžasně se ŠÍŤÍliteratura zhoubná, každý přítel

nezávadného, pružného a pou- Í
tavého humoru uvítá knihu tu

velice vděčně.

Stran 382. Cena 2 K 20 franko.

Objednávky vyřídí obratem

Družstevní knihkupectví
v Hradci Král. Adalbertinum.—

ew- Plilněčtěte důlešitý spis. 2

O jmění církevním
a' jeho správě.

Dle pramenů a « nstevičným zřetelem k nověj
ším a nejvovějším církevním i státním Bofmám

a předpisům vzdělal

Dr. Th.AntonínBrychta,
kanovník-strášce kathedrální kapitoly v Hradel. Králové..

Stran V a 649; velká 8*;Cena 11 K.

Velice cennou tuto dnihu redakce „Obnovy“ 00

: nejořelníodporučuje., m.
Expediciobstarávé-|

Biskupská knihtiskéřna.
v Hradoi Králové.

o

STROMY-0R
LESNÍ SADBU

nabízí
Vlad. Vaéekjenv Pamětníkuu Chlumee2 C..
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lacoch a ruská vláda.
Dokázalo se jasně, že zlořády v čenstochov

ém klášteře zavinila na předním místě rafinova
zpupnost ruské vlády. Když se veřejnost dově

la. jak celá desítiletí ruské úřady mařily a šla
ly katolickou samosprávu tohoto Paulánského
áštera, Židovský tisk ocitl se V rozpacích. Ne
ohl popříti nijak, že na nátlak vlády byla přijí
ána na Jasnou Horu individua pochybné pověsti
že i ustanovení převora bylo závislé na ruských
adech.

A tak se stalo, že klášteru vnucen za převora
»svzdělaný Reiman, člověk původu židovského.
yl rozhodným ochráncem svého věrného druha
acocha, o jehož zhýralém životě dobře věděl.
dyž byly zločiny odkryty, když Macoch byl za
fen, chytrý Reiman vzal si dovolenou a spěchal
úlovými kroky za hranice, ačkoli sami úředníci
iští dobře věděli, že se má takový muž k vůli
audnímu řízení zadržet. Svědek Přezděcký sva
jval sám vinu zlořádů na Reimana. Velice zajíma
o je též, že obhájce Macochův, semita Korwin
'iotrowski žádal, aby při přelíčení byla vyloučena
eřejnost. Pak by se to bylo stvůrám vládním je
tě pohodlněji soudilo!

A teď nové kličky vládních kruhů! Rozsudek

ouzen vzhledem k velikosti zločinů poměrně trest

3000006 POOBBGBE |
Vřele doporačujeme umělecký závod i

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v IKutné EHi.ře
pro odborné pozlacování nových i star
ších oltářů, kazatelen, Božích brobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromie soch a křížových
eest. Sklad náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámců.
Práce v každém obledu dokonalá a

levná.
Závod založen roku 1868. '

JCE |IEOOOOOOGE/

Kulturní jiskry.
O Dr. Fr. Nováka »Kněžských problémech«

napsal v »Hlasu Lidu« c. a k. dvorní kaplan Dr.

trátu občanských práv.

»bčanů cestou mimořádnou!
rláda připravovala o lidská práva nejšlechetnější
rněze katolické beze všech rozpaků. Když kato
ický reformátor P. Pius Přezděcký byl vyslán
žímem ke kontrole a nápravě kláštera, sám Rei
nan s Macochem vymohli, aby byl jako nějaký
"ločinec odveden do nitra Ruska, kdež byl přinu

to v podstatě nyní nedovede provésti soud proti
zločinci! P. Pius vypuzen z kláštera dvakrát, řád
ný kněz, zvolený za převora, nebyl potvrzen Z té
příčiny, aby Reiman mohl vládnouti dále.

A to >přehlédnutí<! Není myslitelno,
soudní komora při aféře tolik důležité a daleko
sáhlé mohla přehlédnouti bezděčně paragraf, který
hrá tak důležitou roli. Jací by to byli soudcové,

lik závažnou! Zkoumaly se podrobnosti, přihlíže
no k právním, málo významným formalitám. Ále
základna platnosti rozsudku by se byla nenadále
pod soudci probořila! Tu jest viděti, jakou velikou
komedii hrají v aféře vládní kruhy, které by bý
valy nejraději, aby -Macoch zmizel dříve, než k
přelíčení došlo.

Jinde po takové blamáži by byl president sou
du zbaven svého úřadu. Ruská
vlídně přehlédla«, jací >neschopní«<soudcové nad
Macochem vyřkli ortel. Padá tu též na váhu, jak
opatrně vybírala vláda k přelíčení za soudce své
nejoddanější, nejspolehlivější sluhy. A S těmi že by
se byla nesmluvila ani o tolik důležitém bodu?

Účel vládního manévru jest příliš průzračný.
Ačkoli ze soudního řízení byly vyloučeny ty archy
protokolu, které prozrazovaly, že žil Macoch v ka
marádství s ruskou byrokracií, přece se veřejnost
dověděla, kdo vlastně byl nad klášterem vrchním
komandantem. Nyní tedy má se přelíčení konati v
plném rozsahu před druhou komorou. Jestliže ni
čemný Macoch bude dobrým gramofonem vlád
ních napovědů, bude-li odpovídati tak, jak si bu
dou přáti nepřátelé posko-katolického živlu, pak
jistě jeho trest zostřen nebude. Naopak vyjde se
mu vstříc se vší vlídností, se složitým aparátem
humanity. A pak musí vláda celou aféru rozmazo
vati na škodu katolické církve, která nyní za změ
něných poměrů, přibírá V Rusku celé zástupy 10
vých přívrženců. Officielní církev pravoslavná
svým zkostnatělým režimembudí stále větší od
por v řadách samých Rusů. Ti lidé, kterým jest
křesťanství stromem zeleným, sluncem sálajícím
vnitřní útěchu, jsou většinou buď sektáři anebo
se hlásí za členy církve katolické. A jelikož tento
rychle postupující přerod znamená veliké oslabe
ni byrokratické politiky, hledala ruská vláda po
stranní cestičky k velikému výpadu.

A místo, které do nedávna ruský Polák poklá
dal za baštu a ohnisko svého snažení náboženské
ho i národního, hodilo se byrokracii nejlíp za terč
kombinovaného útoku. Nezavíráme zraku před
chybami katolíků. Dlužno pokárati i bezstarostnost
polských kruhů, nutno s důrazem vytknouti, že
hodní, intelligentní mnichové měli klásti daleko
větší odpor proti úžasné profanaci místa posvát
ného a raději s žalobami odejíti, než setrvati pod
jednou střechou s Macochem a jeho kamaráderií.
Leč ruská vláda již svoji velikou vinu nezatušuje
ničím — ani obnovou soudního řízení.

žením těchto »pohledů« do chorvatštiny (vyšlo v
Záhřebu r. 1911) i za hranicemi naší vlasti chvalně

hu ojedinělým, časovým a na výši doby stojícím,
kterounazval»Kněžské problémy«. Je tím
inyšlena řada otázek, které vždy hluboce zajímaly

ostře vystoupily do popředí. Časovost této knihy
vysvítá již z themat, které autor probírá a která
jsou: 1. Bůh, 2. Věda, moderní věda a víra, 3. Cir
kev, 4. Reforma, 5. Pessimismus, 6. Revoluce, 7.

pchlavní, 9. Celibát, praxe, 10. Právo a poslušnost,
11. Duchovní život. Je nesporno, že k projednání
těchto časových themat se Dr. Novák nad jiné
hodí svoji hlubokou znalostí theologie a filosofie,
svojí velikou zkušeností, svojí láskou k církvi, kte
rá z každé věty takřka dýše a svojí láskou ke
kleru, o němž si toužebně přeje, aby byl v každé
příčině dokonalým a stál na výši času, nedaje se

Toto povznesení kleru a uchování před moderními
hesly si učinil dr. Novák takřka úkolem svým ži
votním. Kniha >problémů« povstala meditací i
předpokládá zase meditaci, není to tedy četba pro
zábavu; ale množstvím překrásných myšlenek a
pěknou formou jímá rozum i srdce čtenáře neodo-,

kněžském. Nadobyčejně pěkně se zdařil článek o
celibátu, leč i jiné články, jako o reformě, o du
chovním životě kněze, o jeho účasti v politicea i.
zasluhují plného uznání. Knihu svoji věnuje dr.
Novák nejdp. opatu kláštera praemonstrátského v
Nové Říši na Moravě ke 700leté památce trvání
jeho na důkaz vděčnosti za to, že mu popřáno by
lo vždy užíti pohostinství kláštera tohoto, aby v
něm a jeho překrásném okolí mohl sepsati dílo to
to. což by mu nebylo bývalo možno v rušných
zdech velkoměsta. Tato dedikace tím příjemněji do
jímá, že nejdp. opat Drapalík je znám svojí přízní
vůči Čechům vídeňským, specielně českému ko
stelu jich a Jednotě sv. Methoděje, jež se stará o
české služby Boží ve Vídni a že klášter novoříš
ský, jehož pohostinství i pisatel těchto řádků loni
několik dní požíval, velice platně plní své poslání
ve prospěch věci katolické na sesterské Moravě,
maje v čele opata, který má otevřené oči pro po
třeby naší doby. Úprava knihy z knihtiskárny Fr.
Obziny ve Vyškově je vzorná. Kniha má aprobaci
řádovou u bisk. konsistoře v Litoměřicích. Objed
nati lze spis tento buď přímo u autora ve Vídni-l.,
Salvatorgasse 12, nebo ve všech knihkupectvích
katolických v Čechách a na Moravě, hlavně +%
Družstevním knihkupectví v Hradci Králové (A
dalbertinum). Cena stanovena 3 K 50 h. Nepochy
bujeme, že knihu tuto, ovoce to dlouholeté, svědo
mité práce náš klerus dle zásluhy ocení a že po
nese dílo to užitek stonásobný. Odporučujemedílo
to co nejvřeleji.« .

Nevědecké bajky materialismu. Dr. Fr. Ma
reš v kritice pověstných Krejčího >Základů psy
chologie« praví: >Lidské tvoření jest vůbec obme
zené na dané věci, které může sestavovati v nové
útvary. Ale v >Z „Ps.« jsou mnohé věci přetvoře
né dle rozumu autorova. >Z. Ps.« jsou plod natu
ralismu, proti kterému bojuji u nás již mnoho let.

„.... Správně zjištěné věci jsou pro každé
ho stejně závazné; nelze stavěti »práva filosofie<
proti t. zv. správným faktům; fakt třeba si vážiti
a vystříhati se jich převracení podle svého pře

svědčení. Avšak věci přírodní a jejich zákonitost,
stanovená vědecky všeobecně platně, nejsou, dle
mého přesvědčení, vlastní úkol vědy. Věda má

stvořiti něco z ničeho; jeho tvůrčí moc jest od
kázána na dané věci a jejich zákonitost, kterých
mu proto třeba přesně znáti; ne věcí všech a ja
kýchkoli, nýbrž těch, kterých mu třeba k vlastní
mu dílu. Naturalism popírá tvořivost člověka a ži
vota vůbec; život jest mu naopak výtvor nutného
přírodního dění, ve které nic nemůže zasáhnouti.
Člověk a život vůbec jest podřízen přírodnímu
dění, k němuž se musí přizpůsobiti, nemá-li za
hynouti . . . Jako každá metafysická víra má též
naturalism své fanatiky, kteří jej vnucují jako vě
decký názor světa, i obviňují své odpůrce vědy.
Kdyby se naturalism obmezoval na fysiku a che
mii, nebudil by odporu; ale naturalism chce opa
novati biologii a podřizuje si psychologii. Prohla
Šuje psychické jevy za vedlejší závislé dějů fysi
cko-chemických v nervstvu; popírá chtějící a vo
lící subjekt, lidskou osobu; prohlašuje člověka za
pouhý psychofysický objekt. Ale tu se vzpříčí na
turalism každému vědecky nezkaženému člověku:
a tomu odporu naturalism podlehne. | Naturalism
tvrdí, že každé faktum jest nevyhnutelný násle
dek příčinného řetězu, i popírá, že by byla nějaká
facienda a nějací factores, subjekty kladoucí ú
čely a volící prostředky. Naturalism strhuje člo
věka v opovržení. Naturalista větří mvsticism
všude, kde se uznává ještě jiná pravda, kromě
skutečnosti objektů. Mysticismem jest mu, uzná
vá-li se platnost a pravdivost citu, kterým osoba
prožívá své činy a oceňuje jejich hodnotu...
>Z. Ps.« obracejí se zvláště ku paedagogům: »při
každé příležitosti vyvozují z psychologické theo
rie důsledky pro paedagogiku.« Miinsterberg va
roval od přeceňování čistě objektivující psycholo
gie v paedagogice: paedagogika nechť si peče
svůj vlastní chléb a nečeká na drobty se stolu
psychologův. Učiteli má býti žák osobou, již 0
hodnocuje, nikoli pouze psycho-fysickým ohjek
tem, jejž vysvětluje, pouhým svazečkem psychi
ckých elementů. Myslí-li si učitel žáka jen jako
psychofysický objekt, může jej zajímati, jak by
do něho rychle vpravil určité představy a reakce;
ale učivo stane se tak mrtvou soustavou podnětů,
nikoli soustavou hodnot, sdílených od subjektu
se subjektem. Učitel nemůže se nadchnouti žád
nou pravdou a krásou, nesdílí-li jich s rozumějící

misubjekty, nýbrž vštěpuje-li je pouze vnímavým
L objektům. Tím není řečeno, že by učitel nepotře
j boval informace o psychofysické organisaci žá
| kově, ale má se obraceti k němu vždy iako sub

jekt k subjektu . . . Prof. Čáda (>Č. M.« III. 31,
109) namítnul správně, že psychologie nemá býti
čistě objektní, že má hleděti k osobnosti, k vůli ja
ko zdroji duševní činnosti... . Takevá psycho
logie může svésti vychovatele, aby vodlamoval
osobnost žákovu, ochromoval jeho vůli a nutil jej
podřizovat se trpně bez odporu daným poměrům
a — příkazům. Podlomiti osobu a ochromiti vůli
člověka jest jistý prostředek k jeho zotročení . . «
Moci, usilující upotřebovati člověka jako prostředku
ke svým účelům, mohou upotřebovat i jeho in
tellektu, drží-li jen jeho vůli ochromenou. A to jest
jim i výhodnější; užijí pro sebe i kulturní práce
inteligentních, ale neosobních lidí, neschopných
klásti si vlastní účely . . . A tu přichází protikul
turním mocem znamenitá pomoc od naturaiismu,
který se představuje jako poznání vytvořené pří
rodní vědou, osvoboditelkou lidského intellektu.
Nikdy nebylo horší zrady. Zrůda přírodní vědy,
naturalism, konající reakcionářskou službu pod plá
štěm osvěty a volné myšlenky! Naturalism hlása
jící nezměnitelnou nutnost přírodního dějství, v
jehož řetěz příčin a účinů nic psychického, nic
ideového, nic tvůrčího nemůže zasahovati: »Mar
ně si namlouváme, že člověk je strůjcem svého
osudu«. Proto podrobte se nevyhnutelné nutnosti,
přizpůsobte se trpně daným poměrům, kterých
nemůžete změniti; jste i tak sami prosté přírodní
dějství, vaše já, vaše osoby, pouhé představy. —
Co jsou proti těmto ocelovým poutům, ukutým
jménem exaktní vědy přírodní, vetché úvazky sta
rého >osudu«, vůle a milosti boží?« (Přehled z
22. března 1912.)

O náboženských impulsech má dr. Mareš my
šlenky, které se leckde odchylují od zásad posi
tivních církví. Ale volnému mysliteli Krejčímu
předložil důkladnou kapitolu o tom, jak se má tvo
řiti skutečná samostatná věda.

Syn košerákův zabírá pražské posice. Guver
nér ústavu pro úvěr pozemkový Singer-Sieghart
koupil v Praze dle zprávy »Prager Tagblattu«
Piaristskou kollej, český učitelský ústav a £€y
mnasium na Příkopech. Patrně se v místech těch
postaví nový peněžní palác. Pak by ovšem Pfí
kopy byly hotovou německo-židovskou třídou.
Machar jest v >Bodenkreditce< úředníkem. A tak
snad aspoň nyní se dostane do Prahy, poručí-li
mu velemocný Sieghart.



Volnomyšlenkářská pravda. Tito lidé sice ná
zmámení českých davů často poukazují na Husovo
heslo o hájení pravdy. Ale jak sami dovedou prav
du fabrikovati, o tom píše v 26. čísle »Přehledus«
sám mírnější pokrokář dr. Chalupný: »Na nejnižší
stupeň novinářské nepoctivosti klesl orgán Volná
Škola. V čísle 11. VII. roč. opakuje podvodný vý
mysl, že moje kritika Psychologie Krejčího byla
psána v době volebního boje a z důvodů politic
kých, ačkoli již v červnu 1911 jsem dokázal, že
kritika moje byla psána a přijata k otištění dříve,
nežli se o volbách vůbec vědělo. Přijít s touto in

lidé, kteří cítí, že boj úplně prohráli a kteří své
postavení ve veřejném mínění udržují poúze pod
vedeme«.

Nelze si pomysliti, že by Volná Myšlenka ne
věděla, jak jadrně prokázal dr. Chalupný Iživost
realistických výpadů. V kritice dra Chalupného
šlo o reputaci volnomyšlenkářského předáka dra.
Krejčího. Když však »vědecké« obrany tohoto ka
pacity selhaly, rozlehl se realistický pokřik proč
Dr. Kramář ve svém listě dovoluje tolik dra Krej
čího kritisovati. Vymyslila se lež, že kritika psá
na k vůli volební agitaci atd.

Když bezuzdné útoky neustaly, na návrh sa
ného dra Chalupného složena čestná komise z
přátel i odpůrců, která na základě pádných doku
mertů konstatovala, že skutečně Chalupný napsal
svou kritiku již předtím, než byla říšská rada roz
puštěna, takže pomluvy o politické agitaci oné kri
tiky byly rázem odpraveny.

Celou aféru volnomyšlenkářská obec sledo
vala s napiatou pozornosti. Vždyť přece jejímu
předákovi dokázal Chalupný úžasné vědecké blu
dy. Proto jest zřejmo, že ze msty Volná Škola pro
nesla nyní své lži vědomě a tendenčně. A pak se
divine, že tací »průkopníci pravdy« odváží se je
ště dnes mluviti na podvádění lidu o papežce Jo
haně, o »vybájeném« Kristu a pod. Fanatická zášť
přikrývá se togou pravdy a pokroku, aby mohla
tím více uškoditi.

a náprsenky,
fAlane!. košile, spodky, ponožky, ka

pesníky a ložní prádla zašle na výběr
P. T. interesentům ©známá svou
solidností firma

Václav L. Holý,
Hradec Králové, Klicperova ulice č. 233.

Vlastní výroba střižního zboží. -ge

Národshospodářská hlídka.
Prohlášení soudů. Ve zvláštním případě roz

hodl c. k. říšský soud (nálezem čís. 514 ex 1911).
že zaopatřením dítěte na účet domovské obce v
nalezinci pozbývá otec volebního práva do říšské
rady. — Dle vydaného v- posledních dnech nálezu
c. k. nejvyššího soudního a kasačního dvoru ručí
špeditér od chvíle převzetí až do chvíle odevzdání
předmětů, jež dopravuje, i když zatím v době té
část vzata jest do skladiště a ostatek zůstane na
nádraží.

Židé a smírčí soudy. Říšská ruská rada — dle
našich poměrů panská sněmovna — rokuje o re
formě soudnictví. Při rokování podalo 15 členů
návrh, aby židé nebyli vůbec připuštění k funkci
smirčích soudů. Za návrh přimlouval se ininistr
spravedlnosti. Poukázal na to, že ruský lid ode
dávna nemá k židům žádné důvěry. Návrh byl
přijat.

V zájmu reservistů na příslušném místě za
kročil posl. Kadlčák, aby jim v Bosně ztrávená
doba mobilisační byla za jedno vojenské cvičení
započítána. Od příslušného úřadu došlo toto vy
řízení: Záložníkům k doplnění stálého vojska po
volaným dle $ 54. branného *zákona započítá se
aktivní, vojenská služba za jedno >cvičení« ten
kráte, když tito ji vykonali u téhož sboru vojen
ského, u kteréhož by jinak byli museli službu na
stoupiti. Neaktivnímu mužstvu k doplnění země
brany povolanému a službu skutečně nastoupiv
šímu včetně náhradním záložníkům čítá se tato
služba ve smyslu $ 37.: 7 branných předpisů II. díl
místo vojenského cvičení takto: náhradním zálož
níkům z odvodního ročníku 1906 a 1907, jakož i
všemu ostatnímu neaktivnímu mužstvu místo po
sledního cvičení, kdežto náhradním záložníkům
odvodního ročníku 1908místo prvého cvičení. Těm
záložníkům prvého ročníku zálohy, kteříž mimo
řádně svého času ku aktivní službě déle podržení
byli, započítává se tato služba jako vojenské cvi
čení, což upraveno již zákonem ze dne 31. května

r. 1888 8 37.: 9. Náhradní záložníci nemají však
vzhledem na toto ustanovení za vykonanou mimo
řádnou aktivní službu v míru nároku na prominutí
vojenského cvičení. Ministerstvo války stanovilo
však, že oni náhradní záložníci ročníku 1906 do
stavu neaktivního mužstva zařazení mimořádnou
svojí aktivní službou odbyli sobě první vojenské
cvičení, jež roku 1909 měli vykonati. Aby jednot
livé případy mohly býtí zjištěny, nutno udati mi
mo jména povolaných taktéž pojmenování dotyč
ného sboru.

Obsah branné reformy, jejíž první čtení právě
ukončeno v parlamentě, je v podstatě tento: Činná
služba vojenská u stálého vojska bude trvati pou
ze 2 léta a 10 let v záloze. U jízdy a jízdního dělo
střelectva 3 léta a 7 let v záloze. Na válečném
loďstvu 4 léta a 5 let v záloze. Zeměbranci se
nemění. Ale vojenská správa může jistý počet muž
stva, zejména poddůstojníky, kteří odsloužili dvě
léta, ponechati ještě třetí rok v činné službě. Za to,
že schop. vojín pílí a nadáním to přivede na pod
důstojníka, bude míti za odměnu, že musí přislu
hovati ještě rok! Kdo šarže nedosáhli, půjde vesele
domů. Sám ministr vojenství uznal už, že toto u
stanovení se musí změniti. Od činné služby mo
hou býti osvobozeni a do náhradní zálohy zařaze
ni živitelé rodin, jako jediný syn výdělku neschop
ného otce nebo ovdovělé matky; jediný vnuk vý
dělku neschopného dědečka nebo ovdovělé babi
čky, není-li nikoho z dítek, kdo by je živil; bratr
vlastní i nevlastní, který musí Živiti Sourozence
buď úplně osiřelé nebo bez otce. Tyto výhody bu
dou také dány brancům, kteří se nacházejí ve
zvláště ohledu plných poměrech podobného druhu
jako právě uvedeno. U koho by bylo s velkou ško
dou spojeno nastoupiti činnou službu po odvodu,
povolí se mu odklad do 24. roku. Kontrolní shro
máždění jednou se může vykonati písemně. Tím
však, že má býti zavednea dvouletá služba vojen
ská, musí býti zvýšen počet rekrutů. Místo dosa
vadních 103.100 mužů bude příště odváděno
159.500. Letos zatím 136.000 nováčků. Po celé ú
pravě vojenství bude zvýšen mírový stav vojska

480.000. V tom je 14.000 poddůstojníků. Nejbolavěj
ší stránka jest náklad na opravy vojenské. Celkem
bude státi zavedení dvouleté služby 139 mil. korun.
Hned první rok 75 mil., každý následující rok stoup
ne vojenský rozpočet o 68 mil. Podle kvoty bu
deme se ovšem děliti s Uhrami. 

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal,pramenů
prádla, praporů. příkrovů, koberců u
kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

v Jablonném n. Orl. č. 86.
Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímů levnější
ceny aš o 20%, neš všude jinde.
Jubil. 100 let trvání a 40lot. vlastní činnosti.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.UNO%

- Josef Štěpán,
| odborný pozlacovač pro práce kostelní
i v Pardubicích,

doporučuje sávod svůj veledůstojnému ducho
venstvo 8 ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, kříšových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, železných

náhrobních křížů,
zlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné, — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
7 každém slohu A provedení čistě uměleckém.
Pápy a rozpočty zhotovují úplaó bezplatně a
« ústnímu jednání dostavím ge na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Jínoho pochvalných uznání po race a hronzová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.
SMP*>Závod založen r. 1898. Za

zapsané společenstvo s ručením obmezeným
v Hradol Králové,
1 (proti Grandhotelu)

přijímá vklady na kníšky

= za 4:9 až 5%
úrok a to dle výpovědi „

| MW“ Složní lístky na požádání zdarma. "UW
nejlepší jakosti

| Uhlí conejlevněji.«

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

w Hradci Králové, Sratojanskénám.č. 76.
Zařizování * Velkosklad

elektrického Jastrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

Dynama. Ken
Motory. Z / N = a topení.

> e——| Instalační
Žárovky X k materiál za

Osram, A tovární ceny.
Tungsram, M

Tantal Solid.obsluha.

Rozpočty zdarma. — Ceny levné.

Stoupencům našich organisací,
Odporočujeme vřele křesťanský český závod

vyšívačokašiček»Záštita<vChrasti
uChrudimě.

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jednodoché vzorné ob
staré „Záštita“. Vad. duchovenstva naskytá se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaračené dle
předp.eu sa ceny mírné. Učiňte objednávku na
skoušku a budete jistě opokojení|

ORP*>Odporačujteve svém okoli! jj

Račte
si prohlédnouti novinky klobouků

v nádherných výkiadech.

Náreží Palackého tř.
Grandhotelu

a rak. nher. baneo.

Račte
se přesvědčiti, že za velmi levnou

cenu koupíte výborný klobouk.

jemných plstěných klobouků
nejlepších světových značek.



prací i oeluloidové, náprsenky

Patentní náprsenky
bez háčků

Zakázkyobratem "jjj
PRE“ se vyřizují.

Hradec Králové,
diříkova třída 239,

ve vlastním domě, proti Graudhotolu.

Nejlevnější ceny!

R

á KTL TLINKIII
+"ě Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
M (protokolovaná firma) ;

Hiv Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |:
E (bratr P, J. Boškudly, faráře vo Týprachticlek) |:

doporačuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu |:
svůj osvědčený A Často vyznamenaný 3

R výrobní závod
všech kostelních paramentů,;

Elapolkových praporů a kovového náčiní |:
= Conníky, vzorky i roucha hotová As ukásku
ji se ma požádání franko zašlou.

Veledáotojnému
duchovenstsiu u

slavným patronátním
úřadům dovolajesi dopo

račiti veškeré kostel.: Ládobvya
načini a to: mo. fouce, kulichy
cibáře, nádobky, © énkypucifkály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. své 0 výroby, předpisům
církevnim vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni slatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílé ns u
kázku franko bes závozností koopě,
Vše se posílá posvěcené. Práce ruční

Sled vešborýchslstýcha stříbrnýchklenotů,jako: řeiásů

Badonek,n mtýnků.námTK(td =ara 94ovst jíde ní sestříbra pravého
ony, M nakého vždy na skladě.

Staré slato, stříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší cen)

JAN STANĚK,
pasič a olseleur

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

CEI XCB XFPDX SI XČPÍ X

ÉJan Horák,soukenník
v Rychnově nad Kněžnou izasílá na požádání vždy i

dle noční salsony kollekci +
Č nejnovějších druhů pravých

viněných látek X

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo= j
v zemských.
Cetná uzmámí zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- x
sluze méhe ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice“iletého působení. V

Velojemnélátky na taláry.
£ Téžna oplátkybezzvýšenícen! V)

Učiňte, prosím, malou objednávku na

KBD XCBDX583 X BODX O8DX

X

ě
zkoušku.

nejlepší prací přístroj

Cena 5 až 6 K dle velikosti.

Račte při objednávkách
dáti přednost českému
výrobku, domác. závodu.

NezapomeňteA
přesvědčiti se o velkém výběru
— a velmi levných cenách —

klobouků"5
dámských, dívčích

i dětských
v nově zřízeném závodě

Julie Kindlové
Hradec Králové,
Velká podsí č. 145., I. poschodí.

Opravy se vyřizojív brzkoua levně.

Stuhy, závoje, smuteč.
klobouky.© OU

Jan Kryšpín
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

odborný (s
— umělecký závod — (1

ro MD

oken kostelních, S

PRAHA-I,

6. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma [£ k
lého náměstí, dfíve přes +s
60 roků na Malém ná- (S
městí pod loubím) dopo- (č

ručuje 60

ku dodání okem chrá- (A
mových od mejjednoduš
šího aš k bohatému fi- Li
guralnímu provedení a jEd

sice i se Šelesnými |
rámy, sílčmi, vsaseními.
Veškerérozpočty,skizsy1 odbornárada bezplatně,boze

vší závaznosti ku definitivní objednávce.“
OR" Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáv=ná:1, B

Založeno roku 1863.

Doporučujeme

PARAMENTA
sv. Jos. ústav para
mentní a devotional.
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obdržíkaždýzdarma.

—

Tmělecký ústav
pro malba naosklo

E. Škarda, Brno,
zlotovuje a dodává malov ná
okua chrámová v každém pro
vedení, od nejjednoduššího
Vzoru mosaikového do nejbo

batšího provedení figurálního,
dodává tuto i s železnou kon
strukcívlastní výroby,ochranné

sítěavšezasa;enovmístě.
Mos iky skleuné pro fa
gady, křížové cesty atd,
Nákresy, rozpočty iod

b.rá reda zdarma.

m l
EEE ARONkatolický tisk!

č

i '

Zhotovuje oděvy dle
nejnovějších anglic.
a francouz. vzorů. ©. a k. dvorní dodavatel

© Tovwární sklsd ©
jemných suken

©
[ j

Harmonium
— úplně nové, které stálo 300 K, —

prodám za200K.
Ci. nab. pod značkcu „Harmonium“

do adm. t. L.

Truhlářské dělníky
a) na práci fornýrovanou,
b) na židle švajfkáře —

a domovníka
zároveň ku balení nábytku

do stálého zaměstnání přijme c. a k. dvorní
továrna nábytku

K. V. SKUHERSKÝ, Hradec Král.

©

DUJNA

———m



, Katolický ponéžní ústav

Úvěr družstvo Eliška“

BRB“ přijímávklady <
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.
Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez

výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednotyzáložen.

Továrna na cottagová americká

(HÁRMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrč spol.
w Hradci Králové.

Sklady: EPS
Praha, Videá,Badapeit. [TT
Podálová harmonis +

obou soustav v každé ve
likosti, pro kostel, školu =

1 ku ovičení. y

Hasplátkyod 10K. 2
P. T. duchovenstva

zvláštní výhody

- Holite se sám?
Holičskémýdlo... <... < + 10b
těteo. . . <. + « 20, 8, 00, 70b

Miska niklovanás majolikou. . . .... 50 b
Satonkrémnaholení... ........ 70h
Kámenpoholení. . .. ........ 60b
Kolínská voda... . . <. + < + 00h

Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou
zasílá

JOS. JELÍNEK, parfumerie
v Hradoi Králové.



, Předplainé ma čtvrt roku 2 K B0 hy
Číslo 14. ! : na půlroku oK—h:

Svátek naděje.
Brány pekelné, rafinované intriky farizeů, so

fisté a stoupenci vychytralého Juliána Odpadlíka
nedovedli ani dlouholetým úsilím vymazati z dě
jin tu velikou pravdu, že Kristus vstal z mrtvých.
Nemohlo býti větší útěchy pro duše sklíčené, pro
křesťany svíjející se pod jařmem pyšných řím
ských patriciův, než to sladké vědomí, že Prorok
všech proroků, přinášející nový názor světový,
vstal z mrtvých.

Tak nejlépe dokázána síla obrodného učení.
Tak nejpádněji dokumentováno, že žáci Kristovi
stojí na nejpevnější základně, že s nimi jest Moc
nost nad všecky mocnosti lidské. Proto ta neo
chvějná důvěra ve všemohoucnost Ukřižovaného
a Vzkříšeného i v dobách nejbolestnějších.

Proto i při hromadných popravách loučili se
první křesťané s tímto slzavým údolím s úsmě
vem na rtech. Žádné náboženství, žádná idea v zá
pasech dénního života nedovedla lidstvo posilova
ti neochvějnou nadějí na štěstí dokonalé a trvalé
tolik, jako ta, která zvítězila tak stkvěle nad ka
menem hrobovým.

Prostí rybáři, jsouce z plné duše přesvědčeni
o výmluvných faktech, dávají se odhodlaně v boj
s kněžími starozákonními. A když jsou krutě ztý
ráni, ještě prohlašují hrdinně, že nemohou mlčeti
o tom, co svým vlastním zrakem viděli. »Více slu
ší poslouchati Boha než lidí'« prehlašují hrdinně
na chytré domluvy Zákonníků.

Nebojí se ani předních filosofů v obrovském
Římě, vcházejí s nimi směle v debaty a přesvěd
čují i muže nejučenější. Zdůvodněním rozžehají
světlo naděje.

Nyní však již dlouhý čas hlásí se k slovu heslo
opačné. »Vyhlaďte ze srdcí křesťanský názor svě
tový! Tak se duše vaše zbaví tíživých pout, aby
se spíše dopracovala k pevné pravdě. Křesťanství
láme páteř a duše zcela svobodná může vypátrati
samostatně to, co jest ku blahu člověčenstva vše
ho, co dává naději vědecky odůvodněnou a tudíž
neklamnou.«

Zatím však posud vědecky odůvodněného, sou
stavně propracovaného názoru na lidský život ne

PO POSLEDNÍCH STOPÁCH SPASITELOVÝCH.
Píše professor Dr. Jos. Slabý.
(Veškerá práva vyhrazena.)

Velikonoce se blíží. Duše hoří touhou býti v
těchto dnech v Jerusalémě. Přerušme tedy na kra
tičký čas dosavadní potulky zemí faraonův a za
jeťme do města Svatého ... | židé starozákonní,
v Egyptě usedlí, poslouchali hlasu žalmu poutního:
>Půjdeme do domu Hospodinova! Stanou nohy na
še v branách tvých, Jerusaléme! Ó, Jerusaléme,
opět vystavěný — jako město částmi- souladně
sloučené! Do něho putují pokolení, pokolení Ho
spodinova. Jeť Israeli zákonem, aby oslavoval jmé
no Hospodinovo .. ««

Za půldruhého dne jsme u cíle.

Město plesání a nářku. Metropole krve a pokoje.
Město snirti a života. Město, jehož jméno po tisí
cilett Ipí na. rtech člověčenstva, veleobec, slavená
od Severního moře ledového až k Jižnímu. Krás
ně o ní napsal Torguato Tasso, největší básník
století šestnáctého, ve třetím zpěvu svého >Osvo
bozeného Jerusaléma«:

»Kde ze.sta ran Jsi krvácel, 6 Pane, *'
Tvé krve sterý proud do země splýval,

„hořkého pláče, jenž mí £ duše kane, ©
T:xjakeaspoň dvojí prod bych neprolíval?

Proč srdce moje v ledy ukované
se nerozplyneš očima v'slz příval?
Ó, tvrdé srdce, dnes-li nezkrušeno

jsi bez pláče, pak věčný pláč tvé věno!«
277 (PřekladVychlického)
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ni. Jsou nejrůznější náhledy protikřesťanských fi
lasofů ma přední otázky lidského žití. Odkud lid
stvo? Jaká jest vlastně podstata lidského života,
jaký čel? Co čeká kterého člověka po smrti? To
jsou otázky ve vědě stále otevřené. Na dotazníky
tolik naléhavé myslitelé protikřesťanští dávají od
povědi sobě odporující. Porovnejme jenom obrov
ský razdíl mezi stanoviskem duchařů a rozhodných
materialistů. A tak se opakují s malou obměnou
zrovna tak bezvýsledné rozběhy jako u pohan
ských filosofů římských a řeckých. Právě nejby
střejší hlavy mezi těmito muži se přiznávaly, že
musí sám Bůh dáti odpověď k otázkám, které jsou
v životě lidském nejdůležitější. A po dvou tisících
letech, kdy věda v jiných oborech učinila pokro
ky tolik obrovské, otázky v předu uvedené jsou
tak málo rozluštěny jako dříve. Patrno, jak důleži
tou úlohu tedy zde má trvale křesťanský názor
světový a jak Vzkříšený jest jediným vážným u
čitelem tam, kde ústa předních učenců rozpačitě
umlkají.

A kdo Kristovým slovům nevěnuje důvěry,
opouští bezpečnou základnu své cesty životní vů
bec. Propadá skepticismu (pochybovačství) a také
propadati musí, jelikož mu ani spousta přečtených
knih neukáže bezpečnou, zduvodněnou cestu jinou.
A takové tápání z místa na místo nutně vede k
rozpakům a klikatým cestám i v otázkách podruž
nějších. Odtud tolik nehotových charakterů! Místo
pevného cíle, neochvějné naděje — zmítání v bou
ři, dohady stále se měnící, a dle toho i zmatené,
bezplánovité skutky. Toť výsledek dlouholetého
lidského úsilí, odpoutaného od evangelia. Někteří
»protiklerikálové« v Čechách, aby nachytali na vě
jičku a lidi věřící, počali se dušovati, jak silně vě
ří, a že jejich víra jest dokonalejší než u katolíků.
Zatím však konečně se prohlásili proti positivním
konfessím všechněm a vyznali, že — teprve Boha
hledají, protožeslova Kristova jim nejsou' smě
rodatná. Boha teprve hledají! Netroufají si tedy
říci jasný úsudek o jeho vlastnostech, jeho vůli, o
jeho věčných úradcích. Ale před tím tvrdili, jak ho
milují. Jest možno u někoho nadšená láska k osob
nosti záhadné, neprozkoumané, o níž se ani neví,
jakou poctu si přeje? Tedy i následek tohoto sanio
statného bádání byl — skepticismus. A o skeptici

»Svatyní« nazývají Arabové Jerusalém. A

dum, neboť zde byl střed jejich slávy, olmisko
jejich bohoslužby starozákonní, nádherný chrán.
Svatým jest Jerusalém moslímům, neboť
mešita Omarova je druhou svatyní islamu, a kdo
z mohamedánů nenniže do Mekky, musí aspoň
do Jerusaléma. Ale svatým městem je především

vykoupení smrtí Kristovou!
Jsi překvapen romantickým obrazem tohoto

velikého města orientálního. Na pahorcích Moria,
Sionu, Garebu a Bezetě leží tu před tebou jako
kamenné moře, vroubené pěknou hradební zdí!
Úzkých ulic nevidíš, protože zakryty jsou nesčísl
nými budovami, které všechny stavěny jsou z bílé
ho vápence, majíce podobu velkých krychlí s malý
mi kopulemi na vrchní ploše. Nad toto bílé moře
domečků, domkův a domů vynikají inposantní bu
dovy, štíhlé minarety, velká černá kopule chrámu
Božího hrobu, modravá kopule mešity Omarovy,
poněkud menší kopule mešity el-Aksa a dvou veli
kých židovských synagog a mohutná citadella s
imposantní >věžíDavidovou,«

Celek působí vážně, pochmurně. To tedy je
>»městodokonalékrásy, radost veškeré země« ...
Okolí města dojem ten ještě stupňuje. Hluboké a
pusté údolí Josafatské na východě a příšerná rokle
Hinnom (Gehenna t. j. peklo) na jihu a jihozápadu
tvoří přirozené hradby města. Na této straně je
Hakeldama, pole krve, nad nímž mimovolně se ti
vynořujezoufalápostava Jidášova ....A k vy
vrcholení dojmu připadá ti kamení rozházené po
okolních stráních hor, jako ohlodané kosti veliké

pirtvoly, jež zemětřesením byly vyhozeny z hrou... .
Dokud jsi města Svatého neviděl, neměl's o

Jeho poloze, o jeho okolí představy ani přibližné.
Proto ti bylo podniknouti dalekou cestu sem. Dý
cháš za to vzduch Kristův. Cítíš vůní Jeho dechu.

Ročník XVIII.
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smu praví sám bystrý liberál francouzský Denis,
že není schopen, aby něco založil.

Se skepticismem náboženským vzrustá pak
chlad i k ideálním snahám jiného druhu, jak nesčet
né příklady dosvědčují. A jaká naděje muže po
vzbuzovati k činům jarým, záslužným člověka,
který ve své krátkozrakosti o vzkříšení Kristově
ani slyšeti nechce? Temné pásmo budhistických
dohadů, čekání naprostého zániku lidské osobnosti
a pod. nikdy nemůže ani z daleka nahraditi jarou
radost, tryskající z pevné víry ve vzkříšeného, ví
tězného Krista!

Jak často našim předkum idea vzkříšení byla
podporou v dobách nejtrudnějších, ve chvílích ta
kových, kdy nevěrec ve své malomoci sahá k se
bevraždě! Co všecko u nás zachránila mohutná €
nergie, vypěstovaná na základě náboženském! Po
kolení dekadentní sotva dovede si představit
vroucí náboženský žár, který uschopnil srdce lid
ská k statečnosti skoro neuvěřitelné.

Nechť se mraky po obloze zachmuřené ženou!
Kristus prohlásil, že po svém ukřižování všecko
potáhne k sobě. Kristus jest vítězem na věky. Ro
zežene mraky a hřejivé paprsky křesťanské na
děje opět budou těšiti nejširší davy. A tak po mar
ném pátrání po cestách jiných umdlené lidstvo

Volné listy.
Inkvisice. Oblíbenou zbraní volných myšlen

kářu, po které by se až zabili, jest inkvisice. Jak
volnomyšlenkářský flašinet někde spustí, může ii
ti jist. že zavříská také odrhovačka o inkvisici.
Slečna Fajfrová, o jejímž věhlasu jsme před 14 dny
v »Obnově:« promluvili, umí ji také odzpěvovati.
Nejsme takovými zabořilci, abychom všeho iájili,
co kdy spáchali lidé jménem náboženství a umíme
se soudně dívati na chyby minulosti, ze kterých
proti zásadám zdravého myšlení jsme nyní obvi
ňováni, ale tolik zajisté musí býti dovoleno, aby z
obecných i kulturních dějin o katolické církvi byla
vážena pravda a aby nestranně oddělován byl stín
od světla. Jinými slovy: každý pravdy milovný

A nedivil bys se, kdybys Ho cestou potkal a On
vážně a vlídně na tebe hledě, ptal se tě: »Miluješ
mne?<

“

Budu ti průvodcem. Dovedu tě kubráně Jaříské.
Ubíráme se kolem »hradu Davidova.. jenž později
nazván »věží Davidovou.« Už Jebusité měli zde
pevnost, kterou David dobyl a rozšířil. Herodes
postavil zde tři mohutné věže a dal jim jména [lip
pikus, Plasaěl a Mariamne. Tyto věže byly tak
krásné a silné, že Titus, dobyv Jerusaléma, ochrá
nil je před zkázou, aby potomstvu hlásaly slávu
a statečnost vojsk římských, která města tak 0
pevněného dobyla.

Jsme na Sionu u staré mešity. V ní jest ve če
řadlo Páně. Moslimští její strážcové nevítají nás
přívětivě. Ani pokleknouti ani hlasitě se pomodliti
nám nedovolí. Mešita jest totiž velkou svatyní isla
mu, v jejíž blízkosti fanatičtí dervišové křesťany
neradi vidí.

Večeřadlo v nynější své podobě je gotický sál
z dob Křižákův. Ale my myslíme na něco zcela ji
ného než na gotiku. »I poslal (Pán) dva učeníky
své řka: Jděte do města, a když vejdete, potká
vás člověk, džbán vody nesa; jděte za ním do do
mu, do kteréhož vejde a rcete hospodáři domu:
Dí tobě Mistr: Kde jest večeřadlo, kde bych já jedl
beránka s učeníky svými? A on ukáže vám veče
řadlo veliké a tam připravte. I odešli učeníci jeho
do města a nalezli, jakož jim byl pověděl, a připra
vili beránka. Když pak byl večer, vešel Ježíš se
dvanácti apoštoly svými do večeřadla .. «

Započala večeře. Při ní ve chvíli věčněpamát
né ustanovil Syn Boží tajemství nejsvětější, Slunce
a Život naší víry, obět mše svaté ....

“

>A chválu vzdavše, vyšli na horu Olivetskou
+ „< [ naše vnitřní modlitba byla vroucí.

Pojď se mnou a následuj malý hlouček. Kráčí



člověk co do úsudku o činnosti církve katolické
musí zření míti ku povaze pramenů, ze kterých
spousty pomluv proti katolické církvi se nabírají.

Nejkalnějším rybníkem, z něhož nejsmělejší
lži o inkvisici ©do celého světa se | roz

střikyjí, fest Lorente, ývalý | inkvisiční
tajemník ve Španělsku Z této louže — Lo
rentovy nabírají plnými džbery i volní myšlenkáři
— a volnomyšlenkářský džber dobrá míra! Mlu
vící mechanismy volnomyšlenkářské ovšem o ta

Jim stačí, jako na příklad slečně Fajfrové, když
sousto jest dobře upraveno a upečeno, neboť krme
ní jde potom k duhu.

Kdo byl Lorente? Otázka tato jest důležitá,
neboť právě kniha tohoto člověka zastřela pravdu
o španělské inkvisici hustou temnotou a poskytla
látky k potupám. Nuže, kdo byl Lorente? Krátce a
dobře řečeno, byl to člověk jako nyní hrabě Hoens
broech v Německu, doklad staré zkušenosti, že
lidé, kteří rozešli se s církví, dobývají si respektu
u jiných tím, že proti téže církvi perifektí nejpu
stější hanopisy. Za tím účelem překrucují dějiny a
pravdé vyhlašují boj na život a na smrt.

Lorente narodil se 1756 a 1779 byl vysvěcen
na kněze. R. 1782 stal se jenerálním vikářem die
cése Calahorrské a spřátelil se se zednáři, kteří se
přičinili o to, aby jmenován byl jenerálním tajem
níkem inkvisice v Madridě 1789. Byla to známá
praktika zednářská: míti své lidi na význačných
místech. Ale již roku 1791 odňata mu byla důvěra,
jejíž důsledek projevil se tím, že Lorente byl vy
povězen z hlavního města. Po té všiml si ho teh
dejší mocný ministr španělský Godoy, který v něm
rozpoznal vhodného člověka ke svým účelům. Go
doyovi totiž zachtělo se, obyvatelstvo baskické
provincie oloupiti o staré svobody a skloniti je pod
jho státního absolutismu. Dle mínění ministrova
měl býti tento skutek odůvodněn vědecky. Za ná
mezdního žoldáka propůjčil se Lorente a napsal
trojsvazkové dějiny baskické provincie, ve kterých
pokoušel se dokázati, že Baskové na své svobody
nemají žádného práva. Že již v tomto díle dějiny
byly překrucovány a podjatě látány, rozumí se
samo sebou.

Ale na ničemnou povahu Lorentovu vrhly jas

právu Napoleon přinutil španělského krále, aby se
vzdal trůnu. Když pak francouzský despota usadil
na trůně španělském svého bratra Josefa, zabou
řil o rozhořčení po celém Španělsku a ohnivý ná
rod, milující svou dynastii, povstal jako jeden muž,
aby cizího vetřelce vyhnal. Španělé opovrhujíce
životem, prohlásili, že budou vlasti své hájiti do
poslední kapky krve. A v tyto doby vroucího vla
steneckého nadšení a bojů za svobodu rodné země
nestanul Lorente mezi jejími obhájci, nýbrž stal se
pochopem vetřelcův a použil příležitosti k tomu,
aby se obohacoval ze jmění zrušených klášterův
a církevních statků. Jidášův měšec, podávaný ru
kou cizince, byl mu vzácnější, než těžce zkoušená
a deptaná otčina. Byl sice obžalován z krádeže
jedenácti milionů, ale, protože se uměl obratně brá
niti, žaláři ušel, nejsa v tom nepodoben nynějším
výtečníkům francouzským, kteří rozkradli miliony,
ztržené za církevní majetek. Byl tedy Lorenteau—————————
me za ním úzkou uličkou dolů k městu. Mistr je
smutnější a zamlklejší. než jindy, zamiklí jsou' je
ho věrní. Zdá se, jakoby cos příšerného spočívalo
ve vzduchu. Ještě před čtyřmi dny obyvatelstvo
města provolávalo Mistru Hosannah! Dnes podob
ného volání neslyšíš, ba řídkýmjest i pozdrav oby
čejný. Dospěli jsme do města Dolního, prošli blíže
rybníka Siloe městskou branou, překročili potok
Kedron (t. j. >Kalný«) a přišli »na popluží«, kteréž
slove>Gethsemany.«

Je u paty hory Olivetské. Nynějšízahrada
Gethsemanská jest jen částí bývalého >popluží.«
Uvnitř vidíš osm prastarých olivovníků se silný
mi, sukovatými pni a širokými korunami. © Osm
stromů — patriarchův, kteří zdají se ještě zasaho
vati do zákona Starého. Podání aspoň tvrdí, že
stály již za dob Kristových Sotva se to však srov
nává s pravdou. Dalť Titus při obléhání města (r.
70 po Kr.) všecky stromy pokáceti. Pravděpodob
no však jest, že stromy, jimž se tu divíš, jsou po
tomky těch předkův, kteří zde stáli té noci, kdy
naposled sem přišel Božský Mistr. Jsouť olivovní
ky stromy téměř nesmrtelné! Odumírá-li totiž sta
rý kmen, pučí z jeho kořene nové potomstvo, aby
po něm nastoupilo právo.dědičné. Tyto stromy těší
se veliké úctě i u moslímů. Pod stromy pestré ko
berce květinové vydychují příjemnou vůni. Pozor
nost tvou poutají zvláště kvítka jasně červená, zvaná
»krev Messiášova.« Zahrada patří otcům Franti
škánům. Je to milý kouteček, plný něhy. Starý
bratr laik s dlouhým stříbrným vousem zalévá zá
hony. Stříbrný vous, vráskovitá jeho tvář a stá
řím rozbrázděné olivovníky harmonují dokonale.

Zamyšlen staneš a vzpomínáš na slova Písma:
>] řekl (Pán) učeníkům svým: Seďtež tuto, až se
pomodlím. A pojal s sebou Petra a Jakuba a Jana
a počal se lekati a teskliv býti.I dí jim: Smutnáť
jest duše má až k smrti; posečkejte tuto a bdětec.....

o

|
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všemi mastmi mazaným pokrokářem a volnomy
šlenkářem již v dobu, kdy pojmy tyto, byť ne for
málně, tedy aspoň věcně měly se čile k životu a kdy
krádež měla volný průchod,jen když páchána byla
proti církvi.

Když panství Napoleonovo ve Španělsku se
sřítilo, byl Loreute z vlasti vyhnán jako vélezrád
ce. Uchýlil se do Paříže a napsal tam od r. 1817 do
r. 1818 své >Dějiny Inguisice<.

+

Lorentovi nelze věřit. Již tento stručný obrá- |
zek života Lorentova přesvědčuje, že není možno
bráti za pravdu, co napsal. Dal-li se koupiti, aby
pod rouškou vědeckých vývodův olupoval o svo
bodu Basky, tím více dlužno pochybovati o prav
domluvnosti jeho, když dal se do spisování díla,
které bylo vlastně pomstou proti těm, se kterými
se rozešel. A skutečně dokázalo se, že účelem spisu
Lorentova nebylo poučení o pravdě, nýbrž potu
pení a zveličování. Na příklad Lorente uvádí ohrom
ný počet inkvisičně upálených, ale badáním se do
svědčilo, že číslice jeho jsou libovolné a dohadové.
Protestant Peschel, tedy žádný přítel inkvisice,
tvrdí, že Lorente výpočty upálených sestavuje fri
volně, to jest, že nesvědomitě žvastá. Novější pro
testantský badatel Scháfer praví: >Dílo Lorentovo
skutečně jest úmyslem, vylíčiti inkvisici jako han
bu katolické církve, tak prosáknuto, že údajům jeho
bez nejpodrobnější zkoušky venkoncem nelze dáti
žádné víry.« A tento muž stal se pramenem mou
drosti všem různým volnomyšlenkářům, kteří vrha
jíce potupy na církev a na papeže, současně křičí
o dějinných pravdách a o nejvyšších zájmech vě
deckého badání.

Právě novější vědecké bádání však činí konec
všem těm historiím o hrůzách a popravách lid
ských jak co do žalářových místností, tak co do
užívání inkvisičních mučidel. Zmíněný již prote
stant Scháfer dle inkvisičních aktův uvádí na pra
vou míru četná zveličování, fantasii 'a fanatism,
kterými postupem času v tomto ohledu vytvořeny
byly celé romány.

Pravíť: »Skoro obecně potkáváme se s míně
ním, že s obviněnými nakládalo se libovolně a že

věří podnes, že mučení mělo obžalované přinutiti,
aby se přiznali k činům, kterých nikdy nespáchali.
Všechny tyto řeči jsou naprosto nepravdivy, a
právě tak mínění, že každý obžalovaný byl mu
čen, na žádný způsob neshoduje se s prozkumem
aktů.«

Se slovy tohoto vážného dějepisného badatele
protestantského, který zajisté Inkvisici nemíní li
chotiti, srovnejme do nekonečna rozšiřované báje
o krvelačnosti a hrůzách inkvisičních a pochopíme,
jak vědecky a pokrokově vedou si u nás různí
svobodomyslní kulturníci, kteří nevysloví slova
»inkvisice« jinak, než .s doprovodem zmatených
lživých představ a děsivých výkřiků. A jest to
jmenovitě novinářským nedostatkem svobodomy
slných novinářů, že nejhůře jsou vědomostmi 0
patření -o kulturních dějinách církve katolické a o
všech těch dějinných úkazech, které s církví jsou
ve skutečném, nebo jen zdánlivém spojení. Jme
novitě udá-li se svobodomyslnému novináři pro
hoditi nějaké slovo o inkvisici, dává všemožně na

(O
Tam k jihu, za zdí zahrady, na ploché skále

zůstali tři apoštolové. Únavou usnuli. Božský Mistr
poodešel dále. Modlil se. >A popošed maličko (co
by mohl kamenem dohoditi).padl na zem .... A
postaven jsa v úzkosti smrtelné, déle se modlil. I
učiněn jest pot jeho jako krůpěje krve tekoucí nazem... «

A skutečně místo, kde Spasitel se modlil, není
od zahrady více vzdáleno, než co by mohl kame
nemdohoditi.Je tojeskyně úzkosti Páně.

Sluj tato působí na tě mocí prazvláštní, nevy
lčitelnou. I kdybys při vstoupení do ní nevěděl,
kde vlastně se nalézáš, ihned vycítíš, že cos vele
významného se tu odehrálo .... Cosi — jakoby
palčivá úzkost; hořký zármutek a zároveň sladká ú
těcha — proudí šerem jejích útrob. Zde odehrála
se nejbolestnější episoda mysteria utrpení, totiž
procítění všech minulých, přítomných i budoucích
vín a s ním dostavila se veškerá tíže díla vykou
pení.

Holé stěny jeskyně jsou v témže stavu zacho
vány, jak byly, když slyšely úzkostlivou modlitbu
Božského Mistra: »Je-li možno, Otče, ať odejde
ode mne kalich tento, avšak ne jak já chci, ale jak
ty.c

A když se odtud vrátíš do zahrady, tu zdá se
ti, jako by tajemné šelestění starých oliv opako
valo ti slova Mistrova: >Ne má, ale tvá vůle se

staň!l« :
"dk vidíš přicházejícího zrádce Jidáše, an líbá

tvář.Mistra svého „která je ještě zrosena potem
krvavým ... ..Asi dvanáct krokův od skály spí
cích apoštolův ukazuje podání ono místo. Zde padl
zástup na zem, poražen slovem Mistra: »Jáť jsem!« ©
Potom javše Ho, vedliHo do domu knížete

kněžského.Petršelzaaimizdaleka... . |

Kde bydlel velokněz? |
Pejď se mnoua novýmobjevemse poučí. 

jevo, jak mu hrůzou vstávají vlasy na hlavě a jak,
bera se vznešeně ušlapanou pěšinos, nenamáhá se
nestranným poučením jako onen Dickensův muž,
jenž myšlenky jako zbytečnou !přítěž odházoval
přes rámě do vzduchu.

Přímo šílenou a ohlupující jest představa o tak
zvaném inkvisičním >autodafé«. Dějepisný badatel
již připomeniitýkárá trpkými slovy a odsuzuje ony
vzdělance, kteří pořád ještě věří, že >autodafé«
bylo důkladným ohněm a nějakou rožhavenou pán
ví, kolem níž Španělové seděli po způsobu kani
balů, aby se kochali mukami pečených a pálených

Právě tak z nevědomosti a zlomyslnosti ply
nou výtky, že katolická církev, zejména římští
papežové, nebránili zneužívání inkvisičního zaří
zení. Zneužívání tu bylo, toho neupíráme, ale od
mítáme mínění, jako by římští papežové byli mo
hl: provozovati rozhodující vliv na úřední osoby
při inkvisicí. Španělští králové tomuto vlivu jedno
duše zabránili. Zasahování papežů bylo byse u
platnilo, kdyby rozsudky iukvisičních soudců byly
bývaly spojeny .s Udvolásím do'Římá; Toho do
máhal se papež Sixtus IV., ale nepochodil, protože
světská španělská moc chtěla rozhodovati sama
jediná. Nebylo tedy na jiném, než aby papežové
napornínajíce, zneužívání úřadů inkvisičních mír
nil, a že napomínali, jest s dostatek prokázáno.

L

Jak a proti komu inkvisice byla zřízena. Jest
obecnou chybou, že na události minulé mnozí lidé
dívají se pod zorným úhlem přítomnosti. A přece
jest hlavní zásadou, má-li se ta ona událost, nebo zří
zení správně oceňovati, aby posuzovatel vmyslil
se do doby, kdy instituce vznikla, a pochopil spo
lečenské pletivo, ze kterého to ono zřízení se vy
vinulo. Inkvisice nespadla z ničeho nic ze vzduchu
jako věc hotová, nýbrž byla způsobena různými
společenskými poměry. Císař Bedřich I. a rov
něž II. nezavedl soudův a trestů proti kacířům jen
tak na plano a pro zábavu. Vždyť přece jest o něm
známo, že byl v ohledu náboženském svobodo
myslníkem takového asi směru, jako dnés svo
bodní zednáři. Jest tedy jiná příčina, která roz
hodla. že proti kacířům přísně nastupoval. Popra
vování kacířů nebylo Bedřichovi I. a jeho vrstev
níkům věcí neznámou. V dobu Bedřicha I. bylo
římské právo zavedeno u soudních úřadův, a v
tomto právě dočetli se, že císař Dioklecián ustano
vil popravu ohněm na sektu Manichaeů a právě
na tento zákon Diokleciánův navázán byl říšský
zákon Bedřichův o kacířích.

Jest nad slunce jasněji dokázáno, že biskupo
vé katoličtí všudy hlásali postup mírný poučová
ním a napomínáním. A byl to tedy důležitý zá
jem, který hlasy biskupů se neřídil a který usta
novil trest smrti. Jest tedy potřebí věděti, že ka
cíři v jižní Francii a v severní Italii, protř kterým
bylo tak přísně nastoupeno, byli tak zvaní Kathaři,
Valdenští a Albigenští. Kacíře tyto možno srovnatí
s nihilisty a anarchisty doby přítomné, neboť uče
ní jejich nezasahovalo jen do náboženství, nýbrž
ohrožovalo stát a společnost. Bojovaliť tito kacíři
proti světské moci a autoritě a vymaňovali se z
občanské poslušnosti. Dejme však slovo americ
kému dějepisci Leovi, který o inkvisici napsal vě—————,.
—.-Až do dob nejnovějších panovala fu nejistota.
Kolovala v dobách po Konstantinu Vel. sice pověst
o kostele sv. Petra, zbudovaném na místě, kde za
přel Pána — na nádvoří domu velekněze Kaifáše.
Učení jerusalémští Assumptionisté, kteří se tímto
problémem pilně zabývali, přicházeli vždy více k
přesvědčení, že skutečně tento kostel kdysi stával
a sice jichovýchodně od Večeřadlá, na svahu po
blíž rybníka Siloe. Ještě poutník z Bordeaux viděl
zde r. 333 po Kr. zříceniny paláce Kaifášova. A sv.
Cyrill jerusalémský k r. 350 činí o nich též zmín
ku. Assumptionisté zakoupili zde větší pozemek a
-- začali kopati.

Z počátku úplně bez výsledku. Již již chtěli
upustiti od dalších prací. Tu-byly nalezeny první
stopy. Bylo to r. 1906. Po dlouhých a obtížných
zkoumáních chrám sv. Petra (Gallicantu) vystou
pil na světlo denní z hromad kamení a hlíny. Jeho
základy, četné sloupy, hlavice sloupové, kusy mra
moru, mosaiková podlaha, křesťanské svítilny z 5.
a 6. století byly odkryty.

Byl tu nalezen též důležitý hebrejský nápis.
Lze na něm úplně zřetelně čísti slovo »korbán«,
t. j. »přinesení, daň, poplatek«. Spojí-li se méně
čitelné předcházející slovo s tímto dobře čitelným,
máme zde nápis, jenž předpisuje »zákonitý (roz
uměj zákonem předepsaný) poplatek«, t. j. místo,
kde židům bylo odváděti poplatky stanovené zá
konem. Jedny z nich musilybýti odváděny v »kor
bán« chrámový, druhé v >korbán« velekněze. Ten
to nápis jest jistou zárukou, že zde nalézal se pa
lác Kaifášův, což jest potvrzením údajů onoho pou
tníka z Bordeaux a sv. Cyrilla. ;

Hned vedle tohoto paláce byl vykopávkami ,
odkryt kus staré římské cesty, která vedla -ze Sl+;
onu do města Dolního. n

+..
Ú *

A nyní z místa těchto vykopávekpobleď smě
rem k hoře Olivetské. Touže cestou, jejížto kus



deckou knihu, která německyvydána byla v Bon
nu 1905.>Jakkoli« píše Led, >odsezujeme kroky,
které na y byly, 4
litujeme lidi, kteří pro své svědomi trpěli, přece
nemůžeme popříů, ža orthodozie (pravověrnost) v
této věci shodovala -se s cívilisací a pokrokem.
Kdyby katkappm byl zvítězil, meho kdyby byl
prohlášen býval oprávněným, pak vliv jeho byl
nejvyšší měťou nebezpečný.<

Nebo úsudek Dóllingerův: -»Každé heretické
učení, které -ve středověku povstalo, mělo buď
zřejmý nebo utajený ráz revoluční, to jest, dodě
lavší se moci, bylo by způsobilo rozklad státu a
podvrátilo by politické a společenské poměry. Gno
stické sekty, Katbaři a Albigenští, proti kterým
vydány byly tak přísné a nemilosrdné zákony ve
středověku, nebyly vlastně nic jiného, než So0cia
listé a komunisté tehdejších dob, neboť braly úto
kem manželství, rodinu a majetek. Kdyby byly ob
držely vítězství, nastal všeobecný rozvrat a ná
vrat v barbarské doby pohanské nevázanosti a ne
mravnosti. A že i pro Valdenské s jejich zásadami
o přísaze a trestním právu v tehdejším evropském
světě místa nebylo, každý znatel dějin snadno si
uvědomí.« Jest známo, že valdenský vůdce v Ra
kousku před svou smrtí prohlásil: >»Mátepravdu,
že nás odsuzujete, neboť, nabudouce moci, zničili
bychom vás, jako vy nyní odstraňujete nás.«

A proč zavedena byla inkvisice ve Španěl
sku, jest také známo. Pohanští Maurové staletí
vládli značnou částí Španělska. Roku 1492 od krá
le Ferdinaada dobyta byla Granada. Maurové a Ži
dé koncem 14. století přestoupili zevně na víru
křesťanskou, ale smýšlením zůstali si věrni. Špa
nělé viděli, jakým nebezpečenstvím jsou tito Mau
rové aŽidé pro národní a církevní jednotu země,
a protože ovládali zemi též peněžně, není se proč
diviti, že Španělé, chtějíce se zachovati, usilovali
o potlačení nepřátel. Bylo tedy účelem inkvisičního
zařízení španělského objevovati tajné Maury, Židy
a S němi hrozící nebezpečenství. Opakujeme ještě
jednou: nemožno /schvalovati nespravedlnosti a
krutostí, které při inkvisici byly provozovány, ale
tolik šest zase na druhé straně vzíti na vědoniost,
že inkvisice musí se posuzovati s hlediska teh
dejších názorův a společenských poměrů. A tyto
fádky naše nemají jiného účelu, než přispěti k to
mu, aby o této minulosti smýšleno a mluveno bylo

nestrammě a spravedlivě.

Pečátky opravdovosti. Kritikové v Čechách
dostávají odvahu mluviti pravdu © Macharovi, a
to již něco znamená. Není to sice pravda všechna,
ale již ty nápovědi jsou pokrokem, aby trochu pro
hlédli 8 čtenáři, jimž o Macharovi posuddostávalo
se posudků z kalných pramenů realistických. Uka
zy tyto předpovídají Macharův pád; ne sice na
prostý literární zánik, Machar jistou cenu má, ale

vým velebením a otrockým patolízalstvím násilně
navršili. V »Obnově« nezaměstnávali jsme se umě
leckým významem Macharových spisů, ale obra
celi jsme hlavně pozornost veřejnosti naší na hru
bou jeho nevědomost a úmyslnou lhavost, které ve
věcech, jmenovitě křesťanství se týkajících, do
stoupily výše, která podává zdrcující vysvědčení
o Macharově povaze.

Surovostmi proti křesťanství ať psanými, ať
—--P
u tvých zohau vykopaný leží, vidíš zástup. Valí se
nahoru k nám. Jsou to žoldnéři, najatí knížaty
kněžskými. Spoutaný Mistr je uprostřed nich. Před
i za žoldáky Mučící městská luza, počtem každým
krokem vzrůstající — jako lavina. Vyvrhel obého
pohlaví, jaký xaždé velkoměsto má, tidáci a ne
věstky — a tu a tam zaslepený poctivý fanatik.
Nadarmo zrakem pátráš po některém z ačeníků
Mistrových ... Jediný Petr plíží se opatrně a
bázlivě daleko za zástupem ....

Přišli na místo vykopávek námi zmíněných.
Zde pronesl Pán slavný výrok o Božství svéni,
když na zaklínání Kaifášovo, je-li Kristus, Syn Bo
žÍ, odpověděl: »>Tyjsi řekl, jsem!« Zde byl odsou
zen soudce živých i mrtvých. Zde Petr, u ohně se
zhřívaje, třikráte zbaběle zapřel Mistra svého...

Ráno na to byl Pán vydán — po novém od
souzení — Pontskému Pilátovi.

Cose 'pak událo vetvrzi Antonil, ležící v se
verozápadním cípu chrámového náměstí, již znáš.
Pán byl odsouzen a na popraviště na horu Gol
gothu či Kalvarii t. j. »lebku< veden. Celý Jeru
salém byl na nohou: rozvášněný lid i bohatí pa
triciové ... . Kudy se smutný průvod ubíral, byl
předcházen i následován hlučícími a kinoucími da
vy. Jiní zase tvořili v úzkých ulicích dvojřadí a
nebo dívali se z plochých střech domů, metajíce
ve tvář Trpitelovu posměch a urážky nejsurovější
« +. . Jen ten dovede si přibližnou představu roz
vášněného obyvatelstva učiniti, kdo viděl průvod,
který každoročně pořádají fanatičtí moslimové o
svátku Nebi Músa t. j. proroka Mojžíše. Bude-li
tyto řádky čísti očitý svědek tohoto průvodu, jistě
mi dá za pravdu. - 2

Na ohromném prostranství kolem popraviště
bylojiž' shromážděno množství více než stotisíco

mluvenými Machar podepsal svůj ortel jako člověk
a jako spisovatel. S ním vpálila si toto zname
ní celá pokroková strana, která všemi možnými
způsoby zuřivé řádění jeho chvalořečila, podně
cujíc vášní zaslepeného člověka ku projevům čím

stvůry, které obklopovaly Nerona a které trnuly
nadšením nad perversnostmi šíleného barbara. V
této ctihodné společnosti, která Machara vychova
Ja, na předním místě sedí Masaryk, veliký hlasatel
humanity, filosof a kazatel pravdivého a mravného
života. Že Masaryk ani slovem Machara nikdy ne
napomenul, svědčí, jak jeho usilování o nábožen
ské prohloubení českého člověka stalo se cárem,
jenž posléze rozpadl se v kusy. Slovem, Macha
rova prakse,. vyvěrající z nejspodnějších pudů po
štvané luzy, dopadá smrtícími údery na ulízanou
katedrovou teorii Masarykovu.

Ale, jak jsme již podotekli, jsou lidé, kterým
se rozvazují jazyky a kteří roztrhávají papírovou
pyramidu, pro kterou mohli bychom jednou vyča
stování býti i posměchem ciziny. Jsou lidé, kteří
starají se o to, aby malost a ubohost realistické
kritiky od národních nepřátel nebyla přišita na
váda celého národa.

Machar svým novým knihám dal zvučný ná
zev: »Svědomím věků«. Jenže sebe hlučnější ná

ševně mohli žíti. Ostatně byli, jsou a budou vždy
cky spekulanti-spisovatelé, kteří popínají se na ve
liké muže aspoň tituly svých spisů. Spisovatel Mi
loš Marten v >Moderní Revui« nazývá dílo Ma
charovo >karikaturou věků.< © >Ne svědomí«, dí
Marten, >ale karikatura věků, karikatura zlovolná
a malicherná, pojatá stranníkem těsného zorného
úhim (to jest dávná naše řeč), mělkého poznání,
chudého intelektu, a zároveň: chabým básníkem
bez duchovní hloubky a bez uměleckého poslání
Knihy, jako tyto, píší se pro dav a jeho okamžité
vášně — a zanikají, jak rychle dav a jeho vášně
sc mění. Neděsí mne Macharovy knihy, ale dav,
který je čte. Ne počtem: úrovní, která přece ne
může býti vyšší, nežli úroveň autora, jehož si zvo
lH.« Dobře přiléhá, p.Martene, ale slova vaše ne
způsobí upokrokářův vystřízlivění. Dočkáme se,
že budou i tyto knihy na přednáškových schůzích
rozebírány, velebeny a obdivovány. Což nebyli
jsme tak často zpraveni, jak jmenovitě pokrokoví
učitelé všemožně dokazovali, jak Macharovými kni
hami jsou omámeni? Intelligence, zdravý úsudek,
rezvaha? Toto obilí na duševních lánech českých
již dávno se nedaří, protože rozhoduje stádný
mrav, čí jinými slovy: nastrč hůl a za beranem
budou skákati všecky ovce. A jest zvláštní, že u
všech stran, realisty nenáviděných, znamenáme
postup samostatného oceňování plodů literárních,
a že jen »Čas«, mluvčí macharovců, samostatnost
trto důsledně ubíjí a (rozumí se ze samé lásky ku
pravdě) vychovává kritické obmezence, kteří do
vedou se nafukovati jako vykynulé masopustní ko
blíhy. S odpuštěním, inteligentní stoupenci Ma
charovi dovedou pro svého básníka i duševně u
mirati a ještě budou nadšeni, že jim smrtící rány
zasazuje Machar.

Rozšiřujte „Obnovu“|

vé. Jerusalém čítal tehdy na 250 tisíc obyvatel. A
počet tento daleko převyšoval počet cizinců, shro
mážděných zde za příčinou svátků. Již přes čtyři
advacet hodin bylo celé město proti nenáviděnému
Nazarejskému bez přestání štváno ... . Fanaliko
vé probíhali uličky a ulice města, hlásajíce s vášni
vě planoucíma očima a již chraptivými hlasy pro
nesenýortelsmrti....

Průvod vychází branou na popraviště. V tom
to okamžiku nikoli bouře, ale divý orkán ječících
davův ohlušuje tvůj sluch. Vše křičí: »>Nakříž s
Nímf«— vše žízní po krvi Páně ....

Velké drama na Kalvarii schyluje se ku kon
ci... Vykupitel visí na kříži.Uprostřed řevu roz
vášněného maožství pojednou lze slyšeti slova:
»Dokonáno jestí< — A země se třásla a skály se
pukaly.... Istalase tmapovší zemi....

*

Jako se podobala zloba shluknuvších se dávů
rozbouřenému, bezmeznému moři, právě tak bez
meznou byla panika, která se jich nyní zmocnila.
Tytéž davy v několika okamžicích vystřízlivěly.
Třesouce se náhlým děsem, v divém úprku hnaly
se z místa hrůzy, jakoby furiemi šlehány. Hrůza
bezradná plnila jejích srdce. Na tu chvíli paniky ne
zapomněly po celý život, o ní dětem i vnukům
vyprávěly....

Je třeba výslovně podotknouti, že toto drama
na Kalvarli nebylo obyčejnou sensační popravní
tragédií, nýbrž výjevem, jenž odehrál se přede
tváří statisícův, před židy z Jerusaléma, z Judska,
Samarie i Galileje, z Alexandrie, Antiochie.a Cy
pru, z Říma i Athén, před očima pohanů z Asie,
Afriky i Evropy. A nikdo, kdo jí byl přítomen, ne
mohl ji vyhladiti z mysli. Tito statislcové zapama
tovali sí polohu Kalvarie, místo hrobu Páně a vší
chni se zimničnounedočkavostí očekávali den před

Politický přehled.
Dr. Hochenburger na soudu parlamentním. Dne

28. března došlo k hlasování o pilném návrhu čes.
poslance dra Kórnera, týkajícím se jmenování sou
dců v Čechách. Pro návrh hlasovali všichni če
ští poslanci všech stran, i sociální demokraté, a
Jihoslované. Proti návrhu hlasovali vlastně jen
Němci,z nichž křesť.sociálové výslovně ještě pro
hlásili, že to nemá býti projevem důvěry pro dra
Hochenburgera. Poláci, tedy vládní strana do jed
noho před hlasováním odešli; stejně se zachovali
Rusíni i Vlachové. Tak ovšem pilný návrh zamít
nut. Čechové byli tu téměř osamoceni, čímž ovšem
dokázáno, že nynější české poselstvo nedovedlo
si dosud získati patřičné vážnosti, na druhé straně
však se nesmí zapomínati, ježto na obhájení mi
nistra nepostavil se ani jeden slovanský poslanec,
že přece jevily se tu ohledy k Čechům, že ale ta
ké všichni Němci necítili s Hochenburgrem, které
muž takto projevena většinou nedůvěra, čímž mo
rálně odnesl si porážku sám.

V poslanecké sněmovně dne 28. března vyzna
menali se něm. soc. Gemokraté, kteří v polemice
Ssněm. agrárníkem Lipkou nadávali jako na ulici.
Nadávky oboustranné opakovaly se i druhého dne,
kdy byla poslední schůze předvelikonoční. Jest
skončeno první čtení předlohy vodocestné. Tuhá
půtka svedena byla při zprávě berního výboru o
zákoně, jímž skytají se berní úlevy pro společen
stva hospodářská a výdělková, zřízená dle záko
na z r. 1873. Jde o to, by společenstva tato nepla
tila daně dle všeobecných předpisů zákona o 0
sobní dani z příjmu, nýbrž dle sazeb zmírněných,
jakož ostatně i dřívější mírné sazby povoleny spo
lečnostem s ručením obmezeným a spořitelnám.
Zákon nyní projednávaný je hlavně výhodný pro
záložny a potravní spolky. Návrh, aby tato před
loha byla vrácena bernímu výboru, byl za lluč
ného potlesku zamítnut a sice 216 proti 153 hla
sům. Pro vrácení hlasovali Mladočeši, lidově-po
krokový poslance Votruba, všichní Němci a křest.
sociálové, proti |vrácení posl. katol. národní, če

ští agrárníci, národ. socalisté, posl. Masaryk, Po
láci, sociální demokraté a Jihoslované. Lidově po
krokoví poslanci — vyjma Votrubu — všichni
scházeli. Dále vyřízena předloha o prodloužení
bruselské cukerní dohody, jakož i předloha sociál
ně-politického výboru na změnu a doplnění $ 74.
živnost. řádu týkající se hygienických zařízení,
zejména v dílnách a továrnách. — Schůze skonče
na teprve o půlnoci po I3hodinném trvání. Příští
schůze 18. dubna.

luženýrské komory. Dne 27. března předložil
ministr veřejných prací Ot. Trnka sněmovně posla
necké osnovu zákona, kterým se zřizují v Rakou
sku inženýrské komory, které jsou povolány k to
mu, aby dle vzoru notářských, advokátních a lé
kařských komor byly závaznou institucí, obsahu
jící všechny úředně oprávněné inženýry stavební
a báňské, dále architekty a geometry každé ko
runní země k účelům obrany stavovské discipli
ny a cti, tolikéž pak stavovských práv.

Panská sněmovna v sobotní schůzi schválila
téměř bez debaty všecky předlohy vyřízené v

poslanecké sněmovně v předvelikonočním zasedání.

Česko-německé dohodování. V sobotní schůzi
U- --—-—"—" U

pověděného z mrtvýchvstání. Běda tomu, kdo by
se zde byl pokusilo nějaký podvod!...

A zase se mnou stojíš na Kalvarii. Ještě jednou
v duchu sleduješ poslední stopy Spasitelovy. Je
skyně úzkosti Páně u Kedronu, dům Kaifáše na Si
onu, radní síň ve tvrzi na náměstí chrámovém a
Golgatha — pak Syn Boží, opuštěn od svých uče
níkův, Petrem zapřen, od lidu posmíván, poplván,
proklet, ukřižován,— vše toto chvěje sealetí předzrakytvými....

„Nyní plně chápeš smysl improperií, které se
zpívají o Velkém pátku:

»Lide můj, co jsem učinil tobě, nebo v čem
zarmoutil jsem tebe? Odpověz mi. Vyvedl jsem
tě ze země Egyptské. A ty's připravil Spasiteli
svému kříž.

Co více měl jsem učiniti tobě a neučinil? Já
založil ti vinici nejkrásnější! A ty mi podáváš —
žluč. Kopím probodáš bok zachraniteli svému.

Rozdělil jsem moře před tebou a ty poltíš ko
pím prsa má. Jako sloup oblakový kráčel jsem
před tebou. A ty's vedl mne v soudný dům Pilátův.

Žezlo královské dal jsem tobě. A ty vtlačuješ
korunu trnovou na hlavu mou.

Lide můj, co učinil jsem tobě? Nebo v čem

V odpověď slyšíš slova:

af »Ejhle dřevo kříže, na němž Spása světa pněal<

Pojď a pokloňme se... Vždýťjsmesem
přišli, abychom .... Ne, nač o tom psáti! Sebe
vroucnější slova mohla by se zdáti Spíše poruše
ním zbožných citů, s jakými jsme na Kalvarii kle

čel Zde může mluviti jen srdce a snadještěslzy.....
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Znamenitá novinka Dr. Frant, Xav. Nováka.
C.SS. R.: »Kněžské problémy“ (některé
naše kněžské problémy a aforismy), očekávaná
v kruzích veledůstoj. duchovenstva, již vyšla.
Vydána je v nádherné úpravě o 390 stranách.
Cena kniby: brožovaného výtisku K 350,v orig.
vazbě v celoplátně K 450. — Kniha tato pro
svůj důležitý a významný obsah by neměla
cbyběti v žádné knihovně veledůst. pánů du
chovních. — Knihu Novákovu obdrželi jsme do
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řádném knihkupectví.

Objednávky vyřídí

Družstovní knihkupectví,
nakladatelství,

závod hudební a papírnictví
wHradci Králové, Adalbortinum.

jazykového komitétu národně-politické komise s
české strany bylo navrženo, že všecky obce, ať
již jedno či oboujazyčné, jsou povinny přijímati po
dání v obou zemských jazycích. Něrici však žáda
li, aby obce jednojazyčné byly povinny přijímati
podání jen ve svém úředním jazyku. Velkostatkáři
navrhli pak kompromisem, že obec není oprávně
na zamítnouti žádné podání. — Ve výboru pro vo
lební reforimít usneseno, aby ve voličských třídách
velkostatku, měst a obcí venkovských přiznáno
bylo ženám aktivní voleb. právo v tom rozměru, jak
je dosud měly, s jediným rozšířením, že aktivní vo
lební právo v kurii městské má příště příslušeti i
ženám v Praze a Liberci. Zároveň přiznáno, že i
v kuriich měst a obcí venkovských toto právo má
býti vykonáno osobně, v kurii velkých statku ta
ké plnou mocí.

Rázné vystoupení panovníkovo proti Maďa
rům. Při páteční audienci hr. Khuena prohlásil
mocnář: »Víte, že já, který 0U)let panuji a 45 roku
jsem korunovaným králem uherským, vždy isen
smýšlel upřímně konstitučně a že jsem ústavní
práva země vždy respektoval. Též z hospodářské
ho rozmachu a rozkvětu Uher měl jsem vždy u
přímnou radost. Uhry neměly nikdy lepšího příte
ie nade mne. Ale přes to chcete nyní náhle sáh
nouti na má panovnická práva a omeziti je a ne
duvěřujete mi. Jestli nebude resoluční otázka od
straněna, pak mi nezbude — znáte přece poměry
--- nic jiného než . . . « Zde učinil mocnář pohyb
rukou, který svědčil o vážnosti jeho osobních roz
hodnutí. Min. předseda hr. Khuen přerušil mocnáře
hlasitým výkřikem >Bůh chraň!< Mocnář na to
pokračoval: »Není chvíle pro sentimentality. Je to
mu už tak a mluvím po zralé úvaze. S tím musíte
počítati. Nechcete-li tomu, pak musí resoluční o
tázka zmizet s povrchu a sice musí se to státi
rychle, hned se to musí státi.« Císař mluvil s hr.
Khuenem tak energicky a do jisté míry tak bez
ohledně, že uh. min. předseda byl zdrcen a nemohl
drahnou chvíli ani slova ze sebe vypravit. Prostě
řečeno, panovník naznačil hr. Khuenovi, že se ra
ději vzdá trůnu, než by připustil pověstné resolu
ce Košutovy.

Vlastnoruční list panovníkův, Následek páteční
audience Khuenovy bylo telegrafické svolání u
herských ministrů do Vídně, ministerská rada a
usnesení, že vláda upouští od nešťastných reso

lucí. Hr. Khuen zůstává dále v čele vlády. Dusle
dek tohoto usnesení uherské vlády jest vlastnoru
ční list panovníkův hr. Khuenovi, v kterémžto li
stu obrací se panovník k uherské veřejnosti. Psán
jest ostře a rázně, na což Maďaři nezdají se právě
zvyklými. Mocnář prohlašuje, že on nikdy nesáhl
na konstituční práva národa, nikdy se jich nedotekl
a nikdy je neobmezoval, ale na druhé straně že za
se trvá na svých vladařských právech a rozhod
ně je vždy hájiti musí. :

Krise v Uhrách dosud neodstraněna. V uher
ském sněmu 1. dubna posl. Košut učinil návrh na
zvolení komise na vypracování adresy císaři, aby
prý se vysvětlilo, že povšechnou resolucí Košu
tovou nikterak neporušuje se majestátní právo.
Strana Justhova ohlásila vládě Khuenově nejostřej
ší boj a diví se, jak se může věrolomný Khuen o
povážiti přijíti do sněmovny. Krise bude rozřeše
na jen na základě rovného práva hlasovacího.

Výroční zpráva pruské kolonisační komise za
rok 1911 byla rozdána poslancům pruského sněmu.
V minulém roce dle té zprávy komise získala 5 vel
kostatků, 12.menších statků a 6 selských usedlostí
v Poznani. Usazeno bylo toho roku 1443 kolonistů
na 18.066 hektarech půdy. Celkem do konce roku
I9i1 usazeno bylo v polských krajích 19.170 ně

Z Ruska vyhánějí židy hromadně .ze mnoha
měst, jako z Varšavy, z Lodže, z Kyjeva i z Mo
skvy. Mnohý žid ve 24 hodinách byl nucen své by
dliště opustit. Hosudarstvenný sovět se usnesl. aby
každý žid, který chce být posluchačem právnické
fakulty, anebo který chce praktikovat na advo
káta, si opatřil zvláštní dovolení ministra sprave
dinosti. Vedle toho sovět vyzval ministerstvo, aby
určilo, kolik židů lze připustit k právnickému studiu.

Válka Italsko-turecká. Na bojišti jest většinou
klid. Italové staví dráhy, jež budou základnou po
stupu italského do vnitrozemí. Mezi Araby panuje
na všech stranách nadšení pro válku. Tureckou vlá
du doposud válka v Tripolsku stojí velmi málo
peněz, Italii však sta milionů, které se nikdy ne
vrátí.

Revoluce v Mexiku nabývá velmi vážných roz
měrů. Povstalci táhnou na hlavní město. Spojené
státy posílají do Mexika veliké zásoby zbraní za
souhlasu presidenta Madery, který se prý připra
vuje na útěk z Mexika.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Holice. Organisace křesť. soc. mládeže v Holicích
pořádá dne 14. dubna o půl 8. hod. večér poučnou před

nášku vldp. Hory, faráře z Dašic »Ze života českého
Japonce«, jež bude doprovázena I% světelnými obrazy.
Jest to sice první krok našeho hnutí po stránce vzděl
vací i zábavní, přes to však doufáme, že tím větší zá
jem našich přátel o přednášku tuto bude, a že všichni
naši P. T. příznivci a stoupenci se jistě dostaví.

Kněžice u Ronova uad Doubravou. Na svátek Zvě
stování Panny Marie překvapila nás čilá skupina venk.
nládeže sehráním dvou případných divadelních her:
-Panna Maria dobře radí“ (přeloženo od M. HU)4 +0

braz Panny Marie< od kněze G. B. Lemagne. Hry ví
znamné zvláště v nynější materialistické době, kdy lid
stvo v náboženské lhostejnosti přestává utíkati se v u
trpení k pomocnici křesťanů, milé Boží Rodičce, kdy
pohrdá venkovem a touží po hlučném, nožitkářském,
novrchním životě velkoměstském. — Dcera chudé dom
kářky, vylákána družkou, chce tajně odejet do Vídně.

Tu Matka Dobré rady, kterou celá zbožná rodina cti,
předvádí jí ve snu rub života velkoměstského a násled

druhé hře obdivujeme se pevné víře v Boha a důvěře v

Matku Boží, jakou měla chudá vdova, která ani v nej
větší nouzi neklesá. A tu se dokazuje, že nebylo sly
cháno, že by Panna Maria koho opustila, kdo se k ní
utíká. Šlechetná hraběnka Robertová jest nástrojem Pro
zřetelnosti. Přichází, když necitelná a lakomá domácí
prodává vdově poslední majetek, rodinný obraz Panny
Marie, v němž poznává vzácný obraz Rubensův a vy
draží jej na 22.000 zl., čímž zabezpečuje vdově i dceři
její klidný život. Souhra obou kusů byla velice pěkná a

ška vystihla úlohu svou znamenitě. K ní družila se Její
matka s dvěma sestrami. Moderní dámu dobře předsta
vila paní Olešnická. Máry a Lény vžily se do svých
úloh služebných duchů velkoměsta. Též hokynářka Mar
kyta byla zajímavá. Dojímavábyla zbožnost a duševní
síla vdovy Ludmily. Nevinná víra Anežky a dobrota
šlechetné hraběnky mile působila. Též energická Mar
ta velmi se zamlouvala. Komický byl zjev Eusebiany s
Petronilou. Děj doplňovaly roztomilé divky Verunka s

Cyrilkou. Celá souhra dokazovala značnou hereckou vy
spělost účinkujících. Vhodné kostýmy zvyšovaly: efekt
Představení ukončeno krásnou skupinou. Před soškou
Matky Boží v houšti květin seskupení všichni účinkující
a ozáření bengálem z celé vroucí duše v kleče pěli:
»Zdrávas Maria«. — Téhož dne odpoledne konána schů
ze lidu s přednáškou,p. V. Šťastnéhoza velikéhoúča
stenství (přes 300 lidí). Po zahájení p. J. Růžičkou zvo
lení: p. K. Kratochvil, učitel z Ronova, předsedou, p. K.
Mikeš, rolník z Kněžic, místopředsedou a p. J. Spěvák z
Ronova, zapisovatelem, Na to promluvil ve dvouhodino

| vé řeči řečník © nutnosti organisování mládeže | do
spělých na zásadách křesťanských. Jen čile, svorně
vpřed, mládeži milá, pro Boha a vlast!———

Zprávy
místní a z kraje.

Trvalá památka na šedesátiny J. Exc. vejdp. biskupa
Dra. Joseta Doubravy. Arcipastýř naší dlecése dovršil
dne 29. února -1912 čtrnáctými narozeninami šedesátý
rok svého věku, při které příležitosti doznal přečetných
důkazů oddanosti a lásky. Na památku této nezapomenu
telné tklivé slavnosti učinil Jeho Excellence ze zbožné
a vděčné mysli celou řadu dobročinných pořízení, z
nichž zejména uvádíme následující. Věnováním 10.000
K zřídil pro diecésní duchovenstvo podpůrnou nadaci,
jejíž roční výnos určen k dobru duchovních, zvláštní
podpory potřebných. Dále věnoval 10.000 K na zřízení 
dobročinné nadace pro chudé a podpory potřebné při
slušníky král. věnného města Hradce Králové. Podobnou *
podpůrnou nadaci s jistinou 10.000 K založil pro úřední
ky, služebnictvo bisk. velkostatku v Chrasti a pro chu
dé téhož města. Též: daroval 1000 K diecésnímu ústavu 
pro hluchoněmé »Rudolfinu« v Hradci Králové a pro ka
thedrální chrám v Hradci Králové věnoval nádherné vo
tivní okno. Vzácné jubileum J. Exc. nejdp. biskupa Dra
Doubravy zůstane tak zmíněnými dobročinnými podni
ky zapsáno trvalým písmem v kronice města našeho i
v dějinách diecése. Bůh odplať šlechetnému dárci!

Misste. Ve dnech od 24. do 31. března konali v chrá
mu Fanny Marie missii OO. Tovaryšstva Ježíšova vdpp.
Jos. Stryhal, Cyr. Jež a J. Černý. Pobožnostem a du
chovním .promluvám obcovalo značné množství věří
cích našeho města i okolí. Také počet komunikantů byl
potěšující. Pobožnost missliní ukončil nejdp. arcipastýř
posvěcením missionářského kříže a nadšenou promlu
vou. Jeho Excellenci a obětavým vdpp. missionářům
poděkovaly jménem vděčných účastníků družičky, které
jim podaly vkusné kytice.

Pořad slavnosti na Bílou sobotu: O půl 8. hod. rá
no církevní hodinky. — V 8 hod. svěcení ohně, veliko

| noční svíce a křestní vody. Slavná mše svatá. — V 5
hod. odpol. slavnost Vzkříšení Páně s průvodem. Když
se v Božím hrobě odzpívalo »Vstalt jest této chvile«,
počne se i v kathedrále táž píseň zpívati. Po příchodu
do kathedrály požehnání s nejsv. Svátosti; slavné zpí
vané hodinky a požehnání pontifikální. — Píseň lidu. —
V chrámu Páně Matky Boží v 7 hod. večer slavnost
Vzkříšení Páně.

Městská rada v Hradci Králové učinila ve schůzích,
konaných dne 30. března a I. dubna t. r., tato usnesení:
K osázení břehu Labe objednají se topoly a jeřábky od
iirmy Dr. V. Bendík v Českých Budějovicích. — Svo
lení -ku prodeji potravin na dobytěím tržišti v r. 1912 u

| děleno bylo za obvyklých podmínek p. Fr. Kovaříkovi,
hostinskému. — Vyhlásí se, že dle $ 72. obec, zříz. pro
král. České vyloženy jsou účty příjmův a vydání obec
ních důchodů, podnikův a ústavů, nadací, kaucí, deposit
a místní školní rady k veřejnému nahlédnutí po dobu
14 dnů v úředních hodinách dnem 1. dubna 1912 pocí
naje. — Od firmy E. Tollman v Praze objednají se von
né růže ke zřízení plotu v sadech Svatopluka Čecha. —

Povoleno bylo zřízení portálu na domě čp. 143 v Tom
kově ulici p. Jos. Valcovi. — Práce natěračská pro dělo
střelecké skladiště zadána byla p. Ottu Feiglovi, mistru
natěračskému. -- Dle rozhodnutí Biskupské konsistoře
poukáží se k výplatě požitky nadací: Blažejovy per K
52.50, p. Hynku Polákovi, Heffertovy per 40 K, p. Fr.
Hanouskovi, Raisovy per 50.40 K vdově pi. Aloisii Svo
bodové, jubilejní per 48 K vdově pi. Marii Šafránkové a
Blažejovy per 52.50 K vdově pí. Anně Bělecké.

Na programu schůze měst. zastupitelstva dne 10. t.
m. jsou mimo jiné tyto záležitósti: Předloží se ku schvá
lení prohlášení ve příčině vedení silných proudů pod tě
lesem dráhy v km 17. 8/9, 20. 9/21.0, 21. 9/22.0. 27.
45 a 30. 9/31.0 v trati Chlumec-říšská hranice (Mittel
walde) c. k. rakouských státních drah. — Žádost uci

: telské jednoty Budče Kuklenské za příspěvek na pořá
dání kursů učitelských o prázdninách r. 1912 v Hradci
Králové. — Návrh na propůjčení: a) uprázdněného mí

. Sta č. 6. nadace Jos. Bartuška pro mediky; b) nadace
pro patentální invalidy; c) nadace býv. starosty Karla

| Collina pro městské policejní strážníky. — Volba sirotčí
rady a doplňovac ivolba do kuratoria chlapecké výchav

, ny Jycejního, osvětového, uměleckého, sociálního a les
ního odboru a kuratoria pokračovac fiškoly průmyslo

| vé. —- Návrh na definitivní obsazení učitele kreslenípři měst. dívčím lyceu. — Obsadí se uprázdněné místo
| městského zvěrolékaře. — Rozhodne se o tom, jakým
| způsobem obsaditi se má uprázdněné místo městskéle

| důchodního. — Dá se vyjádření o různých žádostech
soukromých.

Z městského průmyslového musea v Hradci Král.
Čítárna musejní otevřena byla v měsíci březnu dvanáct

kráte. Navštívena byla 847 osobami. Včítárně vydáno
na 394 žádanek 521 svazků knih a předloh. Domů od
13 osob vypůjčeno bylo na 186 výpůjček 277 svazků
knih a 292 předlohy, do okolí 13 osobám a korporacím
27 svazků a 212 předloh. Čítárna otevřena jestjako jin
dy pravidelně tříkráte v týdnu a to v úterý a v pátek
od 6 do 8 hod. večer, v neděli od 10 do 12 hod. dopol.
Počet vykládaných časopisů rozmnožen o měsíčník »Ma

Uř-amatér«. Do knihovny věnovali: p. inž. Jindra uč
kolik splsů poučných, kalendáře, brožury a album Se
vastopolu. Okrašlovací, spolek zdejší časopisu »Krása

- našeho domóva« r. 1911 a spis »Podstata, ch a organi



sace okrašlování.« Rak. museum pro umění a průmysl
ve Vídni poslalo svou výroční zprávu za rok 1911.

Na c. k. odborné škole pre umělé zámačuiciví v
Hradci Králové obsadí se počátkem škol. roku 1912-13
několik státních stipendií s měsíčním obnosem 30—40

K. Žadatelé o tato stipendia podejtež své žádosti do 15.

žádosti budiž připojen: list křestní, domovský, vysvěd

|

i

praksi, poslední vysvědčení školní, po případě též vy
svědčení průmyslové školy pokračovací a výkresy ža
datelovy. Přednost obdrží uchazeči, kteří nejméné dvě
léta byli v řemesle zámečnickém prakticky zaměstnání
a průmyslovou školu pokračovací s dobrým prospěchem
absolvovali. Žádosti jsou bez kolku.

Obchodní gremlum v Hradci Králové bylo nuceno z
důležitých důvodů odložiti svoji Fádnou valnou hromadu
ze dne 4. na 12. dubna t. r. a v případě, že by se po
třebný počet členů nesešel, bude se druhá řádná valná
hromada odbývati dne 20. dubna t. r.

Výstavka společenstev. Koncem uplynulého měsíce
rozeslala Ústředna královéhradecká všem českým živ
nostenským společenstvům a obchodním gremifm v ko
mnorním obvodu libereckém dotazník za účelem sebrání

ročeské výstavě v Mladé Boleslavi. Dotazníkovou akcí
touto mají býti zjištěny nejvýznamnější číslice v vnitř
ní, hospodářské a vzdělávací působnosti společenstev 4

výstavním. Vzhledem k důležitosti věci a krátkosti do
by jest nanejvýš nutno, aby zmíněné dotazníky co nej
dříve byly zájemníky přesně vyplněny a bez odkladu
vráceny Obchodní, živnostenské a průmyslové ústředně
v Hradci Králové.

Vyrovnejte nedoplatky za
„Abnovu“ a „Časové úvahy“.

Nechanice. Zdejší veleučený kolář pronesl velice 0
strou kritiku o kněžské práci. Jeho odborný posudek vy
zněl v ten smysl, že kněžstvo nic nedělá, že jeho práce
za nic nestojí atd. Přesně podle toho, jak to napapouško
val podle volnych myslitelů, kteří vůbec velikou práci
kněžskou (zvláště kancelářskou) nikdy neviděli. Tomuto
koláři připomínáme, že dle samých pokrokářských pra
videl má souditi a odhadovati dle vlastního bystrého
výzkumu. Vy však, učený odborníku, ani do toho ko
stela nechodite. Co tedy z vlastního názoru můžete o té
práci věděti? A dále vám sdělujeme, že kněz mimo du
chovní správu vykoná zdarma tolik písaření, že leckde
při daleko menší kancelářské práci jsou pokrokáři place
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ní daleko stkvěleji, než kněz za svou práci veškerou. A |
pak -—slovutný odborníku — má-li se taková kancelář-
ská práce vyřizovati, musí k tomu býti dlouholeté od
borné vzdělání. Vy jste začal praksi v práci úfednické *
taky. Ale běda, jak jste pochodil! Pořád jsme čekali,
jaké zázraky ten pokrok moderní vykouzlí. Zatim však
jste napsal do živnostnické knihy zprávu takovou skrá

víme. Když se prý dověděl na náměstí o tom »mistrov
ském« díle reformátor českého pravopisu, chtěl prchnou
ti hněvem do sousedního lesa. Nač si tolik také Hus
lámal hlavu, když za půl tisíciletí má mezi vlastními.
stoupenci tak učelivé žáky? Jen tedy porovnejte, milí
živnostníci, rozdíl v pokroku! Hned na prvé straně kni
hy jest písmo od duchovního, prvofaráře nechanického
Jana Alexia Pazderovského. Ten učený farář napsal to
vzorně před dvěma sty lety. Po něm však mistr v 0
sviceném století tak stkvostně pokračoval, že by nebylo
divu, kdyby se farář v hrobě obrátit a řekl: Mistře,
jděte na kolo!« Ale mistr všeuměl chválí výchovu mo
derní, ta stará byla prý tmářskou. Teď už tedy konec
ně víme, proč mistr nechce svítit v kostele a chce do
kumentovat: 1. že v kostele se šíří nechanická tma a 2.
nebude-li se svítiti, že nebude viděti v kostele ani kněze,
ani jeho práci. Pane mistře, hleďte si koleček a rádla.
aby to dobře drželo. Hleďte pozorně, aby nebyla vaše
práce »lidrlich«. Tak prospějete svému okolí lépc, než

rozumí! Tak se dělá pokrok skutečný.
Hořice. Osvátcích velikonočních provedeny budou

v děkanském kostele tyto skladby pro smíšené sbory:
»Popule meus« (pro 8 hl.) od Palestriny, »Ecce auomodo“
(pro 4 hl.) od J. Hindla, =Vexilla regis< od Č. Pilaře,
»Regina coeli« od Skuherského, »Te Deum« (4—6 hl.) od
Witta, »Terra tremuit« od Koenena, »Angelus Domini
od Skuherského, Missa »Puisgue jay perdu« (á capella)
od Orlanda Lassa (16 st.), »Pange lingua« (pro 8 hl.) od

Jaroměř. Ve čtvrtek 28. března t. r. pochován byl
na krásném hřbitově rodného svého města v hrobě své
ho otce vedle své, před půl druhým rokem zemřelé ma
tičky, syn jejich, děkan jaroměřský, veledůst. pan Jan
Ner. Volánek. Nezastával úřad duchovního správce své
ho rodiště, do něhož s takou radesti z dřívějšího půso
biště svého, Běstviny, spěchal, dlouho — pouze dva
roky; než i za tu kratičkou dobu získal si svým milým
vystupováním srdce mnohých, nepřítelem neučinil si
nikoho. Důkazem toho bylo přečetné účastenství osadní
ků z města i okolí. K pohřbu dostavilo se duckoven
stvo vikariátu jaroměřského i kněží ze sousedních vi
kariátů v počtu velmi hojném: 33. Ze spolužáků, I.něží
to r. 1883 z kněžského semináře královéhradeckého vy
čtých, kromě vldp. Jana F. Seidla, bisk. vikáře a děkana

Vaše Blahorodí!
závodě pro pány nsjlépee© * Proč?

oboru spadající v každé ceně a jakosti.

v Černilově, jenž vedl kondukt a obětoval slavné zpí
vané regulem, vyprovodili na svaté pole svého kolegu
tito veledůstojní pánové: Alois Soukup, bisk. vikář a
farář v Lochenicích, jenž též mši svatou za zemřelého
obětoval, dále veledůst. pp. faráři: Josef Hlavsa z
Chomutic, | J. — Kovář z Velké Jesenice,
Petr Polreich z Hradiště, Jan Ruml z Chotěborek, Vá
clav Šafránek z Bojanova. V dlouhém smutečním, z dě
kanství po celém »rozlehlém náměstí se rozvinuvším
průvodu viděli jsme mimo jiné: pana c. k. okresního
hejtmana Nápravníka a pana c. k. okresního skolního
inspektora Vancla ze Dvora Králové n. Lab., zástupce
všech státních, samosprávných a školních úřadů zdej
ších, žactvo všech škol, křesť. sociální lidový spolek,
literátský sbor a hojně ctitelů zvěčnělého. Nad rakví
svého bývalého spolubydlícího dojemně promluvil v ko
stede vdp. farář ze sousedního Josefova, Ladislav Seidl,
a u hrobu všem účastníkům, kteří vzdor prudkému li
jáku až do ukončení obřadů vytrvali, tklivě poděkoval
vldp. biskupský vikář a děkan Jan Fr. Seidl. — Po bo
ku svých drahých rodičů klidně čekej, dobrý synu, spo
lečného s nimi z mrtvých vstání!

Pohřešované děvče. Ve čtvrtek dne 28. března smi
zela v Pardubicích A. Danihelková, dcera starosty z
Opočinku. Dotyčná chodila v Pardubicích do kuchař
ské školy. Také ve zmíněný den přijela se svými druž
kami z domu do Pardubic. Na cestě do školy zástavila
se v papirnickém závodě u Kubešků. Po jejím odchodu
zmizela po ní veškerá stopa.

Vyznamenaný kostelník. Kostelník p. Hóssl, Ftery
po 40 let věrně koná služby při děkanském kostele v
Pardubicích, byl pro své zásluhy vyznamenán udělením
medajle, kterou mu p. děkan Ulbrich v úzkém kroužku
rodinném na prsa připjal.

Necírkevní pohřeb v Pardubicích. V minulých dnech
přivezena byla do Pardubic z Náchoda mrtvola p. r.
Kolina, advokátního solicitátora u dr. Theina v Pardu
bicích. Muž ten se pro neblahé rodinné poměry zastřelil.
Lékař a soudn komise v Náchodě vyšetřili, jak stálo
na úmrtním lístku, že sebevražda se stala v jasnéní vě
domí a V takovémto případě odpírá se zásadně zesnu
lému církevní pohřeb. Kdyby byl úmrtní lístek označen
poznámkou, že se tak stalo v nějaké pomatenosti mysli,
byl by dotyčný bez závady pochován. Ostatně na vy
jasněnou celé nemilé aféry dodáváme, že fungující kněz
odkázal příbuzenstvo na biskupskou konsistoř, která
nechť rozhodne, jaká pocta církevní se může onomu
sebevrahu při pohřbu státi. Příbuzenstvo tak učiniti ne
chtělo. V takovémto případě nerozhoduje v celé zále

žitosti vlastně kněz, al elékař, který na úmrtním lístku
konstatuje, v jakém stavu duševním sebevražda byla
spáchána. Rozhodujícím faktorem jest tudíž lékař a i
koli kněz. Přes to však v-našem případě vrhla se vůst
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občanstva buď z neinformovanosti anebo — a to asl
většinou — ze zlé vůle na fungujícího kněze a částečně
na veškeré kněžstvo v Pardubicích velice prudce. Mno
zí, místo, aby rozumně o věci uvažovali, dali se strhnouti
k hotovým štvanicím a k těm není nikdy daleko, jedná
li se o katolického kněze. Že mají naši nepřátelé z toho
nehoráznou radost, rozumí st samo sebou a vytloukají
z toho honem kapitál pro sebe.

Děkanský chrám v Pardubicích. S tou restaurací
děkanského chrámu v Pardubicích přece to pořád jen
vázne. Již měsíc uplynul od té doby, kdy se mělo sc
stavbou počíti, a přece posud ničeho nevidíme co by
nasvědčovalo vážné práci v tomto směru. Pan mistr
stavítel svádí to na obavy v možnost zastavení práce
se strany úřadů. ostatní členové výboru zase na zavi
něnou váhavost pana stavitele. Jest jisto, že těmito vše
mi okolnostmi restaurace chrámová velice trpí a že mu
sí nastávati pochybnost v dohotovení celkové úpravy
do stanovené lhůty. Jest to škoda. Jsme však té pevné
naděje, že příslušní činitelé se vynasnaží, aby všecky
ty překážky, v nejkratší době byly odstraněny a dílo
započaté v žádoucí krátké době bylo ukončeno.

Ve východních Čechách chodí žena jakási, sbírajíc
příspěvky na suspendovaného učitele Bohumila Potůč
ka, který dle listiny, podepsané starostou v Rovensku,
byl žalován pro rušení náboženství, v Mladé Boleslavi
však před soudem r. 1910 osvobozen. Jest prý bez mí
sta a má 10 dětí. Dotyčná žena, snad manželka onoho
Suspendovaného učitele, počíná si velmi sebevědomě a
vyzývavě. Aby své žádosti dodala effektu, přidává k
prosebným svým listinám novinářské výstřižky, v nichž
se vyličuje nešťastný učitel jako hotové neviňátko a vi
na se svaluje na faráře. Nestojl tam pouze, zdali zmí
něný p. učitel byl žalován pro rušení náboženství ži
dovského či křesťanského, zda ten hrozný farář v Ro
vensku byl evangelický či katolický farář. V poslední
době vyskytlo se i mezi učitelstvem tolik prosebníků
s různými doporučujíchni listinami, že učitelstvo na
mnohých místech stává se nedůvěřivé.

Miletín. Křesť. soc. lidový spolek sehrál první své
divadlo dvakráte. Prvně 17. března v sále pana Kopec
ckého, po druhé v hostinci pana Pišla na Horkách 25.
března; po dvakráte pří nebývalém návalu obecenstva.
Čistý výnos obnáší kolem 100 K. Nic platno, nadávej si,
kdo chceš, říkej si, že jsme spolkem pro báby, nebo že
jsme stádem »nebeských koz«, my se nedáme od svého
směru odvrátiti. Nadávky a zlost nepřátel jsou nám
důkazem, že v nás sami vidí více, než nějaký bezvý
znamný společek. Díky statečným našim pracovníkům!
— Občanská záložna měla 25. března valnou hromadu.
Odstupující členové výboru byli zvolení znova. — Sta
vební družstvo po slibném začátku má nyní dobu kri
tickou. Vyslovujeme přání, aby ji šťastně prodělalo a
nedalo dojíti ku zmaru dobré snahy pro příčiny, které
při dobré vůli daly by se odstraniti. Může-li celá řada
takových družstev prospívati V menších místech, proč
by zrovna Miletín měl býti místem, kde by to nešlo!
Ale opakujeme: Nedejte družstvu zajíti!

Nekoř. V neděli první po Velikonocích, 14. dubna,
odbývati se bude ve zdejším chrámu Páně shromáždění
terciářů, které říditi bude vldp. kvardián kláštera Opo
čenského P. Richard Randák, jenž za tou příčinou již v
sobotu odpoledne do Nekoře zavítá. Okolní P. T. du
chovní správy, zvláště v Žamberku, Klášterci a Kun
valdě se uctivě žádají, by laskavě to oznámily terciá
řům svých farností. '

Čáslav. Divadlo. Pomijejíce představení 17. břez
na, k němuž vybrána byla francouzská veselohra »Skan
dále, nesoucí všechny znaky lehkého tohoto zboží, při
kročujeme ke čtvrté hře v předplacení ze dne 24. břez
na, k opravdovému to jednou záslužnému činu naší o
chotnické scény. Vybrána byla totiž opět po dlouhé do
bě česká práce a vážná práce J. J. Kolára »Magelona«,
a aby představení došlo zvláštního lesku i přitažlivosti,
vystoupila v něm pohostinně dram. umělkyně sl. Jar.
Kronbauerová. Pověst, předcházející mladistvou adept
ku dram. umění, osvědčila se plnou měrou pravdivou.
Dech skutečného umění zavanul prostorami našeho di
vadla. Tak představovali jsme si ve svých snech nad
knihou Kolárovou tuto postavu ženy s celou tragikou ži
votního osudu jejího. SI. Kronbaurová dovedla všecka
duševní hnutí nejen vycítiti, ale i s celou silou inladist
vého temperamentu svého a přece jenom souladně po
dati. Obecenstvo bylo její hrou přímo fascinováno. Dou
fejme, že vzroste z ní při té opravdovosti, s jakou hle
dí na umění, česká Sarah. Nenf divu, že ostatní úlohy v
rukou ochotníků se takřka ztrácely. Vynikla nejvíce po
stava Lomnického z Budče a Evy z Losů. Za to pán z
Losů zřejmě byl indisponován. Ovšem pochopitelno, že
při tak těžké dikci, jakou vyznačují se díla Kolárova,
nelze se ubrániti chybě ochotníku, když klopýtnou i her
cl z povolání — Valná hromada místníhoodboru
Zemského spolku pro nemocné plicními chorobami koná
na byla v neděli 31. března. Jednatelská a účetní zprá
va uvádí, že odbor podporoval dospělé i dítky a to jed
nak v domácnostech, jednak v zotavovací stanici v Hed
víkově, vedené šedou sestrou z Prahy. Vydáno bylo
764.04 K. Jmění spolku na konci roku 1911 obnáší 5147
K 78 hal. Členů měl odbor 8 zakládajících, 80 činných a
121přispívajících.— Lidová škola dokončila v mě
síci březnu své kursy přednáškové s úspěchem slušným.
Přehledná bilance návštěvníků uvádí, že průměrná ná
vštěva jednotlivých přednášek činila přes 100 účastníků.
Byla sice v značné míře zastoupena intelligence a stu
dentstvo, ale mimo ně rozmnožovaly se řady poslucha
čů I četnými živnostníky a dělníky a šikovateli zdejší
posádky. Pořadatelstvo může býti úplně spokojeno s
výsledkem. Příspěly k tomu ovšemi vybrané a pěkně

srozumitelně zpracované a podané přednášky z důleži
tých oborů. — Krise zachvátila naši ochotnickou jed
notu. Příčiny uvádějí se různé, mezi nimí i ostré a bez
důvodné prý kritiky novin o hospodářství divadelnhu.
Dosavadní režisér divadla p. stav. J. Skřivánek se funk
ce svojí zřekl a jeho následovati hodlají jiní. Byl: by
to úplná derouta ochotnické jednoty. Mimořádná valná
hromada, která konána byla 1. dubna, krisi ncrozřešila,
jenom prodloužení její vydobyla. Snad podaří se roz
bouřené mysli utišiti a opět vše do pravidelných kolejí
uvésti. Doufáme, že i dosavadní pan režisérsi dá říci a
že, bude-lijehopéčea obětavostpro jednotuzřejmýma
náležitým způsobem uznána, divadlu i dále své síly vě
nuje. Jest potřebí urovnání sporů tím spíše, že divadlo
bylo takovým nákladem opraveno a že pustiti nyní vše
cko z rukou, bylo by přímo nerozumné. — Okolí ko
stela, které bylo loni při dokončení restaurace tak
pěkně upraveno, potřebuje častějšího povšímnutí. Už po
delší dobu roztlučen a polámán jest železný plot, tak
značným nákladem Okrašlovacím spolkem pořízený. Pů
sobí mezery prázdné v plotě dojmem nepěkným. Bylo
by záhodno, aby si všímla okolí kostela policie, zvláště
když se rozchází žactvo ze školy. Jsou mezi žáky zlu
myslníci, kteří svévolně ničí všecko, co jim pod ruku
přijde a napomínajícím je občanům ještě dají hrubství.

Zajímavé volby v Ronově n. Doubr. Dne 26. března
konána valná fftomada Občanské záložny. Účastnily se
ji většinou ženy z okolních i vzdálenějších vesnic. O
všem jich přišlo velice málo kontrolovat činnost před
Stavenstva anebo voliti nové výbory. Hlavně proto se
dostavily, že jim bylo slíbeno po koruně cestného — a
pak ze zvědavosti. Když došlo k volbě tří po pořádku
vystupujících členů výboru, roznášel jeden z nich voleb
ní lístky vyplněné, na nichž ovšem bylo i jeho jméno.

Zvláštní pokrokářská touha, aby lid zcela demokrati
cky se rozhodoval bez každého napovědy! Když se jeden
člen ozval proti takovému jednání, začal se pan před
seda rozčilovati, že takový mladik, který jest teprve rok
členem, chtěl by to rozbíjet atd. Aby voličové byli lépe
naladění k »zcela nezávislému, samostatnému« rozhod
nutí, poklepával člen výboru na kapsu, volaje: »Ženské,
tady jsou korunky.« Na to vtipné ženy odpovídaly s ú
směvem: »Dejte nám koruny, my půjdeme domů.: Při
volných návrzích žádáno, aby k vůli kontrole byly vy
dávány příště hlasovací lístky ověřené razítkem a ne
vyplněné. Ale tu vznikla pravá pokroková bouře nad
tou lidovou smělostí. Pan předseda u velikém vzrušení
oznamoval, že něco podobného ve stanovách není. V
rozčilený zapomněl, že každý člen na valné hromadě
má tolik práva k přednesení volného návrhu, jako pan
předseda. — Nejzajímavější však jest výrok jednoho čle
na výboru. Když mu bylo po schůzi vytýkáno, proč vy
dával vyplněné lístky, řekl: »Ale pane... . machle ta
kový se dělají všude.« Tedy strana reformní jeví tak
přísný smysl pro nestrannost, že machle posuzuje jako
něco, co se v našem národě rozumí samo sebou. Podo

týkáme k tomu, že ten pán byl zvolen stranou pokroko
vou do obecního výboru. Skutečně tihle pokrokáři při
pravují našemu národu hotový ráj na základě vyšší mo
rálky a demokracie, které již tak dlouho učí — ovšem
lidi jiné. :——vu

Kněžské kolárky
a náprsenky,
flane.. košile, spodky, ponožky, ka
pesníky a ložní prádla zašlo na výběr

« PL T. interesentům © známá. svou
solidností firma

Václav L. Holý,
Hradec Králové, Klicperova ulice č. 233.

Vlastní výroba střižního zboží. 3m

Dobruška. »Osvěta Lidu« už také přivítala mladšího
kaplana v Dobrušce. Jest to skutečně pěkné, že některý
povstalec svým způsobem si na něho vzpomněl. No, u
dělal, co mohl, na nic jiného než na lež a potupu se ten
pán nezmohl a asi nezmůže. Ovšem, čím srdce plné, tím
ústa přetékají. Pravdivé pořekadlo i zde se osvědčilo.
Pokud se týče těch příkladů, pochybujeme, že by je dp.
takovým způsobem nepaedagogickým vykládal | dále,
zda by oba případy za 10 minut mohl pověděti a vylo
žiti. Ta věc není ještě skončena a proto o ní nemluvme
zatím. Ale zmínky zasluhuje případná poznámka o ká
záních dp. kaplana. Zajímavo je, že to psavé individuum
užívá slovíčka »prý«. To jistě asl ani na jediném kázání

kaplanově nebyl a proto bychom tomu panáčkoviradili,
aby na kázání velebného pána přišel Tim jistě panu
kazateli velikou radost způsobí. A aby věděl dotyčný
slušný paedagog, kdy bude velebný pán kázat, tedy mu
to oznamujeme, t |. na Hod Boží velikonoční. Tedy na
shledanou.

Chrudim. Pořád pokrokáři přemýšlejí kdo jest nej
větším klerikálem. Ale nikdy jim nenapadne, že nejvíce
klerikálů jest v kruzích jim nejbližších. Katolici pracují
pro své ldeály obětavě. Jiní však vědí o církvi vždy
cky.v tom okamžiku, když
Jest to jakákoli církevní př

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

saovazřízení a opravyjldn proved ped.JOSEFMIEU LC,
umělecký závod v Hradel Králové.

Cefná uznání od vid. úřadů duchov k disposici.

když se dá něco vydělati. — Žid odbírá »Volnou My
šlenku«, tleská, když se mluví o »jedu z Judey«, ale pak
dovede katolíkům odporučovati růžence, prodávati o
brázky svatých, svíčky s podobami světců atd. — Také
u nás jsou podobné případy. O jednom z nich ponechá
váme samým pokrokářám rozhodnutí, je-li klerikální, čili
nic. V neděli a ve svátek bylo v našem kostele ozná
meno, kdy se zde bude konati sv. biřmování. Jak se o
tom dověděl zdejší žid p. Agulár, hned zahájil mezi ka
tolíky čilou reklamu. O týdenním trhu několik jeho zjed
naných pomocníků rozhodilo mezi venkovský katolický
lid tisíce reklamních lístků, na nichž vytištěno: »Koupil
jsem množství dámských a pánských látek, hodících se
výborně za dárky k sv. biřmování. Nekupujte jinde dra
ze, učiňte zkoušku byť i sebe ménším nákupem a pře
svědčíte se o báječně levné ceně při jakostech nejlep
ších.« -—Tedy patrněk řesťanští obchodníci mají ustou
piti před židem i v takovém okamžiku, kdy se jedná o
dárek katolickým biřmovancům. »Nekupujte jinde dra-.

ze!« Což jenom pan Agulár dovede prodávati nejlepší
zboží za levnou cenu? — Nejzajímavější jest, že židov
ští fabrikanti textilní zdražují své zboží s poukazem na
to, že se dělníkům přidává. (Ty přídavky ovšem jsou hu
bené.) A nyní slyšíte, že přes to všecko dostanete u ži
dovského obchodníka zboží za ceny báječně (!) levné.
Jak jest to možné? K letáku tomu podotýkáme, že jest
zde dosti firem křesťanských, které i bez barnumské re

klamy dovedou obsloužiti své zákazníky zcela solidně,
k plnému uspokojení. A že by nyní někdo mohl prodávati
docela za báječnou láci, tomu těžko uvěřiti. Žid píse o
svatém biřmování. Ale »Volná Myšlenka«, která jest pod
komandem židů, proti sv. biřmování štve a snaží se
setříti posvátnost se všech svátosti.

Dobřenice. Říd. učiteli p. Karlu Píčovi v Dobřeni
cích. Z Vašeho dopisu v č. 14. Ratibora jsme poznali,
že jste dopisovatelem Ratibora. Neboť v našem článku
»Pokrokářský advokát proti lidovým požadavkům v Do
břenicích« Vaše jméno ve spojení s uhlím nepřichází.
Hlásíte-li se k tomu, je Vaší věcí. Nelíbí se Vám zmínka
o výsledku sbírky na polévkový ústav. Proč jste Vy
sám před tim v Ratiboru ohlašoval světu, co někteří o
sadníci udělali napříč panu faráři? Uveřejněte jen výsled
ky sbírek pozdějšícha pozná čtenářstvo Ratibora, že
to, co jste vrhl na p. faráře, spíš patří Vám. O Vaši

pravdomluvnosti svědčí slavnostní prohlášení o benevo
lenci úřednictva ku stavbě školy. Což jste už zapomněl,
jak úřednictvo velkostatku s jinými členy místní školní
rady hlasovalo pro přistavbu 27-m dlouhou a Vy pro ná
vrh p. faráře na nynější novostavbu a že c. k. okr.
školní rada rozhodla pro návrh menšiny? Nač tedy to
nepravdivé lichocení? ChceteÁnad napravit, že jste kdy
si také upřímně promluvil o obecním hospodářství na
šem. abyste nepřišel o benevolenci ku škote, která je
sVám« příjemná?

Velebnému pánu Josefu Hlaváčkovi, kapladu v Če
ské Skalici. Tolikrát jsme opakovali vyzvání, abyste
odpověděl na zákeřné napadání své osoby, které se sta
lo téměř současně ve třech protikatolických listech. Bylo
na Vás útočeno způsobem zákeřným a nepoctivým. Byly

byl smysl Vašich poutavých vět, které dovedly otřásti
srdcem každého člověka dobré vůle. Proč do Vašich
pravdivých a přesvědčivých slov klade najednou po
drážděný tisk nemístný úmysl? Poohlédli jsme se do mi
nulosti a nyní jest nám známa pravá příčina rozčílení.
Odpověděl jste jenom: »Pánové, věděti tohle vše, co
jste mi nyní pověděli, před pohřební řečí, byl bych ast
sotva té věty užil. Ale proto, že nebyly ty věty uvedeny
všecky, ignoruji ty výpady. Netušil jsem ani zdaleka,
jakou náhodou slova ta tolik přiléhají. Vykonal jsem s
velikým sebezapřením a pohnutím těžkou povinnost
jako duchovní pastýř po příkladu nejvznešenějšího lovce

duší Ježíše Krista, který přišel hledat a spasit, co bylo
zahynulo, který lovil i duše publikánů, | lotra kajícníka
— lenom ne duše pyšných farizeů a zákonníkův. Měl:
Jsem za to, že mluvím k duším pokorným. Bohužel neby
lo tomu tak. To já čekám I horšt věcí dle slov samého
jejich člena (pokrokáře V. Petra), který v pokrokovém“
časopise v 1. čísle »Rozhledů« plše tato slova: Zdůraz-.
Řuji: Sesurověli jsme! Dobrý mrav upadá! — — Neští
time se nejhnusnějších a nejpodlejších zbraní, abychom
umičeli politického nebo Jinakého protivníka (tim víc
česko-skalického kaplana! řekl jste). S rozkoší brodime
se v kalu, abychom jim poházeli čisté tělo, a závisti
planoucí zrak konejšíme kouřící se krví, v níž zálíbně

koupají se naše nečisté pracky ... Krademe a loupí
me čest a dobré jméno — ovšem anonymně (a v České
Skalici tolik anonymních dopisů!). A přijímámeanonymí-
tu za bernou minci jako věc kladnou, skutečnost samu.
Beze studu za ni přijímáme odměnu a uznáváme, že jest:
to tak vpořádku,mnoucesl vzátiší ruce.«Dodaljsto::
»Ostatně profes.Masaryk25. ledna1906na schůzi stu
dentů řekl zcela zřejmě: Neschovávejme se za heslo



»klerikalisums, to oč jde, jest katolicismus.« A rok před
tim v Pardubicích: »čeliti klerikalismu znamená posta

©viti se proti církvi, a postaviti se proti církvi, znamená
tolik, jako postaviti se mimo ni.« Resultát tedy našeho na
léhání byla vaše slova: »Pánové, co mohu čekati od lidi,
které jejich vlastní lidé (jako p. Petr) takto veřejně cha
rakterisují? Co čekati od lidí, kteří vedou boj předáky
lelich tak přesně vymezený? 'Kdyby jednali poctivé,
pak by moji řeč musili napsati doslovně, a neuváděli
by věty vytrhané bez spojitosti. Že tak divnou shodou
osudu neznalost moje učinila slova z duše plynoucí kru

„ tou obžatobou, za to nemohu.« Na pohřbu jste byli a sto
hlavý zástup. vf, co a jak jsem mluvil. Nejde mi o osobu,
nýbrž mi šlo o věc, pravdu, o duši.« — Tím jste aféru
ukončil, my jsme od Vás odešli s nepořízenou. (Slov
těch svých, která Vám připomínáme, popříti nemůžete.
Bylať pronesena před tolika svědky!) Odpověděti jste
nechtěl a proto odpovíme mí Vám. A to hlavně proto, že
p. fotograf Jelínek v »Čase< uveřejnil tato slova: »Čln
Váš odsoudili na místě Vaši věrní.« Proti tomuto tvrze
ní důrazně protestujeme a jsouce opravdu Vaši věrní,
dovolujeme si několik otázek: 1. Řekněte nám upřímač,
zda byste proslovil nad rakví také tak laskavou řeč,
"kdyby předtim někdo z nás hral v hostinci karty s ve
selými kumpány, zatím, co by jeho choť umírala — a
amřela? 2. A kdyby někdo z nás při tělocviku byl zpra
ven poslem o smrtelném zápasu matčině a na její volání
po 6ynu by řekl: »Nemám kdy! Až za dvě hodiny!« Pro
Besl byste také řeč takovou, která na sobě nese pečeť
lásky a pastýřské obětavosti? — Máte tedy zvláštní
odměnu za velké ustupování pokrokářům a jiným našim
protivníkům. Přicházeli jsme k Vám častěji, abyste se
nás zastal proti nezřízeným útokům jejich. Ačkoli jsme
však zákeřnictvím těch lidí trpěli nesmírně, měl jste pro
ně pořád omluvy a vysvětlování, pro nás však tvrdou
povinnost: odpouštěti a trpěti dále. Jejich — dle pokro
káře Petra — zesurovělé duše by protest cítily. Ale my
nemáme cítiti nic? Ale naše duše jsou čisté, velební pa
ne! Aspoň se nemusíme na př. spoléhati jako na poslední
záchranné prkno na to, Že soud v jistých případech dů
kazu pravdy nepřipouští. Nemusíme se také umývati
před tváří veřejnosti, že něco už jest promlčeno. Ale ta
ké nemusíme se nikdy mezi čtyřma očima (jsouce sprá
skáni veřejně) vrhati na kolena a odprošovati. Velebný
pane, tací lidé nás pronásledovali přímo bezcitně, ze.
spolků poctivé občany vyhazovali a páchajíce neřest
na neřest, nás ještě zesměšňují.A konečně ještě tací li
dé řeknou: »My že nejsme dobří katolíci? Vždyť přece
zcela dobře vycházíme s Vaším velebným pánem.« Sám
jste mohl poznati, jak tito lidé brojí proti náboženství.
My však také víme, ;jak !snášelivost Vaši odměňují
osobními úklady. Víme také, jak o Vás pohrdlivě mlu
ví. Zatahují své sítě tak rafinovaně, že byste užasl. A
nyní konečně dostal jste odměnu od těch »snášelivců“«
až příliš zřetelnou. Zaplatili Vám tak, jak uměli. »Sesu
rověli jsme! Satan v nás!« napsal sám pokrokář. Hle
dejte tudíž své opravdové přátely pouze mezi těmi, jimž.
není náboženství překonaným stanoviskem. Ti si Vás vá
ží a jsou ochotní proti pomluvám a úšklebkům se Vás
zastati. Či chcete ještě dále navazovati styky s lidmi,
kteří Vás, vdp. faráře a katechetu tolik spinili v několi
ka pokrokářských listech? — Vzpomeňte loňské nemo
ci své! Jak veliké prosby k Všemohoucímu jsme vysí
lali za Vaše uzdravení, jak veliký poplach mezi námi na
stal, když se rozlétla po městě mylná zvěst, že jste ze
mřel! Proto se zbavte »moralisujících« pokrokářů na
dobro! Ti se o Vás nestarali' U všech soudných lidí
vzbudily poslední jejich provokace veliký odpor — a to
i v širém okolí. Byli jsme od nich vyprovokováni a pru
to se bráníme. Chystají se proti Vám nové útoky. Ale po
kud budeme při Vás tak, jako posud, pranic se nemu
síte báti. Slova naše náležejí pouze Vám, poněvadž zar
putilé farizey neobrátí nikdo. A zároveň také dokumen
tujeme, že jako lidé uvědomělí nesedáme na každou lež
pokrokářskou. Končíme s výrazem svojí úcty Vám vždy
věrní a oddaní katolíci z celé farněsti česko-skalické.

Různé zprávy.
Obrazy křížovécesty Viktora Foerstra. Slov. akademi

cký malíř Viktor Foerster provedl k vyzvání nejdp. o
pata Meth. Zavorala novou křížovou cestu pro klášter
ní chrám Páně na Strahově v komposici úplně nové.
Umělecké provedení, jež doznalo plného uznání nejen
od nejdp. opata samého, nýbrž i od předních znalců kře
sťanského umění u nás, jakými jsou na př. nejdp. opat
emauzský Alban Schachleiter a vdp. metropol. kanovník
dr. Ant. Podlaha, kterýžto i rozhodl se vydati jednotli
vé obrazy tiskem, aby tak přispěl k jejímu širšímu po
znání. Mistrovské dílo malíře Foerstra setkalo se i s
pochvalou auznáním J. E. nejdp. arcipastýře maleho.
Poněvadž pak v době přítomné množí se přes příliš o
pakování vzorů starých a zavádění do chrámů nmašich
výrobkůcizích, umělecky dosti bezcenných, zásluhuje
toto v pravdě mistrovské dílo křesťanského umění, zda
řilé v koloritu, ve scenerii, vážném a důstojném ponětí
a znázornění osoby trnicího Spasitele, dýšící pílí | pie
tou věřícího umělce všeobecného. povšimnutí a hojné
ho rozšíření Veškeré dotazy -ochotnězodpoví a rozpočty
bezplatně Vyřídí autor sám. (Adresa: Viktor Poerster,
akademický malíř a sochaf v Praze, Hradčany č. 177.)

Košžský dům v Luhačovicích. Prostme o laskavé

vyhovění »Prosby« do 15.dabna. KdoB z kněží nestokl

dáti ani 2 K, nechťKoi př s aby2 marněnečekalo.K Sná U 6
Konec bortěcké 6 komitékonferovaloa BRÁ; PAD K6)RÁ.TOCREO>

2. t. m. několik hodin se sekčním šéfem Homanem a o

| Statními zástupcí důlních úřadů v Mostu. Komité usne
' slo se doporučiti horníkům, aby přijali výhody zaměst

navateli nabízené a aby ihned začali pracovat. Také
v Praze shomáždivší se hornická Unie vzala sliby ma
jitelů dolů na vědomí a usnesla se stávku skončití.

Zemědělská prodejna dobytka v Praze-VIl. vydala
následujích tržní zprávu: Na pondělní pražský trh ú
střední dobytčí dne 1. dubna t. r. dopraveno bylo cel
kem 374 kusů hovězího dobytka a to 263 kusů původu

domácího a 111 kusů původu haličského. Dle druhů bylo
128 býků, 211 kusů volů, 40 kusů krav a 5 kusů jalovic.
Průběh trhu byl prostřední a prodávali se voli o 2—3 K
dráže, býci prodávali se při hbité poptávce o 2 K drážc,
krávy při vyšších cenách a čilém odbytu. Vše za I dg
živé váhy bez potravní daně. Dráhou vyvezeno z ú
středního trhu 53 kusů hovězího dobytka na různá mí
sta spotřeby mimo Prahu. Zemědělská prodejna měla
svěřeno ku prodeji 13 kusů dobytka hovězího, 2 telata
a 151 kusů vepřů. Průběh trhu masného byl prostřední.
Telata prodávala se při čilé poptávce a zvýšených ce
nách. Maso vepřové prodávalo se o 2 až 4 haléře mrtvé
váhy dráže. Ovce prodávaly se při cenách týdne minulé
ho a prostřední poptávce.

»Hradecký Kraj«. Věstník musel kraje královéhra
deckého. Roč. III., čís. 1. Vychází 4krát do roka. Re
dakční komité: Musejní komise v Jaroměři. Administra
ce v knihtiskárně V. Nejedlého v Jaroměři. Obsah: Zvo
ny na Královédvorsku (Matějka). Vnitřní restaurace

V. Paul). Z obec. zřízení města Kyšperka v XVIII. stol.
(dr. F. Půža). Příspěvky k dějinám poddanských po
měrů na panství Častolovickém na počátku 18. stoleti.
(J. Král). Královéhradecký Veleslavín (dr. J. Puišek).
Zvonáři v Náchodě v 17. století (B. Profeld). Hořičky
a okolí. Dobývání stříbra na Novoměstsku (J. F. To
mek). — Ročnípředplatné 3 K.

Z c. k. poštovního úřadu 2 v Hradci Králové na Praž
ském Předměstí. C. k. ministerstvo obchodu povolilo
zařízení elektrického osvětlení na c. k. poštovním úřadě:
installátérská práce zadána elektrotechnickému závodu
p. J. Ježka v Hradci Králové. — C. k. řiditelství pošt
a telegrafů omezilo úřední hodiny ve dny nedělní a svá
teční na dobu od 8. do 10. hod. dopol. Pražský denní
tisk vydávati se bude hlásícím se příjemcům od 11. do
11.30. hod. jako dosud Po skončení úředních hodin ve
styku se stranami, t. j. o 10. hod. dopol. lze stranám po
užiti telefonu v poštovních místnostech na nádraží.

Mráz. Ze středy na čtvrtek uhodil v polabské nížině
mráz; na teploměru 2" R. Již tři dni fičí mrazivý severák.

(Zasláno.)
Slovutnému Pánu panu

Josefu Miihlovi, akademickému malíři

v Nové Pace.

Loňského roku provedl jste velmi zdařilou, vkusnou
a moderní malbu v kaseinu farního chrámu Všech Sva
tých v Žumberku, a to náležitým tonováným s přiměře
nou ornamentalií pilířů a triumfálního oblouku, s krásnou
výzdobou hlavic sloupových a stropu presbyteria. takže
náš chrám, dříve temný, stal se světlejším a útulnějším.

Rovněž provedená Vámi renovace a pozlacení všech
oltářů, soch a titulních obrazů, křížové cesty, kazatelny
a křitelnice jest krásná práce a každému se líbí velice.

Vzdávaje vám touto cestou povinné díky, odporu
čuji co nejvřeleji veledůst. duchovenstvu a sl. patronát
ním úřadům Váš solidní závod pro malbu církevní a vý
zdobu chrámovou.

V Žumberku u Chrudimě, dne 29. března 1912.

Vácslav Hák, farář.

Harmonium
— úplně nové, které stálo 300 K, —

prodám : 20K
Též so prodajíkostelnínoty
Ct. nab. pod značkou „Harmonium“

do adm. t I.

; Katolický pozežní ústav

„věrní družstvoEliška“
v Hradci Králové (Adalbertinum)

SRB“ přijímávklady "fi
na knížky, běž.účet,poskytujepůjčkyatd.
Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez

"výloh
Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty

záložen.

"i 8:B0002 407 68 4 W

Truhlářské dělníky
a) na práci fornýrovanou,
b) na Židle švajfkáře —

a domovníka
zároveň ku balení nábytku

do stálého zaměstnání přijme c. a k. dvorní
továrna nábytku

K. V. SKUHERSKÝ, Hradec Král.

W
Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudoliPajkrR spol.
v Hradci Králové.

sklady:
Prala, Vídeš, Badapest.
Podálsvá harmonis

obou soustav v každé ve
likosti, pro kostel, školu

i ku cvičení.

Čenníky zdarma a
franko.

Na splátky od 10 K
P. T. duchovenstvu

zvláštní výhody

Račte si psáti o vzorky
firmě —=———

Tkalcovské výrobní společenstvo:
EB ;„„Wzájemnost““ am
BE“v Hronově Čís. 186. "8

Vývoz Jněmého a modního zboží.
Doporočuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky viněnéi prací,dámskéi panské

plátna, damašky,ubrusy, ručníky ZefÍry na košile,— — Maty atd., překrásných modních vzorů.

EB“Výbavy pro nověsty "U8
sa levné, povné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
ohvalných u.nání. — Objednávky v ceně přes 2J K zasí

táme vyplaceně. 1 balik 40 1 zbytků vkusně rozdružených
— ze1 —
Obdrž:te to mnejlepěj!| Břenf-sociál. podnik!
RE“ | V podniku tomto lze též bezpečněuložiti "JM
vklady proti G*/,úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Ceského===>- a ZemskéhoSvazu.—LL=Z

Ť

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci Králové 1909 konaném
četnými iliustracemi, a řečmi všech řečníků,

většinou dle stenegrsfických protokolůpodanými,
— vrozsshu 35 tiskových archů velké 8* —460 str

nabízí ve výrobní cemě K 3:— franko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

Nový ročník „Gasových Úvah“
zahájen dvojčíslem,

v němž umístěno velice P“ pojednáníz péraosvědčeného autora Dra. Boyla pod titulem:

Charakter.
Spisovatel promlouvá o pojmou a tvorbě

cbarakteru, sebevýchově, o výzoamu náboženství
v tvorbě povahy a ovoci charakternosti. Vývody
své opírá významnými zásadami filoscfa Ari.
stotela, dra. Foerstra, dra. Grubra, Paulsena,
Smilesa a jiných vynikajících autorit. Netoliko
slova Písma, nýbrž i výroky těch, kteří dlouho
proti positivnímu náboženství bojovali, jsou ko
nečným (přímým i nepřímým) svědeotvím, jak
tvorba zooeleného charakteru dosud nejlépe se
daří na základě Kristova učení.

Naše organisace naleznou zde hojnost vy
brané látky k obraně.

Stran50.—Gema10bal.
Objednávky vyřizoje administrace

„Časových Úvah“ v Hradoi Králové
„oné ni o wpmadné zásilky,nebol 56při nichposkytojeznačná slova!4



Založeno r. 1860,

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a mojstaršíodbornádílna pasířskáRarla Zavadila
v Hradci Králové

k zhotovení veškerých ke
stelních nádob ze stříbra,

bronsu a jiných kovů, odnádjednoduššího do nejskvostněj
šíbo provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přenně, čistě a důkladně

ahotovujese vmévlastnídílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodatí veledůstojnému du
thovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Biskapskou Hilost: roride
vány.

Mežní nádoby jem v ohni
ulatím za ceny velice levné.

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

Vše zasílám jes posvěcené.

Vzo rospočty, i
hotové sbošísřokáaku franko

se zašlou.

Chudělm kostelem možnosplácet bes přirášek.
SRP“Staodporučeníačestnýchuznáníporuce.“lj

Prosím veledůstojné duchovenstvo ©laskavou příseň
a důvěruzávodudomácímu.

Spolkůmdoporučuji rychlé Ajevné provedení

První český katolický zárod re Yldnl.

František kuber

Begonie
1912 NOVINKY 1912
Nejkrásnější a nejvděčnější kvě
tina pro okno, balkon a zahradu,
krásné květy až 10. cm. prům.

Meteor 1912 (žlutá).
Liberty 1912 (bílá).
Zepolin 1912 (sv. červená).

1912 (tm. červená).

Zasílá bez dobírky Ia cibule
kus 30 h, 10 kusů 2 K70b

s návodem o pěstování

Fr. Machač,
bývalý dvorní zahradník J. c. k.
Výsosti arcikněžny Marie Valerie,
zahradnictví, Častolorice

. v Cochách.

A Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

i a td.
109C Videň,

S vn 0., Kaiser
. strasge 5., vedle La

-o——

. Páně..

| se vše franco.

: 4, 4 M : 4 "M

Holičskémýdlo -,.

sám
"Štěto7. -..2. <" 80,8, 60 70h
Miskaniklovaná,s majálikou M „o 50b
Balonkrá půholení 28; 2 9008Kámenpo ÚS S. 20h
Kolínská voda 60 h

Vše v, bezvadné jakosti doporučuje a též poštou
-— zasílá

JOG. JELÍNEK, parfumerie
wHradoi Králové.

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

v Hradci Králové, Svratojanskénám. č. 76.

Zařizování Velkosklad

elektrického Justrů,
světla, elektrických

telefonů. ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

a přístrojů
Dynama. k vaření

Motory. a topení.
, Instalační

Žárovky: materiál za
Osram, tovární ceny.

Tungsram,
Tantal. 2 Solid.obsluha.

Rozpočty zdarma. — Ceny levné.

Úplně nový

moderní

KRÁM
se sklepem a bytem, případně s velkým bytem

lze promnajmouti od 1. května 1912,

Výhodné
pro každý obor.
Nastávající obchodní středisko Záložního úvěr
ního ústavu, berního úřadu, berního referátu.

(bývalý Dixův).
Bližší u

drogerie fy E. J. FRANC
Hradeo Král., Hlavní podsíň.

Girový účet u Ustř. banky
českých apořitelen v Praze.

Českoslovanská záložna
v PRAZE-II., Spálená 9

sapeané společenstvo s ručením obmezeným

30
zúrokuje vklady 4%;- 4;
die výpovědi ode dne vložení do dne vybrání.

Zapůjčuje své úplně bezplatně a vklad
na ně učiněné 5/, bezvýporěší
Důchodkovou daň platí záložna za pp. vkla
datele ze svého.

Stav vkladů 29. února 1912 činil K720.000 —.

P o na směnky, hypoteky, zálohy
hy hy atd. za mejpřízaivějších
podmínek.

Účet pošt. spoť.
číslo 111.510. 

Záložna podléhá :.1. Zákenné odborné revisi Jednoty
záložen v Praze dle zákona ze dne 10. června 1908.
2 Nepředvídané revisi celoroční, již vyko
nává p. Alois -Svoboda, oficiál e. k. zem. fin. řidi
telství v Praze, kterou vykonává Skrát až
3krát v týdnu. 3. Rovisi prováděnétřemi reri

„sory vejenými valnou hromadog me řad člujstva.
. 742" Bemní“rovidí Pokládny, již. výktnává | předende |

p. školní rada Dr. M. Kovář.

„< Jednoty záložen a shledáno vše-v nejlepším 1

Ph 0|čs yědčí,K rrintémšlo Kluž:. že „navědomí„velmi pěkný stav zís
* AORokdhobovpodářatv k, : sir

Úřední hodiny: Dapotedne od 249 do 13 hod..

ROO YY
re 9 v .

zastavení n
okázky zdál, ©

sdělí

v rámech nebo béžz

jsou
lihuprosté šumivé limonády

připravené pomocí

Maršnerových šumivých
limonádových bonbonů
chuti malinové, citronové, jahodové, ma

řinkové a třešňové.
Pravé jedině s tguto ochrannou známkou,

u )

jíž je každý jednotlivý bonbon i každ
sáček opatřen. Roční spotřeba 60 milion

kusů. — Jediný výrobce:
První česká akciová společnost továrem
ma orientalské cmkrovinky a čekoládu

ma Král. Vinohradech, dříve

A. MARŠNER.
Sklady: Praha, Ferdinandova tř, Václav
ské nám. — Vídeň-VI, Theobaldg. 4 —

Brno, Nádražní náměstí 3-24.

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
we- a věna dítkám -wm

poskytoje Jubilejní, vzájemně dobročinný
Živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál.,
jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil v 36
případech úmrtí celkem 40.575 K, získav S05
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže | ženy od 24 do 45
let. Příspěvok správní každoroční obnáší 2 K,
zápisné jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K,
do 40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každý člen se
zavazuje, že splatí při úmrtí spolučlona 2 E,
jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého života.
označil.

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž.
poskytuje též

Wp“věno "Uš
m v den jejich sňatku, případně vden

osti jejich, ameb také při úmrtí těch,
kteří je do odboru věnného přihlásili.

Každý pojištěnec u věnného odboru obdrží
tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru:
bylo přihlášeno.

Jinochy lze přiblásiti až do stáří 18 let a
dívky do 16 Jet. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
55. rok věku svého. Záplsné 6 K je pro všecky
stejné, rovněž příspěvek po I K ve výše zmí
něných případedh povinné podpory. — Bližší
V prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adressa zní:

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové,

Dr. Frant. Beyl, Váci. Jemševský,
předseda. Jednatel.

o W
Špob. úvěrní společnost,
sapáané společenstvoa ručením obmezeným

- vHradol Králové,
E pre Grandbetelny1

úrok a te dle výpovědi.
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Pozdě, ale přece.
(14) »Přicházíte pozdě, hrabě Isolani, ale při

cházíte přec.« Kéž by se těch slov Schillerových
dalo užíti o rakouské vládě! Kdyby se ona, aspoň
když přijde k poznání, že ta neb ona věc je napro
sto škodlivá, rozhoupala včás k rozhodnémů činu!
Ale jak těžkopádně ta naše mašinerie pracuje, stalo
se pomalu příslovečným. Ovšem je tu třeba vpatr
nosti ve státě mnohojazyčném; kde urovnání ná
rodnostních třenic vyžaduje mnoho sil a iaktu.
Ale kde hrozí společenské a mravní zlo, tam nesmí
scházeti nikdy čas a energie.

Aby se nezdálo, že paušálně obviňujeme, po
dáme ihned příklady. Jak dlouho to trvalo na př.,
než se odhodlala naše vláda k rozhodnému činu
proti pastorům z Německa, v nichž každé politic
ké dítě muselo zřítl agenty pruské vlády, kteří, kdy
by byli chtěli, našli by doma až příliš mnoho prá
ce! Čechy měly býti učiněny stravitelnějšími pro

se státi protestantskou, až by jednou k dělení do
šlo. A teprv, když to příliš křičelo, a tito pastoři
stávali se nepohodlnými i širší české veřejnosti, u
činěno opatření proti nevhodným cizincům, ale až
když nastavěno bylo kostelů, které jsou dnes
prázdné, které však má tamější obyvatelstvo na
krku. V Německu dovedli by jinak zatočiti s prv
ním takovým provokatérem a neptali by se, co to
mu řeknou v sousední říši, a zdali se nedělají z
někoho mučedníci.

Jiný příklad. Jak dlouho pustě řádila nermrav
ná, detektivní a protináboženská literatura v lidu,
zvláště v mládeži! A co činila proti tomu vláda?
-— Ze samých ohledů, co by tomu řekli židé a vol
nomyšlenkáři, a aby v parlamentě nepovstal zby

stečný poplach, nechala se tato mravníhlíza šířiti.
Povstávala celá knihkupectví a nakladatelství, jež
se jen tímto brakem živila. A když konečně vláda
přišla k poznání, že tato literatura a kinematogra
dy tohoto druhu mají rozhodný vliv na veřejnou
mravnost a zločinnost, když se sami mladí zločin
ci vymlouvali, že by byli na svůj čin nepřipadli,
«Xdybyo tom byli nečetli a v divadle neviděli, když
již tedy zhoubnost byla svědky dokázána, tu te
prve se zakročilo a v jediném takovém budapcšť
ském brlohu skonfiskováno na 40.000 nemravných
kněh. Člověku to připadá, jako by někdo viděl, jak
palič rozdělává ohníček u stodoly sousedovy, ne
zakročí však ze samých ohledů, aby se nepletl do
věcí, do nichž mu nic není a nezkracoval cizí svo
bodu; udělá poplach teprve tehdy, až je stodola v
plamenech. — Macharova čítanka způsobila ne
změrných škod, zvláště v mládeži, o čemž svědčí
několikáté vydání. Teprve nyní byla kdesi v Brně
skonfiskována.

Co zmatků a psaní nastalo školním úřadům
nerozhodnosti úřadů školních, především minister
stva kultu, co 6e týče vyučování náboženského a
nábož. cvičení takových dětí, jichž rodiče stali se
později bezkonfgsními! Plná 4 léta to trvalo, než
došlo ke konečnému rozhodnutí. Pozdě sice, ale
konečně přec! Stranám byla poskytována mož
nost, aby se odvolávaly proti rozhodnutí úřadů
školních k místům nejvyšším, ač v jiných věcech
umí tatáž vláda vydávati výměry, v nichž výslov
ně stojí, že nemají působnosti odkládací, ne jinak,
než jakoby náboženství nebylo již jedním z hlav
ních předmětů vyučování, a jakoby říšský zákon
potřeboval nějakého nového vysvětlování.

Teprve, když se poznalo, že ve školství by
zavládla anarchie, a že volnomyšlenkáři vykládají
si školní zákonník, jak chtějí, rozhoupala se vláda
k rozhodnému čínu, jímž se tato otázka upravuje a
každá vzdofovitost trestá a pokutuje.

Jak dlouho to trvalo, než svéhlaví otcové byli
poučení o potřebě křtu dítek, čímž způšobeno ve
Mképohoršení v křesťanském lidu, jenž si to vyklá
da! ne jinak, než že si může každý beztrestně pro
ti náboženství dovolití, co chce! Teprve po kolika
letech přichází nyní ministerské nařízení, jímž nut
ný křest dětí z rodičů křesťanských se nařizuje.
V takovém případu měla i naše církev ukázati více
ráznosti a takové lidi, kteří z pouhé zlomyslností
předpisům církevním vzdorovali, vyloučiti, jak by
na př. jistě udělala obec židovská, kdyby některý
žid nepodrobil své dítě obřízce.

Je však ještě jiných věcí, kde vláda zůstává
v půli cesty státi, jako by si nevěděla rady, ač se
jedná o věc eminentně škodlivou nejen se stanovi
ska náboženství a mravnosti, ale i pořádku a bez
pečnosti. Na př. ta naše porotní řízení! Co dnes
Již naše poroty provádějí, jest dnes sensační mo
derní praktikou soudnictví a spravedlnosti. To vy

se dočkati brzké nápravy. Vraždy, utracení dětí,
zpronevěry, cizoložstvo, únosy, ty a podobné věcí
vycházejí již bez trestu, umí-i jen trochu obviněný
udělati ná porotce dojem. Spolek českých žurnali

spěšnosti nepřesvědčí. Žurnalista hájí sebe. Kdo
brání však vládě, aby neučinila přítrž dalšímu de
moralisování právního názoru a profanování citu

——

—

inravnostního a aby nepředstoupila před říšskou
radu s návrhem na oprávu trestního řádu, jimiž by
poroty, ne-li zrušeny, aspoň omezeny byly a vět
šina případů senátům byla odevzdána? I kdyby
našla se většina poslanců, jež by hlasovala k vůli
lidovosti proti, vláda by aspoň ukázala, že jí 0
pravdu běží o to, aby odstraněno bylo, co se udr
žeti nedá a co se lidu naprosto při té dnešní praksi
nejíbí.

Stejně má se to s rozlukou manželskou a spa
lováním mrtvol. Ač obě věci posud nejsou uzáko
něny, učiněno do ních tolik trhlin, že se zdá, jako
by na vysokých místech se tomu všemu přálo, a
neb aspoň jako by rozhodní činitelé nevěděli si
rady, když prohlašují, že se neví, jak se poměry v
budoucnosti utvoří. Jako by zkon se ptal po tom,
co teprv bude. Pověstná jsou manželství bývalých
katolických kněží a karakterisují nejlépe neroz
hodnost vládních kruhů našich. Dokud platí nyněj
ší zákon, nemají se do něho dělati postranní dvířka.

A konečně náboženství samo! Jsou naše úřa
dy poctivě ochotny, aby ono zůstalo zachováno
křesťanskému lidu a občanské společnosti? Není
mnoho mužů (i ve vysokých úřadech), kteří mají
věrnostBohuzrovnatak osvědčovatia hájiti jako
věrnost světskému panovníku, ježto náboženství
loyalitu udržuje? Tážeme se: není mnoho mužů ve
vládě, kteří chovají se k němu nejen vlažně, ale i
nepřátelsky? Kdyby náboženství nemělo i v úřed

děje, píše a beztrestně trpí, nebylo by vůbec mož
ným. — .

Na středních školách drobet toho náboženství
ještě je, ale i ten drobet musí často hájiti jeden
člověk proti celé řadě svých vlastních kolegů. A
na školách průmyslových a pokračovacích? —
Tam je vůbec zatlačeno, ač by ho materiál žákov
ský, jaký se tu shromažďuje, více potřeboval, než
je tomu u mládeže středoškolské. poněvadž vyšel
z kruhů dělnických a do nich se ponejvíce zase
vrátí, aby tu byl, ne-li vůdcem, aspoň předákem.
Buď je náboženství věcí prospěšnou, anebo není.
Není-li, pryč s ním i ze škol středních. Je-li, proč
mu nepopřáti aspoň takového místa, jako má tě
locvik v osnově učební pro učně? Pak ovšem ne
lze se diviti, když je chování mládeže na odbor
ných a pokračovacích: školách takové, že sc jen
trochu vážný pozorovatel mimovolně ptá: Co z té
nynější generace, pro Bůh, bude? Učňům přednáší
se modelování a vše možné, učitelé jsou slušně za
to honorováni, knězi však přístup jest do těchto
škol znemožněn, on musí býti za dobře s ředitelem,
aby mu dovolil, by v čas velikonoční aspoň ex
hortu k učňům míti mohl. Na dívčích průmyslov
kách a obchodních školách se sbory šmahem proti
každému náboženskému vlivu vyslovují. Když
jsem se svého času ptal zemského inspektora, ne

prošovati, odpověděl krátce: >Není to možno, ne

to zavede.« Jak ta kuratoria dnes vypadají a vůči
náboženství smýšlejí, jest s dostatek známo. Zde
není vina, protože ti muži ve jménu pokrokovosti
ani jinak jednati nechtějí a neumějí, ale vina na
vládě, která školy podobné subvencuje a sama na
to nenaléhá, aby se na školách pokračovacích a
průmyslových, mužských i ženských, také trochu
křesťanské mravouky podávalo, aby se aspoň čá
stečně paralysovalo, co svět zkazí.

Nynějším sociálním nebezpečím a praktický:ni
důsledky poučena přišla vláda v mnohém směru
k poznání; kéž by se i tu dalo říci: přišli jste, pá
nové, sice již trochu pozdě, ale přišli jste přec!————

Kulturní jiskry.
Cesty rakouské byrokracie. K úvaze našeho

p. dopisovatele o tom, jak vláda schystává bezpe
čnostní opatření teprve po požáru, přičiňujeme ně
kolik dodatků. ;V »zklerikalisovaném« Rakousku
prochází křížovou cestou konservativec, chce-li
aspoň vymoci tolik, aby v jednotlivých případech
platný a jasný zákon nezůstal mrtvou literou na
papíře, zkrátka, aby zákon skutečně zasahoval do
prakse. Na druhé straně však zcela volně volno
myšlenkářské živly hromadně provádějí takové
snahy, které jsou v příkrém rozporu s duchempo
savadních zákonů. Nehledíme-li ani k pravým ú
myslům volnomyšlenkářského řádění (které se

z pouhého hlediska právnického konstatovati váž

povolaní nemají někde chuti a jinde schopnosti, a

tnou autoritu paragrafů, aby zákonitost všude mě
la plná práva. Byrokrati místo hlasitéhopoučení
o tom, co není přibustno, bázlivě naslouchají, od
kud jde pokřik silnější. A protože několik volno
myšlenkářů umí rámusiti více než tisíce katolíků,
uklidní se řvoucí Bumbrlíček ústupky z počátku
menšími a pak většími. Taková jest tedy »pevná«
ruka těch, kteří mají na předním místě povinnost
prováděti přesně to, co zákon přikazuje.

Dříve byl od skutečných byrokratů pronásle
dován bezohledně a zcela zbytečně učitel, který v
ideálním nadšení často vystupoval v sokolském
kroji. A přece učitelé takoví byli muži obětavýtni,
často konservativními a nečinili nic, co by se pří
čilo zákonnému duchu školy. Nyní však se dovo
luje, aby děti sociálních demokratů zvyšovaly čet
ným počtem lesk průvodů na 1. května, dovoluje
se, aby školní mládež doplňovala řady sokolské.
Ani slovem zde nekritisujeme, zdaž to jest užiteč
né, čili nic. Ale tážeme se: změnily se od poslední
ho dvacítiletí školské zákony tolik, že nyní jest
dovoleno mládéži více než svéprávnému občanu z
let osmdesátých?

Dovoluje se tolik proto, že si houkli a houkají
pokrokáři. Konservativec by sotva byl vážnou žá
dostí něco dokázal, třebaže nyní při patření na
privileje pokrokářské si dovoluje poněkud větší u
volnění.

Vzpomeňme, jaký by býval v letech osmdesá=
tých poplach, kdyby se byl c. k. úředník přihlásil
okázale do tábora rudého nebo i do strany,
která by aspoň měla radikální nátěr! Nyní
však c. k. úředníci mohou na rudý program
kandidovati, nyní mohou úředníci a státní zřízenci
ve Vídni okázale kráčeti v soc. dem. zástupu, který
vybíjí okna pokojných a chudých občanů.

Napište pravdu o židech a hned se v řádcích
vyšťárá, že jest ten článek velice nebezpečný stá
vajícímu řádu. Na druhé straně otiskují listy nám
nepřátelské netoliko do očí bijící lži proti osobě
Kristově, ale docela i pusté posměchy z ukřižo
vaného Spasitele. Otiskují se články, které přímo
oplývají krvavými hesly proti katolickému obyva
telstvu. A takové výkřiky se propouštějí censurou
bezzávadně, jak jsme již tak často dokázali.

A někdy docela dojde k nejkřiklavější ukázce
dvojího lokte. Jestliže by se odvážil katolický list
otisknouti odstrašující doslovnou ukázku, jak roz
umějí protivníci náboženské snášelivosti, jest prá
vě list katolický »pro rušení náboženství« zknofi
skován. A list, který týmiž řádky chtěl rušiti ná
boženství skutečně jest censurou propuštěn.

Jest nařízena ve školách výchova náboženská.
To neznačí pouze, že nemá učitel knězi v jeho ú
kolu překážeti, ale že s ním má v tom směru spo
lupůsobiti. Nyní však netoliko četní učitelé, nýbrž
i některé učitelky jeví daleko větší horlivost v
pořádání nebo podporování | protikřasťanských
přednášek, než v práci školní. Zde nemůže býti o
skutečném spolupůsobení (učitele /s knězem na

témž úkolu ani řeči. Vždyť to sám orgán organiso
vaných učitelů prohlásil zcela slavnostně. Ale o
všem často dochází k pravému opaku toho, co u
čitel úředně přísahal. Výchova náboženská! Pou
hou literou jest k ní vázáno tolik paedagogů. Ale
jestliže jednotlivci se odváží jíti v duchu zákonů
důsledně, dívají se na ně kollegové jako na lidi
spadlé s měsíce. Aby pak situace právní nabyla
obrazu přímo komického, přísahavší pokrokáři pro
hlašují za lidi bezcharakterní ty, kteří v duchu pla
tných zákonů chtějí jíti cestou důslednou. Pověst
ný Juda dopustil se svými nehoráznými lžemi o
positivních náboženských vyznáních takového ne
spravedlivého, fanatického činu, že přece mohli
povolaní činitelé seznati okamžitě, zda jest scho
pen povahou svou k tomu, k čemu se byl přísežně
zavázal. A ejhle, týž professor řádí vesele proti vě
řícím katolíkům dále, denuncuje konservativnější
kolegy a chrlí lávu na církev s takovou smělostí,
jakou si osvojil málokterý nedoučený soc. dem.
nevěrec. A všude ticho!

Když některý tjskopis „již čtyři roky řádil
proti katolické církvi, když zavinil svou prolhano
stí celé davové randály proti pokojným katolíkům,
pak teprve si někde vzpomenou na konfiskaci.
Jest to hotová ironie, protože takovým způsobem
se učiní nová reklama spisu, na který se již zapo
míná. Nemělo by se přikročiti ke konfiskaci hned
alespoň v zájmu vědeckém? Jestliže stát podpo
ruje a platí tolik škol, má mu přece na tom záleže
ti, aby zdravá soudnost a opravdové poznání ne
byly kaženy demagogickými výlevy, jichž nepo
ctivost a štvavá tendence jest zřejma průměrnému
znalci na sto honů.

Dosavadní zkušenosti nás poučují až příliš
jasně, že hofráti naši svobodu, naše práva neuhájí,
nebudeme-li se důsledně hájiti pevně semknutou
organisací. Jest potřebí davových protestů proti
obcházení stávajících zákonů. Vždyť jest patrno,
Jaké násilnické činy na katolících by měly ještě
daleko volnější průchod, kdyby se odpůrcům po
dařilo i literu zákona v parlamentě vymazati. By
rokracie ustupuje a kloní se před tím, kdo na ni
činí nátlak nejsilnější. Nuže — proti nekřesťanské
mu.tlaku katolický vážný a důslednýprotitlak!

Horiivý strážce českého lidu. Na pruském sně
mě poslanec Čechů na Ratiborsku děkan Stanke
promluvil na prospěch mateřské řeči českých dětí
ve škole i v kostele, jinak že Češi po příkladu Po
láků upadnou do radikalismu a socialismu.

Jak střeží tam učitelé nezadajná práva čes. děti?
O tom praví dne 2. t. m. »>Nár.Politika«: »1 vniž



ších třídách učitelé již neužívají mateřské řeči a
jako šířitelé němectví dostávají zvláštní odměnu.
Učitelé ze strachu před školním dozorcem zdráha
jí se i písně pohřební a k službám Božím nacvičiti.
Školní správa by ráda viděla, aby také kněží ny
nější školní politiku podporovali a děti v němec
ké řeči k sv. svátostem připravovali, ale kněží do
sud tomu vzdorují.«

A pak prý kněží jsou hrobem národa! Když
se musili v Čechách v době josefinské učitelé ger
manisaci poddávati, katolický kněz českého sedlá
ka zachraňoval před poněmčovacím jařmem. Sami
liberálové doznávají a na základě výmluvné sta
tistiky doznati musejí, že katoličtí Srbové lužičtí
daleko lépe vzdorují příboji germanisace, než Srbo
vé protestantští. V Poznani kladou Poláci germani
saci tuhý odpor netoliko proto, že se tu brání kato
líci proti protestantům, nýbrž i z té příčiny, že kně
ŽÍ sami stojí neochvějně na stráži na baštách nej
více ohrožených. Právě kněží postavili v Poznani
národ polský na tak bezpečnou základnu finanční,
dovedli tak obratně emancipovati Poláky z finanč
ního jařma židovsko-protestantsko-prušáckého, že
jim nyní nehrozí vážné nebezpečenství ani pu pro
hlášení pověstného hakatistického návrhu. | Zato
však Poláci protestantští odnárodňují se tam Šma
hem. —

Tyto a jiné úkazy zřejmě dosvědčují, že So
bečtí zaprodanci vnášejí do katolických Slovanů
jedovatou lučavku tvrzením, že katolicismus zna
mená národní hrob. U nás v Čechách (dle logiky
pokrokářské) až bude udolán český katolický se
dlák, vzkřísí náš národ — německý žid. Nikdy se
totiž německým židům v Čechách tolik nepochle
bovalo, jako od moderních volných myslitelů.

Národ hospodářská hlídka.
Ve prospěch hornictva v Rakousku schválila

poslanecká sněmovna 27. března zákon, týkající se
výplaty mzdy v důlních závodech; zavádí se 14
denní plná hornická výplata (dosud vypláceno hor
nictvo jednou za měsíc) a tam, kdy byly stanove
ny lhůty kratší, nesmějí býti prodlouženy. Pro do
zorce platí výplata: nejméně měsíční. | Zároveň
schváleno rozšíření úrazového pojištění při sta
vebních živnostech. Zákonem tímto stanoví se, že
veškeré hlavní Živnosti, súčastněné při stavbách,
podléhají úrazovému pojištění. — Ve příčině stáv
ky hornické v Čechách a na Ostravsku přijala po
slanecká sněmovna také několik resolucí, jimiž už
napřed chtěla urovnat cestu smíru mezi horníky a
těžařstvy. Vláda má totiž sprostředkovati při vy
jednávání, má připraviti předlohu o báňských (hor
nických) soudech, které by rozhodovaly spory me
zi těžaři a horníky, a má uspořádati anketu, která
by připravila materiál pro zákon o minimální inzdě.

Křesťanské odborové spolky v Německu a po
slední uhelná stávka. Křesťanské odborové spolky
v Německu postavily se z politických, národních
a hospodářských důvodů proti uhelné stávce soc.
demokracií aranžované. Stávka následkem toho
naprosto selhala, ale majitelé dolů povolili úpravu
inzdy žádanou křesť. odboráři. Následek rozvážné
taktiky křesťanských odborových spolků jest, že
hornictvo v porůrském uhelném revíru houfně do
nich nyní vstupuje. Křesťanské odborové spolky
vyjdou ze stávky podstatně sesíleny.

Levné uhlí — pro Vídeň. Pokus ministerstva
práce získat hnědému uhlí ze státních dolů odbyt
ve Vídni, korunován byl slušným úspěchem. Od
1. ledna do 20. t. m. odbyto bylo 99.000 a z jámy
»Julius« většinou na dělnické konsumenty a 88.000
metr. ctů. státním úřadům a ústavům ve Vídni. Mi
nisterstvo prací hodlá vybudovat z dodávky tohoto
laciného uhlí stálou instituci pro vídeňské konsu
menty.

Ceny surového lnu stoupají. Čeští přádelníci
lnu usnesli ve ve schůzi, konané při příležitosti
trutnovského trhu lněného, uvažovati o obmezení
výroby. Podáním příslušných návrhů pověřen byl
užší výbor. Značné rozšíření závodů ve všech vý
robních zemích zavinilo velký nedostatek surové
ho Inu, jehož ceny neobyčejně stouply. Tkalci Inu
usnesli se zvýšiti ceny, a sice u méně cenných
článků alespoň o 5 proc., u lepších o více.

Brusselská mezinárodní smlouva cukerní uza
vřena byla 5. března 1912 a prodloužena bude ny
ní do roku 1917 dle usnesení mezinárodní konfe
rence 17. března 1912 v Brusselu. Prodloužením
této smlouvy vyhoví se jednak přání po prodlou
žení smlouvy, jednak i požadavku, aby Rusků po
volen byl větší vývoz cukru než byl dosavadní.
Rusku se povoluje vývozní kontingent o 200.000
tun větší. Prodloužení smlouvy má důležitý vý
znam hospodářský. Její zamítnutí znamenalo by
obnovu autonomního celního tarifu 26 K místo
dnešních 5 K 70 hal. a vzbudilo by přirozeně zase
nutnost vývozních premií, aby cukr náš mohl kon
kurovat s cizinou. Znamená tedy prodloužení smlou
vy klid v řepařství i cukrovarnictví do roku 1918,
nenastanou-li nepředvídané okolnosti. V posl. sně
movně rakouské předloha o prodloužení brusselské
cukerní konvence byla vzata na vědomí.

Odměna za chrousty a ponravy. Aby se vzbu
dil zájem pro sbírání chroustů a ponrav, poskytuje
se dle $ 9. zákona ze dne 30. dubna 1870, čís. 38 z.

z., odměna každému, kdo odvede nasbírané chrou=
sty a ponravy obecnímu úřadu té obce, ve které
byly nasbírány. Výše této odměny ustanovnje se
v souhlasu se zemským výborem král. Českého
pro rok 1912 obnosem 2 haléřů za litr dodaných
chroustů a 4 haléřů za litr dodaných ponrav. Ob
nos vypadající na každou dodávku zaplatí se zcela
z pokladny obecní a bude z polovice nahrazen z
prostředků zemských. Odměna vyplácí $e staro
stou obce aneb na místě ustanoveném obecném za
stupitelstvem hned po odevzdání nasbíraných
chroustů a ponrav proti vlastnoručnímu potvrzení
odvádějícího ve výkazu, jenž předepsán byl vy
hláškou c. k. místodržitele pro král. České ze: dne
12. dubna 1906,čís. 30 z. z. Obecní představenstvo
určí, kde, u koho a v které denní době chrousti a
ponravy odvedeny býti mohou.

Výroba droždí z řepy je českým vyrálezem
prof. kvasné chemie na vysoké škole technické v
Praze Kruisa. Řepné droždí má oproti obilnímu a
melassovému zvláštní přednost, jak ukázaly pečli
vé praktické zkoušky v dílnách pekařských a od
borné chemické rozbory, ve své čistotě a působi
vosti a hlavně vytrvalosti. Kruisovo droždí je che
micky čisté, má nejmenší procento škrobu a kvas
né buňky jeho odumírají téprv po dlouhé době.
Jeho výroba je při tom také lacinější.

Projekt na zřízení české řepné drožďárny vy
šel z Plzně a poněvadž výsledky zkoušek byly
skutečně překvapující, usnesla se Zemská jednota
společenstev pekařů v král Českém na valné hro
madě dne 15. února t. r. jednomyslně na zřízení
tohoto podniku. K zemské jednotě připojilo se je
ště Ochranné sdružení mistrů pekařských v Praze,
takže akciová řepná drožďárna v Plzni má být pod
nikem všeho českého pekařstva a sloužiti nejen k
hospodářskému sesílení, ale i k vymanění se z pod
ručí zkartelovaných továren na droždí, z nchž ani
jediná není podnikem českým.

zvýšený zájem i zemědělci, co producenti řípy a
finančníci, kteří zejména už v soukromých přihlá

budou vyloženy prospekty a upisovací prohlášení
nové společnosti. Stanovy společnosti zaručují ú
plnou kontrolu a řádnou správu při hospodaření se
jměním akciovým. Akciový kapitál obnáší 1 mil.
korun a je rozvržen na 5000 kusů akcií po 200 K.
Při subskripci třeba hotově splatiti 80 K za kus.

Továrna projektována je na denní výrobu 1000
až 2500 kg lisovaného droždí. Bude zařízena na

robní i odbytové poměry nejpříznivější. Zejména
o dostatek řepy nemusí se nikdo starat. Mimo
droždí zužitkuje společnost i líh, vyložený slado
vý květ, výpalky a řízky. V přípravném koniitétu
zasedají: Pp. Otokar Schitzmeister, člen říšské
živnostenské rady, místostarosta zemské jednoty
společenstev pekařů v král. Českém, Bohumil Stu
decký, starosta ochranného sdružení mistrů pe
kařských v Praze, dále pp.: Břetislav Novák, sta-|
rosta společenstva pekařů v Plzni, Jan Salák v
Plzni, František Plecitý v Praze, František Lukeš
v Kolíně, František Kučera v Nýřanech, Václav

pekařských a p. Em. Kohout, úředník zásobovacího
družstva pekařů v Plzni.

Podnik je zakladateli dobře propočítán azra- ;
le uvážen a může se proto každému svědomitě do-:
poručiti.

Dříve než koupíte

zahrad, železný nábytek
než budete říditi

Úrátěnéplotya vrata|z
stavte se u jediného výrobce

o! Plocka v Hradci Král(Pětidomí).o

Obrázky svatých
v různých cenáob, lerné
pro školní dítky,

obrázky smuteční

a upomínky k sv.
přijímání a zpovědi

lze dostati

v Družstevním knihkupectví
v Bradel Králové (Adalbortinam).

Absolvent e. k. odborné školy

BOHUMIL BEK
u Hoře Kutné,

závod scchařský a řezbářský,
dovoluje si uctivě nabídnouti

ovéuměleckypracované oMáře,

kazatelny, kří
žové cesty, —

9 ( ý jeskyněsP.M.Lurdskou, —
křtitelny, ——
sošky na pro
cení, Jesličky,
Boží hroby. —

křiže

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro. práce kostelní

v Pardubieteh,
| deporačuje závod svůj veledůstojnéma ducho

vepatvu 8 ul. patrodátním úřadům k opravováaí
a přezlacování

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

k opravě pomuíků, šelozných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů vonla se naje
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celé

| nová chrámová zařízení
+ každém slohu a provedení čisté aměleckém.

Plány a rozospočiy zhotovuji úplně bezplatně ak ústnímu j Í dostavím se na požádání taktéž
bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bromžová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.
OY*>Závod založen r. 1898. UB 

| Záložna v Hradci 1rálové,
Janské náměstí.

DUJNA
V.J. ŠPALEK,

MG“ V novém obchodním domě proti chrámu Panny Marie. "Jj



prací i celuloidové, náprseaky, bírety

Patentní náprsniybez háč

Zakázky obratem “gjij
OB“ se vyřizují.

Hradec Králové,
diříkova třida 239,

Nejlevnější ceny!

——————aParamenta. 1

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovana tr maj

(bratr P. J. Hoškudiy, faráře ve Týpracbtisich)

i doporučuje P. I. veledůstojn. duchovenstva |:
4 svůj osvědčený a Často vyznamenaný

' výrobní závod
všech kostelních paramentů,

HAspolkových praporů a kovového náčiní 
F Cannfky, vsorky i ronela hotová na ukásko|
. se ma požádání franko zašlou

NY ETESTYTTETETTTTTUITITITOTTUTFTTTOTTNITTITE

Veledůstojnému
duchovenstva 4

slavným patronátním
úřadům dovolaje si topo
rešští veškeré koštei.uvádobyaa
náliní a to: mo reuce, kulichy

cibáře,nádobky,| únkynauky,svícny, lsmpy, aditelnice, kro
atd. ové předpistna
církevním vyhovující. Stkré před
uěty opravuje v původní Íntenci a
v obnizlatí astříbřínebo protido
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u

. kázku franko bos závosnosti koupě
Vše se posílá posvěcené. Prács radní

Blanotů, jako:ře.ónůPoor pote
e a s.. ra pravého

00, OSinakého vědy na akladě. P

Staresloto, stříbro 6drahobemybupuje 28nejvyššícen)

JAN STANĚK,
pasiř a ciselour

Praha 1., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.

N63 XG8 XG8) XGD X G85X

Jan Horák,
v Rychnově nad Kněžnou

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých 4

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

Cetná uzmámí zvláště z kruhůvele-ů
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mche ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení. ů
zkousku. X

Velejemnéelátky na taléry cr.
Téžna splátkybezzvýšenícen! $

:

v zemských.

Učíhte, prosím, malou objednávku na

KSS- XKBDX563 XA063X68B X
AEDX06IKABB(XÍRB5XBP3XBED

nejlepší prací přístroj

Cena 5 až 6 K dle velikosti.

Račte při objednávkách
dáti přednost českému
výrobku, domác. závodu.

Nezapomeňte>
přesvědčiti se o velkém výběru
— a velmi levných cenách —

klobouků "By
dámských, dívčích

i dětských
v nově zřizeném závodě

| JulieKindlové
Hradec Králové,
Velká podsiů č. 145, L poschodí.

Opravy se vyřizujív brzkua levně.

Stuhy, závoje, smuteč.
klobouky.

© MOLU

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

JyLwec, nástupce)

odborný. ;
— umělecký zárod — 4

proMalby !fa
oken kostelních, PŮ, l

PRAHA-I, jb

é. 146 st., Malá Karlova “
ul. čís. z9nové blíša Ma
lého náměstí, dive přes
% roků na Mulóm ná
městí pod loshin) dopo

ručuje se j

ku dodiní okem chrí. ©
movýchod nejjednoduj- |
ího aš k bohatému fi
guralnímu provedsní a Ř

sice i se Šelezný mi
rámy, sílémi, osaseními.

Veškeré rozpočty, akizey 1 odborná rada bezpla'ně, Deae
vší závaznosti ka definitivní objednávce.

ORP"Nosóstná veřejná i pisemna pochvalná v='.4 1."Z

Založeno roku 1803

Doporučujeme===

PARAMENTA Síran., kaěltatucuul
sv. Jos. ústav para
ment-( a dev tional



JÚměleckýúplav »
: pre malbun$nýtá i (

E, Škarda, Brno,
zhotovuje a dodává malovené
okna chrámová v každém pro
vedení, od nejjednoduššího —
vzoru mosaikového do nejbo-
hatšího provedení fgnrálního,

-dodává tato i a železnou kon
Btrukcívlastní výroby,ochranné

sítěavšezasazenovmístě,
Mostiky aklenné pro fa

Kr křížovécestýatd., rozpočtý. i od
borná rada zdarma,

EOD
» %za 4 ©©

-<»u.

Přečetná vyznamenání a doporučení.

Brožurusnávodem©ojlátání prádla |obdržíkaždý"zdarma. Všude rozšiřujte - -28

ž | | a podporujte f6 Katolický tisk! ©

muhomae|LAE
a franco:z. vzorů. ©.8kčrernídodanielmmm ©© všeho druhu. ©
Č j HRÁADHO HERÁLOVÉ | JO
SpitsmusAula trs? Biskupskáknihtiskárna | $

ento důkladný spis dra |

J. rotného, heh o vw v Hradci Králové [yhd „čznanýsa nejvýhodnějšía nejlevnějšínáú 0 str né elu rove

Cena 2 K 680 h. denívšechzakázekz oboraknihtisku. p P Prámán ©Rakouskuveškerý
Objednávejteu |: U! Ceny mírné,vyřízenísprávnéa rychlé.

Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové.

= (kosle, paramenků
Založeno1893.Jj o s ef Dy o ř á č ek Založeno1003. [rádiapraporů.E oercůs

závoduvČecha ©. a k. dvorníhododavatele

znovuzřídila právě otevřelsvůj velkozávodklobouky. Josefa Neškudly
Račte | Račte v Jablonnémn. Orl. č. 86.

si prchlédnouti novinky klobouků %%přesvědčiti, že za velmi levnou —

v nádherných výkladecb. cenu koupíte výbornýklobouk. Obrtaoné“ony Poopočtynem eě ee boží
k výběru franko.

Náreží Palackého tř. „lz jemných plstěných klobouků Bez volkoměstskérežie ve vlastních dílnách
naproti Grandhotelu Speciality nejlepších světových značek.| pomech,lovnépracovnísílyna venkově,čímělovnějšía rak. uher.baneo.

Gony aš o 30"/, neš všude jinde,

Hradec Králové. BA.| "Yszmeoránívědydodornémeo

Wšem, kdož našeho drahého bratra důst. pana

„Jana Nep. Volánka,
děkana Jaroměřského,

na poslední oestě doprovodili a soustrastí neb jakýmkoliv způsobem bolest naši zmírnit se snažili, vzdávám jménem rodiny

i ' srdečné díky.
Zvláště dík náš platí J. Ex. nejdůstojnějšímu panuTh. Dr. Josefa Doubravovi, biskupu Královéhradeckémuza vzácný projev

soustrasti, tinmočený od veledůst. bisku kého vikáře Jana Seidla. Témuž vdp. vikáři za vedení pohbřebního průvodu a ování
u hrobu zesnulého, dále důstojnému p. islavu Seidlovi, faráři v Josefově, za tklivou promluva nad rakví ve ohrámu Páně.

Rovněž platí vřelý dík veledůstojnému duchovenstva, patroná nímu úřadu: a slavné městské radě jaroměřské. — Téš díky

veleotěnýmm zástopoům c. k. okr. hejtmanatví a okr. školní rady, zástupcům c. k. státních asamosprávných úřadů a škol akatolickéjednotě. — Viemdároům květin srdečné:

„Zaplať Bůh! |
V Jaromáři,v březnu1012. „Václav Volánek,

inspektorbanky „Slario" v Olomonalsa
3
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XXIII.Eucharistický
sjezd ve Vídni..

Ad r. 1881,kdy by pořádán ve francouzském

katolíci celého světa na různých místech, aby u
ctili důstojně vznešené ono tajemství Těla a Krve
Páně v nejsvětější Svátosti, která 66 zove také
feckým slovem »Eucharistie«, a proto sjezdy zmí“
„něné zovau se též eucharistickými. :;

Neobyčejného lesku: získaly euchařistické sjez
dy, poslední léta pořádané v Londýně (1908), Ko-.

,

1910) a v Madridě (1911), neobyčejnou účastí cír
kevních knížat a tisicových zástupů věřicích.

Letošního raku. ve dnech 12.—15. září bude
XXII. eucharistický sjezd pořádán ve Vídní pro
všecky národnosti nejen mocnářství Rakousko-U
herského, ale i pro národnosti celého světa kato
lického. Protektorát nad. vzácnou touto slavností
převzal sám stařičký mocnář František Josef, a
v čelo jednotlivých přípravných komitétů posta
vily se arcivévodkyně s vynikajícími osobnostmi
aristokratických i občanských kruhů říše.

K hojné účasti na manifestačním tomto proje
vu živé víry v přítomnost Božského Syna ve Ve
lebné Svátosti zve všecky příslušníky mocnářství
přípravné komité vídeňské, ale též náš nejdůstoj
nější arcipastýř ThDr. Josef Doubrava ve svém
vzletném pastýřském listě vybízí své diecesány
k náboženské manifestaci ve dnech záříjových.

Pastýřský list diecésního arcipastýře obsa
huje tolik přesvědčivých důvodů ke chválám Eu
charistie, že pneváhámev uryvcích obsah jeho uve
řejniti.

»Světový eucharistický kongres! Tedy sjezd
zástupců katolických národů z celého světa, shro
mnážděných kolem Nejsvětější Eucharistie!

A kdež také jest mocnější vzpruha k shro
máždění světovému, než v Nejsv. Svátosti? A:
jest jiný poklad, který by byl tou měrou společ
ným celému světu jako Eucharistie? — Jes jiné
tajemství, jež hlouběji dovedlo by dojati a zaujatí
srdce všech věřících, než tajemství Těla a Krve

FEUILLETON
Z MĚSTA SLUNCE DO KAHÝRY.

Píše professor Dr. Jos. Slabý.

(Veškerá práva vyhrazena.)
Pozdě odpoledne vraceli jsme se s P. Ohr

„waldrem z města Slunce zpět do Kahýry.
Oba mimoděk několikráte jsme se ohlédli zpět.
Obelisk a strom Mariin! Poslední patří již mi

nulosti — prvý. bude snad ještě tisíciletí času
vzdorovati. Ale obelisk je svědkem doby již mrt
vé, kdežto duch, který nad prastarou sykomorou
se vznášel, žíti bude i na dále. Kde.a jak bude cír
kev rozšířena, až dosáhne stáří tohoto obelisku,
v tisíciletích budoucích? Jakých bojů bude jí pod
stoupiti? .

A zase vede nás cesta samým pokrajem pou
ště. Ostřím nože stýká se tu půda nejúrodnější
s pouští nejneplodnější. V pravo pole úrodou ky
pící, zalirady přímo rajské a — hned vedle, beze
všeho přechodu, holá, nehostinná, mrtvá. poušť.
Život a smrt, život v nejbujnějším rozkvětu a
smrt v nejsuchopárnější ztrnulosti — jako dvoj
čata na lůžkuspolečném.

Na jihu vystupují na bllém písčitém pahorku
ve zlatém ohni skvostného večerního slunce vždy
zřetelněji třřr-pyramidy, podobající se vidinám z
ranných dnů lidstva. Vznášejí se vysoko k nebe

Jsou to pyramidy v Gizeh. Králové a královny, fa
raonové s družkami svého života, kteří před pěti
tisíci lety žili, dřímají v jich tichých útrobách sen
smrti.

Úcta mimovolná proniká naši duši. Se srdcem
. pohnutým zdravíme první vzdělanost lidstva, po
čátky jeho veletvorby ...

Tato prazvláštní podoba náhrobků byla ob

V Hradci Králové, dne 13. dubna 1412.

ších zpusobilejším by byl pro katolíky celého okrsku
zeinského soustřediti k významnějším cílum, než

| eucharistické sjezdy sledují?
Mluvím o cíli eucharistických sjezdu.
Vizme zejména úkol vznešený, jemuž v duchu

sjezdů dřívějších posvěcen býti má sjezd náš.
Dvaadvacetkrát již slaven byl sjezd euchari

stický a letos se tak stane po třiadvacáté ve Víd
„ni. Čím těžší jsou časy a čím urputnější jest boj

pekla a jeho spojenců proti Kristu, svatému uče
„ní a svatým tajemstvím jeho, v přední řadě proti
„tajemství Nejsvětější Eucharistie, tím mohutněji
- vyznívají eucharistické kongresy světové ye
-chvály Spasitele Svátostného. Od jednoho sjezdu
k druhému roste vítězosláva Nejsvětější Svátosti.
Všichni ještě v paměti chováme zprávy o nadšení
a skvělém pruběhu eucharistických shromáždění
v Londýně, Kotíniks.nad Rýnem, Montrealu a Ma
dridě, zprávy to, ježbyly na radost a útěchu všem
věrným katolíkum, na úžas a zděšení všech ne
přátel Kristových.

I

!

|

aby i letošní sjezd řadil se důstojně ke sjezdum
minulým, a aby světový kongres eucharistický ve
Vídni Ježíší Kristu v Nejsvětější Svátosti připra
vll hold Jemu příslušící.
-Má tedy náš kongres eucharistickémuSpasi

teli vzdáti hold, jaký mu přísluší. — Ovšem kdy
by pocta naše svrchovaně měla odpovidati neko
nečné velebnosti, dobrotě a lásce Spasitelově, mu
seli bychom teskně zmalomyslněti, Neboť čí srdce
s to jest, aby pojalo onu míru chvály, díků a vrou
cí úcty, jež Božskému Spasiteli v Eucharistii vla
stně přináleží? Čí ústa s to jsou, aby zapěla onu
píseúů chvály, onu modlitbu, jež by jak náleží ve
lebila Spasitele, ana tolik pravdiva jsou slova sv.
Tomáše Aguinského: >Ouia maior omni laude, nec

stihne chvály zpěvi« (Mešní sekvence »Lauda Si
on« o svátku Božího Těla.)

Než slova ta nebyla řečena proto, aby v nás
ockromila vůli chváliti Spasitele; spíše účelem je
jich jest roznítiti v srdci nadšení, a vznět chvály po
vzněsti na míru co možno nejvyšší, jak tentýž svě
tec pobádá, pěje: >Óuantum potes, tantum aude —
Oběluj vše k jeho chvále.«

Ano, vše buď k jeho chvále — a chvalozpěv

tam — v místě Hass-u — pyramidovému hrobu kře

podobné náhrobky spatřiti i v el-Barah, Daně atd.
Jeli jsme palmovými háječky. Večer pomalu

šířil stíny po zemi. Vzduch byl nevýslovně lahod
ný, pln vůně, příjemného chladu, zlata .. . Divný
tostrom, ta palma datlová! Nádherná ozdoba kra
jiny, k níž se v bezvadné umělecké harmonii vine!
Vznešenému i nízkému skýtá potravu. V době
květu srdce koruny její uštědřuje sladké víno pal
mové. Její peň skýtá materiál k trámům, sloupům,
prknům. Hlavní žebra jejích listů dodávají hole,

„připohřbech moslimští chlapci. nosívají smuteční

materiál k pletení košův a sandálův. Mimo to ský
tá i palivo. Strom vpravdě královský, — dobro
tivá máti královna, tak. štědrá, v rozdávání mezí
neznající . ...

- Pro-nás křesťanyjiž od dobnejdávnějších. jest
palma symbolem vítězství a šťastného dokonání.

„Ve starých křesťanských. basilikách palmy ve zla
tém, zářícím pozadí absid znázorňujíráj,. paradi
sum; na náhrobcích však jsou symbolem dosažení
tohoto cíle, dokonání v Pánu. Na místě. vyobra

PaP,:tj. »palmafeliciter<,t.j. palmašťastněaF E

>palma emerita«, t i. palma zaslouženěpřijatá.
. Egypt. dosud naplňuje velikým podivem. Ne

přišel jsi sem naslouchat žalostně tajemným zvu
kům sloupu Memnonova, ani čerpati mystickou
moudrost nápisů hieroglyfických, jak se před je

-jich rozluštěním dálo. Cílem tvé cesty bylo pozna
ti život nynější a život, jaký tu panoval před mno
ha staletími.

Inserty se počítají levně.

Obnova výchází vpátek v poledne 1
Ročník XVIII

Eucharistiakému Spasiteli znějž nejen nadšením
jednotlivcu z nás, nýbrž — víribus unitis — spo
jenýimi silami všech dobrých, věrných věřících
katoliků rakouských.

Byť i dělil nás jinak jazyk, postavení spole
čenské či politické proudy, zde ve chvále v úctě,
jaká náleží Spasiteli ve svátosti božské lásky, jež
všecky objímá, mužeme, máme, ano musíme se
spojiti, abychom povinnosti své zadost učinili a
při tomi na sobě zakusili, »jak dobré jest to a jak
utěšené, když přebývají bratří v jednotě.. (Žalm
132, 1.)

Á třeba-li nám příkladu na pobídku k plnění
této povinnosti, pak září nám vstříc nadšení na

tektorát nad budoucím eucharistickým kongresem.,
aby tak božskému Spasiteli osvědčil svou hlubo
kou náboženskou úctu — dědictví to rodu Hab
sburského — a poddané vzorem svým nadchl k
věručmu katolickému smýšlení.

Na nás tedy jest, milení dlecesáníi, abychom
euvharistického kongresu použili ze všech sil k
projevu své nejhlubší úcty k božskému Spasiteli
v nejsvětější Eucharistii.

Osvědčená horlivost —velebného ©-diecésního
duchovenstva a vřelý náboženský cit milých die
vesánu jsou mi na záruku, že diecése královéhra
decká i při této příležitosti uhájí svou dobrou po
věsi plně a dokonale. Dá se zajisté očekávati, že
diccesáné královéhradečtí s hor i z údolí, z měst i
dědin putovati budeu do Vídně, aby se tam zů
častnili velkolepých slavností eucharistických.

Ale také I ti, jimž nebude přáno štěstí, aby slav
nosti vněch se zůčastnili osobně, nesmějí opome
nouti a též zajisté neopomenou ve svých domá
cích chrámech uctili nejsvětější Eucharistii. And
ještě více: Nebudou pouze a teprve vlastní dny
sjezdu projevem úcty a klanění se nejsvětější Svá
tosti. Již celá doba přípravná má státi se takřka
jediny nepřetržitým projevem úcty v ten způ
sub, že po diecési konati se budou pobožnosti, jež
na přípravu k slavnostem sjezdovým dávám záro
veů prohlásiti. Zasvitnou v nich jasné paprsky v
předzvěst posvátného nadsení, jež jakoby slun
cem na sjezdu má zazářiti. —

V této náladě budeme očekávati krásných
duu měsíce září. A dny ty přijdou: jejich slavno

A můžeš nahlédnouti v život Egypťana, ktery
žil před několika tisíciletími, nahlédnouti i do jel
nejmenších podrobností tam, kde bys toho jind«
nejméně očekával: v. prastarých | nekropolích
Staroegyptské příbytky mrtvých jasně staví pře«
tvůj zrak ve velice živých obrazech a předině
tech, položených vedle nebožtíka, Životospráví
žijících...

Polbleď tam na západ! Začíná tam poušť liby
cká. i'odobá sc táhlé, písčité stěně. Za ní zapad:
egyptské slunce. Starý Egypťan představoval s
za touto strání vchod do říše mrtvých. Z té pří
činy budoval zde valnou většinu svých hrobův
Tak se dálo po celá. tři tisíciletí. Celý ten lem pou
ště je úroby a mrtvolami přímo poset. Pouze *
Horním Egyptě v době od staré říše -až ke konc
pohanstva zemřelo na. 150 až 200 milion lidí, ;
skoro všichni byli uložení k poslednímu spánku'
lino tohoto pokraje pouště, dlouhého sto mil.
——Podivem tě--plní zabarvení. krajiny při zápa

du slunce. Ani se nemůžeš do syta nadívati na sytt
zářivé barvy, teplou zeleň dlouhých lánů polí, ne
beský blankyt, oranžové zabarvení západního ho
rizontu a jemný modravo-červený odstín východ
ního lemu pouště...

4 ještě něco je zde podivného. Přes všeck
pronikavé proměny, které během tistciletí v tét
zemi se udály, mnoho, přeninoho až do dnešníh
dne zůstalo tak, jak to bylo v dobách nejstaršíci

- Jako ve starém Egyptě dřel se celý Boží rok sec
lák pod žhavými paprsky slunce, aby konečn

plod jeho námahy jinému připadl — tak tomu |
až do dneška. Dnešní fellach zorává ještě dne:
kdy lokomotiva kol jeho polí s větrem o závo
uhání, půdu týmž pluhem, jakým — dle svědect

starých památek — tak. činili jeho. předkovéříši staré. -
Již dva tisíce let před Kristemhájil se stan

egyptský sedlák před hrabivým úředníken



sti rozlijí čarovný lesk zbožnosti a nadšení po
vlasti naši a daleko za hramice její; pak dny ty
přejdou — zmizí jejich lesk, nikoliv ale -—jak dou
fáme — jejich požehnání.

„Vždyť přejeme si, ano očekáváme ze sjezdu
eucharistického také zlaté ovoce pro celý katoli
cký svět, především ale pro svou vlast a pro ná
rody, vjichž středusjezd konatise bude. Vtom
pak spočívá druhý účel našeho kongressu.

Kdo dovede vypočísti všechno ovoce, jež na
sjezdu skliditi lze se stromu života, Nejsv. Eucha
ristie, kdo zváží všechny poklady, jež účastníkům
sjezdovým připraveny jsou v milostech, pryští
cích ze studnice Nejsv. Eucharistie!? — Budiž po-.

ukázáno alespoň k jednomu plodu, k jednomu po- |
kladu, jehož za dnů našich všemu světu a nám ve |

vlasti naší především tolik nutně jest zapotřebí: |plodem, pokladem tim jest láska.
Kamkoli jen zrak svůj obrátíme, všude za na

šich dnů skýtá se oku našemu smutný obraz roz
háranosti, jež v kruzích více méně širokých ničí
štěstí rodin, ohrožuje blaho obcí, ruší mír národů,
a všude působí tolik zla, tolik bolu a hořkosti, že
bychom plní úzkosti musili hroziti se budoucnosti,
kdyby nenastal obrat k lepšímu. I ve vlasti naší
hrozivě vyvstávají na obzoru života soukromého
a veřejného temné bouřné mraky, věštící zlo, ne
vzchopíme-li se, abychom je zažehnali. — —

Z tohoto poznání vyplývá úsilí vychovatelů,
vudcu lidu a státníku, snažících se o to, aby pře
dešlo se poblouzení mládeže, urovnaly se poměry
jednotlivých tříd společenských, namnoze napjaté
až k zjevnému nepřátelství, a nalezl se klíč ke
smírnému upravení poměru národnostních. — Bo
hužel, musíme býti svědky, jak šlechetné tyto
snahy nejsou korunovány výsledkem takovým, ja
kého vyžaduje a potřebuje obecné blaho naší dra
hé vlasti. -

Démě dobrých nauk namnoze padá v srdcích
na pudu tvrdou, napomenutí ke společné práci so
ciální odráží se od uší hluchých, a zásady vyzý
vající k iníru národnostnímu přehlušovány jsou hu
kotem rozpoutaných vášní. — A přece nemůže bý
ti. ba nebude lépe, dokud tvrdá půda nezkypří se
vlahou rosou, dokud ohluchlé uši neotevrou se
sladkou domluvou, dokud vzedrmuté vlny vášní ne
srovnají se olejem pokoje. -—

A jakým prostředkem dá se toho dociliti? —
Na prostředek ten poukazují napomenutím sv.

apoštola Pavla (I. Korint. 14, 1.): »Následujtež lá
sky«. —

Áno, následujte lásky, jejíž význam pro svět
a lidstvo tvž sv. Apoštol tak krásně líčí slovy (l. c.
13, 4—-7.): »Láska trpělivá jest. dobrotivá jest;
láska nezávidí, nečiní nic na chloubu, nenadýmá
se, není ctižádostivá, nehledá, co jejího jest, ne
vzpouzí se, nemyslí zlého, neraduje se z nepra
vosti, ale raduje se pravdě; všecko snáší, všemu
věří, všeho se naděje, všechno trpělivě čeká.« —

Máme-li my lidé něčemu se naučiti, potřebu
jeme k tomu učitele a dobrého příkladu. | umění
lásky tímto způsoben nám se prostředkuje. — A
v kom naleznerne vznešenějšího učitele lásky než
v Ježíši Kristu, kde září nám jasnější příklad lá
sky než v Nejsvětější Svátosti?

Ježíš jest v pravdě učitelem a mistrem lásky.
Vždyť on jest to, jehož celý život láskou byl, jak
dosvědčuje evangelium: »Když miloval své, kteří
byli na světě, až do konce je miloval.« (Jan 13, 1.)

1... Nenapadej toho, o němž jsi slyšel. Nezahaluj
obličeje svého před tím. jejž jsi poznal. Nebudiž
oko tvé slepým vůči tomu, kterého jsi viděl. Ne
zapuzuj toho, kdo s prosbou před tebe přichází...
Nikdo není přítelem tomu, kdo je hluchým vůči
pravdě, není žádného šťastného dne pro lakom
Ce... .

Prastará slova tato v plném znění moh! by o
pakovati i dnešní fellach vůči svým pánům...

*

Vraceji se právě z práce. Chovají se k nám ci
zincům velmi slušně. Jsou přívětiví, zdvořilí. P.
Ohrwalder prohodí k nim tu a tam několik slov !
v jejich nářečí. I po klopotné práci rádi se s ním|
zastaví a s ním zažertují. Tito lidé jsou vždy vti- ,
pům přístupni. Vyjdeš s nimi nejlépe, mluvíš-li s

nimi v žertech. Touhu po nějakém tom piastru mu- |
síš jim již odpustit. Vždyť jej beztoho dostanou
jen od cizince, protože velkostatkáři, v jichž služ- |
bách stojí, platí je naturaliemi. I vtipy, prohozené
o vlastním jejich bidném postavení, nevykládají
ve zlé.

V jednom však ohledu nezná egyptský fellach
žádného žertu. Běda tobě, kdybys si tropil po
směch z jeho náboženství! Veškero jeho cítění i
myšlení je úplně vírou proniknuto. Až do nejpo
drobnějších odstínů každodenního zaměstnání do
provází egyptského sedláka živé vědomí, že je
odvislým od bytosti vyšší, od Allah-a ... Jest
mi ovšem připustiti, že výrazy, tuto odvislost tlu
močící, staly se částečně frásemi. Vlastní význam
slov mizí často v té míře, že můžeš slyšeti ku
př. toto rčení: »Inšállah rábbuná jegib hava ba'de
švajá«, t. j. do slova: »Když Bůh chce, dá Bůh
brzy vítre«. Než i za těmito rčeními skrývá se vě
domí úplné odvislosti od bytosti vyšší.

Jak jsem za svého pobytu v Egyptě pozoro
val, jest egyptský sedlák velké, silnépostavy. Ná

Vždyť on to jest, jenž lásku zanechal za odkaz a
příznak svých učedníků, an učil: »Přikázání nové
dávám vám, abyste se vespolek milovali; jakož já
miloval jsem vás, tak abyste i vy se vespolek mi
lovali. Po tomť všickni poznají, že jste moji učed
níci, budete-li míti lásku jední k druhým.c (l. c.
13. 34. 35.)

Nejsvětější Svátost Oltářní pak jest v pravdě
nejvzuešenějším vzorem lásky, ba ona jest nej

K podstatě lásky náleží trpělivá dobrotivost.
Stupeň dobrotivosti měří se dle toho, co nám do
brotivost tato stědří: A Eucharistie? Štědří nám
poklad ten nejvyšší: Tělo a Krev Pána Ježíše Kri
sta. — K podstatě lásky náleží tichá skromnost:
A v Eucharistii? Pod skromničkými | způsobamí
chleba a vína skrývá se velebnost božská. —

K podstatě lásky náleží pokorné ústraní: A
nejsv. Eucharistie? Neučinila sídlem svým jen nád

juje se i s nejchudším kostelíčkem, i s nejprost
ším svatostánkem.

K podstatě lásky náleží i trpělivé sebezapírá
ní: A nejsv. Eucharistie? Co nevděku, co urážek,
co rouhání zakouší Spasitel v nejsvětější Svá
tosti -- a přece netrestá bezbožníky ihned na mí
stě, přece je ihned neničí!

K podstatě lásky náleží i moc lásku v jiných
probouzeti. A nejsvětější Eucharistie? — Ó, kde
dovede změřitl všechny ty proudy lásky, jež vy
tryskly z ní po celém okrsku zemském?!

Miliony srdcí vlivem lásky, prýštící se z nej
světější Svátosti, naučily se bratrské svornosti,
blahodárné dobročinnosti, trpělivému snášení urá
žek, sebezapření při pronásledování. Miliony srd
cí shodly se již v lásce pod čarovným vlivem Nej
světější Svátosti.

Než nejsv. Eucharistie nespojila v lásce jeu
srdce lidská navzájem: ona rozohňovala je též k
lásce Boží, kterážto jest v Kristu Ježíši, Pánu na
šem. (Řím. 8, 39.)

Tato její blahodárná, požehnaná činnost objí
má všechny časy: Z daleké minulosti sahá nezten
čeně až do doby přítomné dle slov Spasitelových:
>Otec muj až dosavad pusobí, a i jáť působím..
(Jan 5, 17.)

Tou příčinou Nejsvětější Svátost může a i bu
de pusobiti také v nás, a sjezd eucharistický uvede
nás na výsluní nebeské moci cucharistické, aby
srdce naše s tím větším nadšením vzplanula úctou
k Ježíši Kristu a láskou v Ježíši Kristu na naší
spásu. na blaho vlasti a na prospěch společnosti
lidské.

Uváživše takto, jakého štěstí dostává se lid
stvu přítomnosti Ježíše Krista v Nejsvětější Svá
tosti a ocenivše hluboký význam sjezdů euchari
stických, které prostředkují jak jednotlivcum, tak
celým národům blahodárné účinky Nejsvětější
Svátosti, nemůžeme v srdcích svých býti neteč
nými k volání, jež v tomto eucharistickém roce
tisíceronásobným ohlasem ozývá se po celém svě
tě, aby svolalo věrné věřící katolíky k eucharisti
ckému Spasiteli. —

Není to vule lidská, jež tu volá, to »láska Kri
stova pudí nás« ([I. Korint. 5, 14.) a přání Kristo
vu »Pojďte ke mně všichni« (Mat. 11, 28.) mluví tu
k srdcím našim ... Zajisté ne nadarmo!

Diecesáné královéhradečtí, isouce | vždycky
ctiteli Nejsvětější Svátosti, po dobu eucharistic

padny jsou jeho malé ruce a nohy. A přes to, že
jeho strava je nejvýš jednoduchá, vyniká velikou
silou.

Ačkoli zde během staletí docházelo k častým
sňatkům s krví arabskou, zachoval si ještě mno
ho ze svého staroegyptského rázu. Pozoruješ-li
pozorně typy, které se nám na staroegyptských
památnících zachovaly, a srovnáš-li je bedlivě s
rysy dnešního fellacha, najdeš mnoho společného:
plné, niasité pysky, Široké nozdry, zvláště charak
teristické zakřivení špičky nosu a pak odstávají
cíuši...

— — —ó

.

Cizinci je brzy nápadnou časná dospělost Vý

a duševní zralost, jakou bys u nás u mladých lidí
stejného stáří marně hledal. Bohužel, netrvá tato
duševní pružnost příliš dlouho. Dosáhne-li Fellach

nou lhostejnost. Tato netečnost je přirozeným ná

ným, kdežto udřený fellach velice zřídka ovoce
vlastní práce ochutná ...

Tento kraj je proslulý nejen svou příslovečnou
úrodností ohledně vegetace, on je i přeúrodným
na množení pokolení lidského. Příroda i podnebí
jsou zde obzvláště štědré, člověk s málem se zde
protluče.

Kdo považuje údaje biblické o počtu židov
ského obyvatelstva krátce před jeho východem z
Ezypta za přehnané, nechť jen zavítá sem a na
vlastní oči se o požehnané plodnosti zdejšího oby
vatelstva přesvědčí. Brzy bude mu jasno, kterak
v Deltě ze sedmdesáti rodin, bohatých na děti
během více než tří set let mohl vyrůsti národ ví
ce než milionový. A nepotřebuješ pří tom vzpo
mínatiani na mocnéhofaraona RamsaII. jenž

kého sjezdu zvláště co nejradostněji objeví se tam,
kam je láska Krstova pudí: před svátostným Spa
sitelenu, aby nadšeně se mu klaněli, u cucharisti
ckého stolu Páně, aby na spásu svoji přijímali živé
Tělo a živou Krev Ježíše Krista, beránka, jemužbudiž»dobrořečení| česti sláva| mocsavěky
věkův Asmen.« (Zjev. 5, 13.) 

Dáno v biskupském sídle v Hradci Králové,
o svátku Očišťovási Pazmy Marie roku 1912,

Josel, biskup.
Není pochyby, že četní diecesáné uposlech

nou hlasu svého arcipastýře a na sjezd do Vídně
se vydají.

Podrobnější zprávy o sjezdu přineseme v pří
štích číslech.

a náprsenky,
filanel. košile, spodky, ponožky, ka
pesníky a ložní prádla zašle na výběr
P. T. interesentům známá svou
solidností firma —————————————

Václav L. Holý,
Hradec Králové, Klicperova ulice č. 233.
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Volnomyšlenkářská náprava v Portugalsku.
Pilnému pozorovateli jest velice nápadno, proč tak
málo zpráv propouštějí despotové portugalští o
poměrech domácích do ciziny a proč sama zednář
ská vláda místo nějaké chlouby obmezuje se vý
hradně na tvrzení, že vládne v zemi klid.

Kdyby k nějaké vážné reformě došlo, pak by
židovské listy vytrubovaly do celého světa nadše
né hymny © velikých reformátorech zednářských.
Zatím však čím dále tím hůře. Sám parlament por
tugalský neví si rady, ačkoli se v něm mluví vel
mi mnoho. Jest prý potřebí, aby osnova rozpočtu
byla předložena k vůli dobré a včasné rozvaze
vždy v prvé polovici ledna. Ministr financí tudíž
předložil parlamentu návrh rozpočtu již 15. ledna,
ale ten zůstal ležeti dva měsíce v komisi. takže
bylo potřebí vymoci prodloužení jako dříve.

Finanční stav země jest kritičtější než dříve.
Již dvakrát se přikročilo k rozmnožení bankovek
Portugalské banky, ale to bylo házení písku do 0
čí nespokojeným občanům, protože nebyl sesílen
přiměřeným způsobem kovový poklad, jaký jedi
ný činí bankovní papíry skutečně cennými. Nyní
se pomyšlí na nové rozmnožení bankovek.

Vláda se tedy aspoň namáhá, aby se platilo clo
zlatem. Proti tomu však se jeví u cizích obchodní
ků odpor. A také by to málo vládu vytrhlo.

A ten klid jest prapodivný. Kdo krisi násilný
mi prostředky tutlá, ten jí ještě nezažehnává. Pua
kolem dob Mojžíšových žil, a jenž — dle do dnes
zachovaného náhrobního nápisu — zanechal. jen
107synův a 34 dcer...

*

Jsme v Kahýře. Kolem tebe panuje život, o
kterém si ani z obrazů nejlepších náležité před
stavy učiniti nemůžeš. Hned máš kolem sebe zá
stup osmi- až desítiletých berberských klučinův,
kteří dychtivě se ženou po tvých zaprášených bo
tách. Jsou to zdejší pouliční cídiči obuvi. Krásně
rostlí hošíci, s očima žhavýma jako uhlíky, bílými
zuby jako slonovina, vášňově červenými rtiky,
štíhlými, svalnatými tílky. Dlouhá, nahoře vykro
jená, až ke kotníkům sáhající košile, uvnitř opa
třená kapsou, s pletenou čepičkou na černé, ka
deřavé hlavičce — toť celý jejich oblek. Každý má
v ruce malou, primitivní dřevěnou skřinku s le
štidlem a několika kartáčky uvnitř. Podobají se
mladým, polodivokým, roztomilým koťatům.

Již časně z rána přicházejí z horního před
městí do vlastního města. Měl jsem častěji příle
žitost pozorovati je z okna svého bytu. Shromaž
ďovali se tam na malém živém prostranství hned
po slunce východu. Jejich čilý rozhovor připadal
mi jako ranní švitoření probudivšího se ptactva.
Jednoho jitra zabloudil mezi ně starší, as patnácti
letý, jejich kollega. Celá malá smečka hned se se
skupila kolem něho. Jako malí psíci jakoby si hrá
li s vyrostlým druhem. Nedospělí caparti však byli
vždy dotěrnějšími, dovádivějšími. Tu došla škádle
nému trpělivost, zařval jako Ivíče, skočil velkým
skokem mezi ně a praštil po nich ještě svojí
skřínkou s leštidlem a kartáčky. Ti se mžikem
rozutekli na všechny strany jako hejno vrabcův...

Leštění bot je začátkem karriéry těchto in
telligentních berbeřat. Doma — jižně od Assu
anu až ku Dongole — trou bídu. Proto brzy o
pusti domov a hledali- v Kahýře a v Alexandrii



v Brasileiu vybíjena okna, v Diu založeny požá
ry, tři oposiční redaktoři v Oportě byli přepa
deni.

Již před revolucí chlubil se portugalský zed
nář volnomyšlenkářskému kongresu | pražskému,
jak jeho stoupenci přepadli katolické processí. Ny
ní takové slasti katolíků pokračují.

Zednáři, kteří dříve tolik se nakřičeli po svo
bodě svědorní, zakázali v Chamusce velkopáteční
průvod. Leč katolíků sešlo se přece na pět tisíc.
Zednáři hleděli se vymstíti tím, že položili u koste
la pumu. Ta sice vybuchla, ale nikoho nezabila.
Republikánská policie dala násílím zavříti všecky
ostatní kostely, poštvaná luza pak přepadla za
bojovitého řevu průvod a pumou mnoho lidi zranila.
Stříleno do katolíků jak z domů tak po ulici. Tři
osoby odnesly zednářskou lásku k bližnímu smrtí a
třicet jich bylo těžce zraněno, nepočítajíc v to ce
lou řadu lehčích zranění. Zednářská tlupa přepadla
i katolický průvod ve Faggii.

Ovšem že vláda hleděla zprávy o té divošské
krvežíznivosti potlačiti, ale nyní zvěstují i lisy libe

rální zprávy o rabiátství zednářských vychovanců.
Tak tedy pěstují volnomyšlenkáři novou vyšší hu

manitu, jakou přece prováděli dávno Hunové a
Vandalové.

Když se v Římě za pohanských císařů začalo
naříkati na bídu, hleděli vládcové uspokojiti vždy
aspoň na chvíli lid tím, že dávali předhazovati kře
sťany divokým šelmám. V Portugalsku zase ne
spokojené živly republikánské se uklidňují tím, že
mohou samy páchati divošská násilí na katolících.
Taková jest tedy portugalská reforma.

Svědectví irancouzského vraha. Ve francouz
ském městě Mansu byli popravení dva vojáci pro
vraždu selky, která je pohostila. Jeden z nich, jmé
nem Tisseau, zanechal svému obhájci dopis, z ně
hož vyjímáme: »Ve škole nás učitel učil, že rodiče
na děti mají pouze obmezenou moc, že nemají prá
va jich trestati, že krádež, provedená na rodičích,
není zločinem a že se netrestá ani našimi zákony.
Učitel nán: říkal, že žádného Boha není, kříže jsme
ve škole neviděli, my jsme též kříže v polích ká
celi. Tomu jsme byli v laické škole vyučení ...
považoval jsem každého boháče za zloděje ma
jetkn, který vlastně náležel nám chudým. Začal
jsem záhy krásti a byl jsem konečně dopraven do
polepšovny, kde jsem se žádnému řemeslu nenau
čil. V řediteli ústavu poznal jsem surového člově
ka, tcž bez náboženství, který námi pohrdal a nám
dával surových jmen. Z polepšovny jsem vyšel
jako vyškolený lotr, jenž choval zášť k člověčen
stvu. Na štěstí setkal jsem se v žaláři v Mansu s
knězem, který mi vyložil, jaký účel náš život ve
zdejší má, čehož jsem dosud neuvážil... Mně
nejdříve zkazila škola a pak kamarádi. Kasárna do
dělala. co mi dosud k lotrovství scházelo .....
Srdce mi krvácí při pomyšlení na mé dobré rodi
če, kteří si takového zármutku ode mne nezaslou
žili. Prosím Vás, pane, dojděte k ním a potěšte je!
Řekněte jim, že jsem se zásluhou kněze polepšil.
Budu se za ně modliti v pevném očekávání, že se
s nimi shledám.

Tento list byl uveřejněn tiskem a způsobil ve
Francii, kde se mladí zločinci tolik množí, veliký roz
ruch. Samo liberální >Echo de Paris poznamenalo
o laické školc bez náboženství: »>Pod záminkou
potlačení klerikalismu v srdcích dítek — vyhubilo

výživy. Když sen přijdou, neznají ani slova arab

S tím se již uživí. Když se naučí trochu arabsky,
vstoupí do služeb v některé arabské kavárně. Zde
slouží zdarma, t. j. myjí sklenice a kávové šá
lečky a zametají prostranství před kavárnou. (Ho
sté sedí zde všude na chodníku před místností.)
Za to mají privilej hostům leštiti obuv. Během té
to doby naučí se trochu francouzsky a anglicky.
Pak najdou si službu — obyčejně prostřednictvím
některého krajana, jenž v nějakém lepším domě
je pokrývačem stolu. Tohoto získají si menším pe
něžitým obnosem, stanou se jeho podřízenými, t.
j. zase musí umývati taliře a stříbrné náčiní. Tak
uplynou dva až tři roky. Zatím vycvičí se ve
službě v domě vznešeném a plynně mluví jedním
nebo dvěma cizími jazyky. Pak dostane místo prv
ního pokrývače stolu s platem 3—4 anglických li
ber (75 až 100 frankův). A přeje-li mu štěstí, stane
se dokonce kavasem u některého konstula a do
stane'lesklou uniformu.

A nestane-li se kavasem, stane se snadno běž
cem, či — jak se zde říká — sais-em. Jako takový
obdrží nádhernou uniformu, záležející ze sněho
bílých, širokých nohavic, které kol boků opáše ši
rekým, hedvábným pásem. Na rovněž. sněhobílou

: košili ojlékne hědvábnou, blatem a stříbrem vyší
vanou vestu, Na hlavu posadí červený fez se
dlouhým, v zad splývajícím, bohatým střapcem.

„Neby od kolenou až dolů zůstanou obnaženy. V
rukou drží lehkou, dlouhou hůl. V tomto ústroji
jest mu běhati přeď ekvipáží svého panstva při

i. káusem v a jeho rýchloběhdrží is nejostejhtilý „koní krok. Takovéto Sai
rá —K bežee i již i faraoňovév dobách Fgypta

. starého.
NUživcemou.

malém. ore. všakpo ctia Pag suživcembrž

se v nich všecko, co ušlechtilost a sílu starých, 0
svědčených zásad víry bylo vytvořilo: všecko,
též úcta k rodičím, pocity povinností, jež tvoří
základ mravnosti. Oni zničili v dítěti všecky rozdí
ly dobra a zla. Právě minulé neděle bylo lze v
anifitheatru Sorbonny za předsednictví ©ministra
vyvčování a mnohých učitelů | slyšeti officielní
hymnu: »Co nám je do nebe! My máme zem:

lcny, Portugalskaa Francie. Porve-li se někdo v
náhlém rozčilení, sluší to odsouditi, ale dá se to
částečně omluviti. Horší odsouzení však zasluhu
jí ti, kteří slovy obmyslnými krvácké vášně roz
palují a tvoří za tím účelem s chladnou myslí zvlá
štní moderní zásady. Stačí člověku fanatickému

pouz2 napověděti a ten dopoví prakticky krvavýmskutkem.
V č. 13. „Morav. Jihu. čtou se tato slova:

»Člověk přísně věřící, nebo na oko jen věřící —
klerikál, který považuje život za »milostný dar
milého Boha, ovšem nemůže život opustiti, jím
pcvrhiouti.« Ale věda prý dokázala, jak život člo
věka počíná zcela přirozeně, při čemž slepá náho
da hrává významnou roli: »Když tedy takovému
děcku život nenadělil darů pozemských, nýbrž je
nom nekonečnou řadu bolů a bídy, proč by nemělo
mít právo těchto muk dobrovolnou smrtí se zba
viti? Proto se má sebevražda považovati za sebe
vykoupení ... a pro sebevraha bych doporučo

val název »sebevykupitel« ,... Kolik nemoc
ných! se vroucně modlí »zbav nás všeho zlého,
zbav nás tohoto bídného a strastipliného života..
Napadá mi otázka: Nejsme jako cítící lidé opráv
nění přání jejich vyplniti a jejich muka bezbolest
nou smrtí zkrátiti? ... Věrné psy a šlechetné
koně, s nimiž po mnoho roků pohromadě žijeme,
jež milujeme, právem zabijeme, když pro vyso
ké stáří neb nezhojitelnou nemoc zachráněni býti
nemchou; nestrpíme, aby se tu déle trápili. Rov
něž tak máme právo, vlastně povinnost nekoneč
ným útrapám bližního konec učiniti, když veliká
nemoc (vysoké stáří?) bez naděje na polepšení na
jich těle hlodá a oni marně žádají »zbav nás
zlého

Patrno, že pisatel není daleko od pokroku
francouzského. Kdyby však věděl, kolik lidí již
mlelo stejnou před ním a jak byli rázně odmítnuti
ode všech vážných myslitelů. jistě by se raději
odmlčel. A že by dle takých zásad lehce vymřely
celé národy, tc snad nezkušený pokrokář ani ne
cháp:. Někdo sebe menší bolest nazývá nesnesi
telne:u dle toho, jak jest zhýčkán. Proto tolik mla
dých sebevrahů i v kruzích zámožných, proto pro
nepatrné pokárání nebo jinou nepříjemnost mlá
dež si bere život.

Mladý horlivec však ani z daleka si neuvědo
mil dosah slov posledních. Zbavovati života lidi
jiné“ Jaká by to byla vhodná záminka zlých če
katelů dědictví k vraždění starcův a stařen! Snad
no by si prolinaní darebové opatřili dokumenty
(zrovna jako falešné směnky), že si nebožtík sám
přál násilné smrti. Kdyby bývali naši předkové
jednali za drancování Braniborců, pak Táboritů
a nato Švédů podle těch zásad, dnes už zde če
ský národ nebyl. Pravými hrdiny byli i prostí
sedláci, kteří v době nejsvízelnější inísto zbabělé
ho útěku z pozemského žití vzdorovali mužně u
trapár, vychovávajíce své vlastí dorost.

Vraťme se k přírodě! Tak zaznělo z Francie

po penězích. penězích a zase penězích. Jim obě
tuje charakter, vše... A přece jsou proň penfze
jen prostředkem k cíli. A tento je: návrat do chu
dičké otčiny, založení vlastního rodinného krbu.

>Otčino!« Jaké kouzlo máš u všech národů.
ve všech pásmech! ...

$

Pyšně, jako král, kráčí beduin pouště ve svém

cípy graciosně svázané, splývají mu na prsa, vedle

vržení hodnými otroky. On je volným, svobodným
pánem. Všecka krása a nádhera velkoměsta ho
nezajímá, neláká. Je nad ni vysoko povznešen.
Jakinile svou záležitost v Kahýře vyřídí, vyšvih
ne se mrštně na svého oře neb jízdného velblouda
a v rychlém trysku spěchá zpět ke svým stanům
v širé, bezměrné poušti. Tam nezná téměř žád
ných potřeb. Hrst datlí, mléko a voda mu úplně
stačí. A při tom je zdravým, statným mužem. O
samocéná poušť je jeho říší, kterou miluje, ať še
již skvěje v zářných slunečních paprscích, či při

svitu měsíce se třpytí, anebo při silném vichru voblaky písku se halí.
Kvetla kdysi něžně krásná růže pouště. Uzřel

ji jeden královský syn. Povýšil ji za družku ži
vota. Byl to syn a nástupce geniálního Moham
meda Ali-ho, místokrál Abbas I. Okrášlil tuto. svoji
květinu pouště veškerým přepychem východu a
obkdíčil ji všemožnou nádherou. A přes to brzy za
čala beduinka churavěti. Touha po domovhě —
Širé, volné poušti byla příčinou její nemoci ....

-Již dříve stalo se podobně jiné květině uště,
manželce chalifa Muavije, lepé Mejsuně. | jejísrd
ce plálo touhou po rodné poušti. Ani láska ani ko

, runa nebyla s to zaplašiti tuto touhu.

>Otčíno, — drahá, milovaná otčinol«, ozýváse o 1fžsem v paláciI napouští,všíiďe.

-- a v Čechách to opakováno i od pokrokářů sto
násobno1 ozvěnou. Jest však sebevražda něčím
přirozeným, výplní požadavků přírody? Němá tvář
sama svou trpělivostí zahanbuje změkčilé sebe
vrahy. kteří třebas několik dní před ranou z re
volveru se domnívali, že mají obří sílu k nápravě
a vedení celých davíi. U pohanských Římanů pla
tila sebevražda za statečný čin. Křesťanství však
dokazovalo, že jest sebevrah zbabělcem a napravi

sebevražda věcí velice výjímečnou, někde téměř
neznámou. A nyní by se mělo na zhoubu národa jí
ti račím pochodem zase — k starořímskému zpá
tečnictví!

Řostelní práva
pozlacovačské a řezbářské,

| snovasřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradei Králové.
Cetná umání od vid. úřadů duchov. k disposici.

Politický přehled.
Česko-německé dohodování. Jednání o česko

něimneckoudohodu ve Vídni bylo 27. března přeru
šeno. Bude se v něm po svátcích pokračovati. V
debatách, které vedou kn. Thun a bar. Heinold,
běží o to, jak formulovat na poměry v Čechách
zásadu, že všecky úřady, státní i zemské, musí
přijímat a vyřizovat podání v obou jazycích zem
ských.

Flnanční bída v království Českém. Účinky
rozbití sněmu českého německou obstrukcí jsou
čím dále tím katastrofálnější. Země z běžných příj
mu nemíže zaplatiti nejnutnější zemské výdaje a
musí zastavovati platy, které sice nejsou dle zá
kona nutné, ale určeny jsou na účely velmi uži
tečné a potřebné, Nedávno zemský výbor usnesl
se, že zastavuje výplatu subvenci na ústavy pro
zvelebování živností a- na průmyslová musea. Kdo
nemá, nemuže dáti. To je jasné.

Říšská rada zahájí své jednání 18. dubna a bu
de jednati o služební pragimatice. Jinak situace na
říšské radě jest úplně nevyjasněna a uvažuje se o
tom. aby byla utvořena většina nikoliv trvalá.
nýbrž jen pro jistý pracovní úkol, který by byl
přesaě vymezen.

Poměry v Uhrách se nezměnily;
napietím očekává se zahájení uher. parlamentu
12. dubna. © Posl. Justh vyslovil se již. že jeho
strana bude po svátcích pokračovati v boji. Na
proti tomu ohlašuje se z vládní strany, že již 12.
1. m. bude zahájen nejostřejší parlamentární boj
proti obstrukci a že jednací řád počne se prová
dětí mnohem důrazněji nežli dosud. Nepodaří-li se
zdolati obstrukci, bude prý sněm rozpuštěn.

Královský komisař pro Chorvátsko. Hr. Khu
en-iledervary | proslavil se novým činem: zruše
ním ústavy a uvalením výjimečného stavu pro
Chorvátsko. Chorváti mají býti zpracováni tak, a
by sněm chorvátský pracoval tak, jak si v Pešti
přejí. Královský komisař Cuvaj suspendoval ti
skové zákony a zákon shromažďovací. Celá poli
cejní moc předává se do moci zemských úřadův
a nařizuje se, aby v celé zemi byly zřízeny krá
lovské policeiní komisariáty. Nejostřejšími tresty
hrozí se všem, kdož by nedbali jeho příkazů a 0
Patření. Četníci v zástupech hrnou se do Chorvát
ska, aby pomáhali Cuvajovi v znásilnění národa.
který trůnu a dynastii byl vždy věren, který za
říši i dynastii s nadšením proléval krev. — Cuvaj
vyhledává styky se soc. demokraty a vůdce je
jich ujistil, že ve případech stávky budou úřady se
socialisty zacházet vlídně. Socialisté za to upustili
od pořádání průvodů dne 1. května. Některé listy
záhřebské po čas výjimečného stavu přeneseny
budou do Pešti nebo Lublaně. V Záhřebu a v celé
zemi jest klid. Odpovědí na všecka tato opatření
jest semiknutí se všech charvatských stran, Chor
vatů i Srbů a prohlášení boykotu všech uherských
firem, který se jistě a ve vší tichosti provádí.

Hakatisté v německém říšském sněmu poraže
ui. Dne 28. březná debatovalo se na sněmu o tak
zvaném ostmarkském přídavku pro poštovní úřed
níky. Vláda totiž dává úředníkum v dvojjazyčněm
území na východě, tedy především v Poznani, pří
davek, jímž se snaží přilákati co nejvíce: úřednictva
německého do těchto zemí. Přídavek ten jest pra
menem nejšpinavější korrupce. Při hlasování, jež
se dělo na žádost Poláků dle jmén, bylo ze 306
hlasů 183 proti přídavku a pro přídavek 122, ná
sledkem čehož přídavek zmačnou většinou zamít
nat.

Zákon oJdádšta v Německu.Bavorský 'mi
nistr vnitra v. Soden a ministr kultu Knilling vy
dali k provinciálním vládám, policejním úřadům; bi

*skupským ordimariátém a farním úřadům.nařížkní,

s velikým



ho zákona ze dne 4. července 1872, jímž byť řád |
Jesuitů se spřízněnými řády a řádovými kongrega
cemi z německé říše vyloučen a usazování se ho
v Německu zapovězeno. Prováděcím nařízením
říšského kancléře ze dne 5. července 1872 bylo
pak Jesuitum zapovězeno vykonávání řádové čin
nosti, zvláště v kostele a ve škole, jakož i konání
missií. Nový výnos bavorské vlády odstraňuje
aspoň ostří zákona volnějším jeho výkladem. Ú
kcny ryze kněžské a takové, při nichž příslušníci
řádu za účelem přechodné výpomoci v duchovní
správě podléhají dozorčí moci od řízení řádu ne
odvislé, niají se považovat za takové, které nespa
dají de oboru řádové činnosti. Dále se praví ve
výnosu. že missie vzhledem k výslovnému záka
zu jich ve vyhlášce říšského kancléře musí býti
nadále počítány k činnosti Jesuitům zapovězené.
Podstatně ruzná jsou ale tak zv. konference, kte
ré mají za předmět hlavně přednášky apoštolské
ho nebo sociálního obsahu. Takovéto přednášky,
které byly již dříve jako nepovážlivé připuštěny v
místnostech nezasvěcených, nebudou zahrnovány
do oboru působnosti zákazem postižené, jestliže
jsou konány v kostelních místnostech a je-li s
nimi spojena příležitost k přijímání svátostí. To
jest celkový obsah výnosu.

Sv. Otec o rozšíření hlasovacího práva. Z Ří
ma se sděluje: Sv. Otec schválil 3. dubna pro
gramy v otázce všeobecného hlasovacího práva,
které mu byly 18. března předloženy presidenty 5
katolických organisací italských. V doprovodu k
tomu praví Sv. Otec, že je svatou povirmostí ka
ždého katolíka, aby dobro podporoval a zlo potla
čoval. Tomu nejlépe může se vyhověti, když vo
lební právo co nejvíce se rozšíří.

Válka italsko-turecká. Italská vláda oznámila
velmocem, že rozšiřuje blokádu nad celým turec
kým pobřežím v Červeném moři. Účelem blokády
jest zneimožňovati dopravu zbraní i vojska z A
rabie přes Červené moře do Egypta a odtud na
bojiště. Na bojišti inenší přestřelky a útoky. — Ve
litel ital. válečného loďstva Faravelli odstoupil a
jeho nástupcem stal se místoadmirál Viale.

Protektorát nad Marokkem. Po dlouhém vzdo- :
rování podepsal Muley Hafid smlouvu, kterou ©
devzdává Francii protektorát nad Marokkem i
nad sebou. Povstáním proti dřívějšímu sultánu Ab
dulu Azizovi chtěl se Muley Hafid povznésti, ale
klesl ještě níže. Smlouvou tou zbaven jest sultán
všech panovnických práv, uznává se pouze jeho
náboženské postavení. Vladařská práva bude vy
konávati zvláštní francouzský generální president.;

NEPROMOKAVÉ,
PLÁŠTĚ-AMER|

K 30—, 47—, 54—.

Vesty

vincil.

ní shromáždění schválilo ústavu republiky čínské,
Titul nové republiky je: »Kvetoucí republika stře

publika čínská byla založena čínským národem,
kterému přísluší nejvyšší státní moc. Území repu
bliky skládá se z 18 provincií. Nejvyšším správním.
orgánem je komora s právem zákonodárným, pre=
visorní president, nlinistři: a soudní dvory. Všichni
občané jsou sobě rovní a požívají veškerých ob
čanských svobod: nedotknutelresti osoby, bydli
ště, svobody živnosti a obchodu, svobody tiskové,
shromažďovací a spolčovací, listevního tajemství,
volného pobytu v celé říši a swobody vyznání.
Každý státní občan čínský má právo býti přijat do

ale je povinen službou vojenskou. Presidemt a vi
cepresident jsou volení komorou a. sice dvoutře
tinovou většinou. © Na ústavě se usnese kongres,
který ji delinitivně schválí.

© Proklamace komumistického státu v Mexiku.
Revoluce v Mexiku vedla k proklamaci koaumuni

stického státu. Předseda liberální strany Gutierresvydal toto prohlášení“ I. Autorita wlády zrádce
Madeiry, soudů a parlaznentu se neuznává. 2. Ú
stava a zákowy se zrušují. 3. Právo na soukromý
majetek se prohlašuje za neplatné, ježto zákla
dem jeho je kapitalism a zvůle. 4. Velké statky
budou se obdělávati spožečně. 5. Dílny a tavárny
stávají se majetkem dělmictva. 6. DráRy a tram
waye stávají se jměním společným. 7. Nájemné ve
městech a na vsích se rmší. Najaté: místnosti se
stávají majetkem nájemck. 8. Chrámy všech vy
znání až na další se zavírají. 9. Přapor rexolnce
je červený a má bílý nápis >Země a Swoboda.«

Zprávy
organisač. a spolkové.

Orgamisace. křesí. soc. w Hradci Králamé: svolává

Program: Křesť. socialismus — Dělnická etázka. Ref.
AL Petr. Katolíci, dostavte se všichni?

|

k. úplné spokojeností. Ačkoliv. bylo současně. týž. večer.
hráne ještě na čtykech. místech, byl. sál. do posledního
místa. aaplněn. Kus sám svojí tendencí tak se líbil, že
na všeobecnou žádost byl hrán.dne 31. března po dru
hé. Vyprodáno zase!. Těšilo nás, že nás poctil návště
vou. také pan děkan, že byla zastoupena.i intelligence,
jakož. i mmozí stojící dosud mimo spolek. Na květnou
neděli přistoupila naše mládež .ke stolu Páně. Ku.spol
ku hlásí. se stále noví členové, což důkazem, že roste
me. Spolek pracuje tiše a díky moudrému vedení.ne
únavného dp. dra. Šalšy, a předsedy p. Komárovského,
stojí si stkvěle i finančně.

Rosov nad Doubravom. Vzdělávací katolický sociální
spalek »Rovnostě překvanil. nás dne 8. dubna 1912.v
pondělí velikonační v pravém slova smysám mistrně na
studovanou divadelní. hrou od bratří Mrštíků »Masyša«.
Role titulní sehrána. způsobem wchvacujlcím a jimají

cím duší. Svéráznost. v pojímání karakteru života lid
ského podán velice frapantně. | Trochu.hlasitěji měla
lák Ltzat eminentně vystihl Mošna, který tuto -rolákrál
na divadle Národmím. S ním: o přednost zápasil plnou
měrou mlynář Vávra. Je doplňoval rekrut Francek,
který chtěl palma z. tohoto tria: uchvátiti pro sebe. A
jak přirozeně si počínala Lízadka! Kdo by se byl zadál,

líbezně a mile se poslouchašo vypravování — hlasem
awláště příjemným — Maryšiny babičky a Strouhalky.
A.což vždy laškovná Horačka s Hrdličkovou a Rosárou?
Ty nezarmoutí nikoho. Nenucené pokyby jejich svěděř
© vyškolenosti. Velmi symaatickým byl zjev hospod

ské, když popisuje nemoc Masyšinu.Vystupování svěd
čt o vzorném domácím vedení matinkou. Typ hostin
ského podán velice. [raparámě. ©Trochu hlásitěji měla
mluviti Rozsívalka, jejíž výkon v pohybech byl velmi

dobrý. Jak utěšeně nás pobavili vaši rekruti obecní
stuha, soudní sluha, sousedé a nádenník Kryštofl! Při
rozeně vedi si Pavel, řeznětký tovaryš. Všem účinkují
cim vzdává výbor spolku upřímné Zaplať Pán Bůh!
Po divadle provedena na návrh pí. A. Hudikové, choti
rolníka, dražba cukrového beránka, jejž sama věno
vala, ve prospěch slepých dfvek na Kampě: v Praze.
Mimo uvedenou přispěli dárkem: cukrovinek. různých
pi. Karla Masilová, choť administrátora nadačních vel

kostatků, pí. A. Kratochvílová, choť ;učitelg, pl. J
Bláhová a p. J. Vávra, rolník. Vydraženo 32 K 22 h.
které svému účelu ihneď odvedeny, a zaslány pokladně

Nekoř. Dne 11. úmora konala: odbočka: hosp. sdru

jednáních od Ad. Bognera. Režisér dp. dr. Šalša. Kus
byl pečlivě nastudován a vypraven a proto proveděn

/

Paše Blahorodi!
závoděpro pány nejlépe. Proč?

oboru spadající v každé ceně a jakosti.

VlastnívýrobaJprádia.

hospodářské nákupy. Jednatel Píč navrhž aby každý
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člen prodával své hospodářské výrobky hospodářskému
družstvu v Kyšperku, jehož členem odbočka jest. Pro
vedeny nové volby a zvoleni tito pánové z Nekoře Jos.

místopředsedu, za pokladníka Jos. Baláš. Ve výboru
jsou dále pánové Fr. Hrdina z Údolí, Jos. Lux z Bre
dovky, Jos. Suchomel z Bořitova. Za náhradníky: pp.
Jan Kosek, Jan Stejskal a Karel Šípek. Za revisory:
vip. Jar. Procházka a p. Fr. Chalupník. Za delegáta na
valnou hromadu sdružení do Prahy zvolen vlp. Pro
cházka. Za povznešené nálady předseda p. Mikyska
schůzi ukončil poděkováním všem členům a volá další
činnosti Zdař Bůh!

Sjezd strany naši konal se za veliké účasti. A dosta
vilo-li se delegátů více než do dvou sjezdů předcho
žích, již tím byla dána vážná odpověď těm, kteří mlu
vili pohrdavě o »frakci«, o rychlém úpadku strany. V
naší diecési vůbec nebylo možno mluviti o úpadku stra
ny a hnutí organisačního, jak svědčily v době kritické
přečetné schůze a zakládání nových organisací. Jestliže
několik osob hrálo si na celý odštěpný tábor, nedaly se
tím másti celé veliké massy, které si přály rozhodně
svornou positivní práci. Se vzájemným škorpením ne
mohl souhlasiti žádný vážný katolický organisátor, je
muž šlo o ideu upřímně a který pozoroval, co všecko
musí snášeti od nepřátel odpovědných. A kdo má ně
jaký spor osobní, ať k němu nevláčí ku pomoci celé da
vy! Shromáždění delegáti dali na jevo zřetelně, že si
nepřejí, aby se strana kýmkoliv rozbíjela. Na sjezdu
vystřídalo se ve dvou dnech na sedm set delegátů a
hostí. Sjezd byl pracovní, debatní — ale nikoliv háda
vý, odečteme-li dvě krátká intermezza. S výsledkem
jeho můžeme býti plně spokojeni. — Výkonný výbor
rozmnožen z 22 na 31 členů. Nově zvolený výbor u
stavil se takto: předseda Fr. Šabata, rolník ve Vrbici,
první místopředseda dr. Rud. Horský, druhý místopřed
seda Fr. Šafránek, rolník v Dol. Městě, třetí Msgre.
dr. Kordač, pokladník JUC. Jos. Šindler, úředník v Pra
ze. 'Za členy užšího výkon. výboru zvoleni: dr. Fr.
Šulc, Josef Prokop, rolník v Jásené, dr. G. Mazanec,
dr. K. Slavík, Fr. Ptáček, zámečník v Praze, vikář J.
Tomšů. Za náhradníky K. Brož, důchodní v Nuslích a
Ph.C. J. Novák v Praze. — Dle návrhů dra. Šulce při
jaty komitéty diecésní jako organisační jednotky, roz
hodnuto, aby se kraje upravily dle volebních okresů
du říšské rady v počtu 57, aby kandidáta poslanectví
imenovaly příslušné politické organisace, aby měli ta
jemník strany a šéfredaktor orgánu jejího (pokud nejsou
členy výboru) hlas poradný, aby místní organisace zťi
zovaly korporace odborové. — Řečník správně pozna
menal: »Jestliže na tomlo základě sorganisujete se sa
mi. pak vybudujete mohutnou organisaci politickou. Za
našich dnů musí biskup, kněží i lid postupovati společ
ně. Musíme se hlásiti k svému biskupu, neboť církev
naše na moci biskupské jest založena.« V dobách kriti
ckých i ve volbách žádají se od biskupů zvláštní po
vinnosti ke straně. Biskup .netoliko práci .organisace
neruší, ale podporuje ji. Jestlíže však organisace zajde
v úskalí bez nejmenšího ohledu na episkopát, pak výtky
ednášejí vrchovatou měrou i biskupové, kteří jich na
prosto nezavinili. — Přijata resoluce faráře Kušky, dle
níž se ukládá výkonnému výboru zadati ihned stanovy
tiskového družstva a vykonati všecky přípravy k vy
dávání vlastního denníku strany. — Ku konci pronesli
povzbuzující řeči dr. Kordač a dr. Horský. Poslední
vyzval ku provolání slávy Jeho Svatosti, Jeho Veli
čenstvu a episkopátu, což účastníci učinili s velikým
nadšením. Po zapění staročeského chorálu »Sv. Václa
ve« se delegáti zvolna rozcházeli. Máme tedy stranu
zase pevnou, nadšenou, jednotnou. Prašla dobou zkou
šky vítězně doufáme pevně, že za nových poměrů pů
kle vpřed ještě pružnějším pochodem než dříve.
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Vřele doperačujeme umělocký závod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v EKutné Hoře
„proodborné novýchi star
ších oltářů, kasatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadají“ (ch.
Umělá polychromie soch a
cas. skiad 'nábrohních a nástěnných

křížů a lištových rámců.
Práce v každém obledu dokonalá a

levná.
Závod založen roku 1868.

vjel

Zprávy
.

místní a z kraje.
-Velikonoční týden. V kathedrálním chrámu konal o

-svatém týdní všecky hlavní obřady Jeho Úxc. mejdp.
„biskup s vsd. kapitolou. Dojemných pobožností účast
+nilo se množství -věřícíchjak V katbedrále, tek v chrá-.
mu Panny Marie. — Ctih. pp. bohoslovci přispěli svým
zpěvem pod řízením dp. docenta Cibulky. velikou mě
:tos k povznasení srdcí věřících. Pěli při odpoledních

|

|

|

factus este od Mittenera a dojemné .»Misegerer od
Griesbachra. Po skončení hodinek na Zelený čtvrtek
udpoledne řízením osvědčeného sbormistra p. Jana Nep.
Wiinsche,' ředitele kůru, provedeno »Stabat Mater< od
Rheinbergra, které zanechalo hluboký dojem. Tato kom
posice pro smíšený sbor s průvodem orchestru nevtírá
se nápadnou melodičností. | Přední tendencí její jest
vzbuditi mystickou náladu, naplniti přesně v mezích
církevních požadavků srdce tragickým dojmem nad o
bětí Kalvarie. Bylo potřebí přesně šetřiti dynamických
značek skladby velice citlivé. A jakkoli společná zkou
ška pěvců s hudebníky byla jediná, produkce získala
zaslouženou chválu posluchačů, takže se vyslovovalo
přání, aby mistrné dílo co nejdříve bylo opakováno. —
V sobotu o 5. hodině odpol. vedl za dosti příznivého
počasí nejdp. biskup slavnostní průvod s Nejsvětějším
z kaple sv. Klimenta. Účastnili se ho vsd. kapitula s ji
ným kněžstvem, slavná městská rada, p. t. pp. zástup
cové státních a zeměpanských úřadů, škol atd., setnina
c. a k. 18. pěš, pluku s kapelou a j. v. Průvod ubíral se
po Velkém náměstí a korftil v kathedrále, kdež uděleno
bylo účastníkům požehnání. — O 7. hod. nato konal se
oslavný průvod z chrámu Panny Marie, jejž vedl s čet
nou assistenct vsdp. prelát děkan M. Musil. Obě theofo
rická procesí měla průběh velmi zdařilý.

Zprávy dlecésní. Vyznamenání jsou pánové: Josef
Folta, děkan v Čáslavi a Josef Malich, děkan a farář
na odpoč. v Čáslavi, jmenováni bisk. notáry; Fr. Ko
hout. gymnas. katecheta v Čáslavi, Jos. Kořínek, farář
v Habrech a Jan Holejšovský ze Slavětína, farář v Mo
dletíně, obdrželi expositorium canonicale; Jos. Špáta, ka
techeta měšť. škol v Čáslavi, Jos. Světelský, katech.
měšť. škol v Třebechovicích. farní synodalie. — Usta
novení jsou pp.: Alois Doubravský, farář v Luži, za
faráře do Chroustovic. Karel Kolářský, administrator,
za faráře v Herálci, Frant. Kubánek, farář v Javornici,
za děkana do Rychnova n. Kn., Frant. Vítek, farář v
Novém Veselí (diec. Brněnské), za děkana do Polné,
Jos. Sedláček, administrator ve Velké Řetové, za admini
stratora do Chotěšic, Ed. Matouš, administrator ve Vá
peném Podole, za kaplana do Vejvanovic, Karel Ezer,
katecheta v Marešově, za katechetu škol. měšť. do
Trutnova, Fr. Salfický. kaplan, za administratora v N.
Pace, Fr. Burghardt, administrator, za kaplana v Ji
číně, Jos. Jahoda, administfator, za kaplana v Lipnici,
P. Stanisl. Runa, kaplan v Lipnici, za kaplana do Dol.
Krupé. Josef Vosyha, kaplan v Hněvčevsi, za kaplana
proz. do Jaroměře. — Uprázdněná místa: Jaroměř, dě
kanství, patron. císařovny Rakouské, co královny Če
ské, od 28. března; Luže, fara, patron. knížete Alberta
Thurn-Taxise, od 1. dubna; Javornice, fara, patron. Bo
huslava hraběte Kolovrat-Krakovský-Libsteinského, od
1. dubna b. r. — V Pánu zesnul: Jan Nep. Volánek, (V
Vuln.) děkan v Jaroměři, zemř. dne 24. března 1912
(naroz. 1859, vysv. 1883.).

Městská rada v Hradcí Králové učinila dne 9. dub
na t. r. tato usnesení:
školy na vyučování psaní na stroji na téže škole po
stoupí se měst. zastupitelstvu s doporučením. — Panu
Emilu Hajlichovi, hostinskému, uděleno bylo povolení
rozšířiti hostinské místnosti v domě čp. 197-8 o další
třetí mistnost. —- Zřídí se přechodník zšíří 2 m přes
jízdní dráhu erární silnice ve třídě Komenského u scho
dů, vedoucích na Velké náměstí. — S polic. úřadem se
sděli, že c. k. okresní hejtmanství udělilo povolení ku
provozování živnosti hostinské a výčepnické v domě
čp. 13 pí. Arn. Kleinerové. — Vzato bylo na vědomí, že
technická kancelář odevzdala Právovárnímu měšťan
stvu v držení jím koupený stavební pozemek čp. 1 v
bloku pod pivovarem. —- Výkaz hotovosti pokladní ze
dne 1. t. m. a zpráva o vzniku ohně ve sklepě obec.
domu čp. 34 vzaty byly na vědomí. — Jedna chudinská
pcápora byles prodloužena a jedna zastavena následkem
úmrtí D. Václavíkové.

Přednáška. Dne 14. dubna bude přednášeti ve spol
ku pani a dívek -Anežka« p. dr. Reyl »O letošním praž

ském sjezdu křesť, sociální strany« Začátek v 5 hod.
odpol.

Katolický »Orel< v Hradci Králové pořádá v ne
děli dne 14. dubna ve dvoraně Adalbertina za lask. spo
Iuúčinkování Hradeckého kvarteta a br. Klivického z
Pardubic tělocvičný a zábavný večer. Program: Dr.
Fr. Špic: Proslov. Mendelssohn-Bartheldy: Sen noci
svatojanské. Kvarteto. Dorost: Prostná cvičení s tyči
—. skupiny. A. Dvořák: Valčík. Housle s prův. plana.
Mužstvo; Cvičení prostná (sletová). V. Bellini: Námě
síčná. Klavírní trio, Cvičení na bradlech. Wagner: Tann
háuser. Kvarteto. O. Rossini: Lazebník Sevilský. Kla
vírní trio. Oblíbený kotik br. Klivický mezi jednot
livými čísly podá své vlastní solové výstupy a kuplety.

k o půl 8. hod. večer. Vstupné: 50 hal. Stůl číovaný 4 K. Sedadlo na galerii 50 bal. K stání na ga
lerii 30 hal. Předprodej vstupenek v Družstevním kníh
kupectví v Hradci Králové, Adalbertinum.

Devitiletý virtuos ua housle Pepa Bartoš, žák prof.
pražské konservatoře Štěp. Suchého, mající za sebou
celou řadu koncertů v Přaze i jiných městech českých
a moravských, jakož i. ve Vídní, bnde koncertovati dne
2. května v Městském divadle Klicperově v Hradci

Králové. m—
Odbor Klubu českých státních úředníků v Hradci

Králové bude pořádati ve čtvrtek dne 18. t m. o 8.
hod. večer v místní h Besedy ustavující valnou hro
madu. „Přiblášky za členy přijímají se též předvalnou
hrumadou. Členy. odboru mohou se státi všichni stát
ní úředníči a professoři i učitelé c. k. státních učilišť,
úředníci. c. a k. fondů a statků státnímu dozoru podro

sídlo v místě a okoli, pro které odbor byl zřízen. Člen
ský příspěvek obnáší 4 K ročně.

Valná hromada mužského místního odboru »Ústř.
Matice Školské« v Hradci Králové konati se bude v
pondělí dne 15. dubna t. r. v místnostech »Besedy« o
8. hodině večerní. Předmět: Zprávy funkcionářů o čín
nosti odborů za rok 1911. Volby předsednictva a čle
nů výboru na rok +912. Návrh na změnu stanov. Návrh

na uspořádání jarního promenádního koncertu. Volné
návrhy. — Všichni pp. členové odboru zvou se timto
uctivě k účasti na této výroční řádné valné hromadě;
zvláštní pozvání se nerozeslílají.

Na oslavu Boženy Němcové. Jubilejní městské dív
čí lyceum císaře a krále Františka Josefa I. a Dívčí
pensionát »Božena Němcová« v Hradci Králové pořá
dají v paměť padesátého výročí smrti Boženy Němco
vé v sobotu dne 20. dubna 1912 v městském divadle

sLisovatelčiny slč. Marie Němcové. Začátek o „půl 8.
hodině večerní. Hudební čísla řídí lycejní učitelka zpě
vu slč. Zd. Součková; v klavírní doprovod ochotně. se
uvázala pí. M. Šulcová, choť professora. Klavír z c. k.
dvorní továrny firmy Ant. Petrof. Předprodej lístků ob
stará z laskavé ochoty knihkupectví pana B. E. Tol
mana. Ceny míst: Lože 10 K, křeslo a balkon 2 K, I.
místo 1.60 K, II. místo 1.20 K, galerie I. řada 1 K, II. ta
da 30 h. Místa k stání: Parket 80 h, parter 60 h, gale
rie 40 h, studentský, dělnický a vojenský lístek par
ket 60 h, parter 40 h.

Z kruhů živnostenských. Ve schůzi sekce umělecko
průmyslové při společenstvu stavebních. a přidělených
živností, konané dne 11. dubna t. r. v Besedě za pří
tomnosti i jiných intelligentů, přejících uměleckému ob
rození řemesel, bylo k návrhu kol. F. Čermáka přikro
čeno k ustavení družstva »Huť« pro povznesení feme
sla v Hradci Králové a okolí, společnosti to s ručením
omezeným. Do komise pro úpravu společenstevní smlou
vy byli zvolení pp. J. Nováček, odborný učitel, Otto
Seitz, uměl. zámečník, F. Čermák, sochař a stukatér,
architekt Rejchl,' dr. ©. Klumpar, Jos. Nevyhoštěný,
továrník nábytku a G. Stoklasa, malíř. Není pochyby,
že vzhledem k všestrannému interessu projevenému jak
ze řad živnostnictva, tak i ostatních kruhů občanských,
jest prospefita družstva »Huť« již dnes zajištěna. Podily
stanoveny byly na 20 K, tak že každý bez rozdílu stavu
a povolání může se státi účastným díla tak význam
ného. Předběžné přihlášky interessentů přijímá spole
čenstvo stavebních a přidělených živností v „Hradci
Králové.

Sníh trousil se častěji již dne 11. t. m. při 1 stup
ni R. pod nulou při ostrém větru. Večer se vzuuch u
klidnil, ale ráno v pátek před 6. hodinou padal hustě
sníh při veliké vichřici, tak že delší čas byl celý kraj
pod sněhovým povlakem. Škody na tfešních a zelinář
ských zahradách jsou značné. Dne 3 stupně R. mrazu.

Paní Marie ze Szynglarsklch, odborná učitelka bon
tonu na školách a majitelka ústavu pro spol. výchovu,
zahájí v Hradci Králové dne 1. května t. r. v sále »Mě
šťanské Besedy« veřéjné kursy pro spol. výchovu. Kur
sy, které obsahovati budou 8 vyučovacích hodin, bu
dou rozděleny na kursy odpolední a večerní. Honoráf
za celý kurs činí pouze 10 K, pro pp. studující 6 K (při
hromadných přihláškch 5 K). Podrobnější informace a
den zápisu oznámeny budou ještě plakáty.

O vývoji pošty a telegratu. Zajímavou a v Hradci
Králové dosud neslyšenou přednášku prosloví v úterý

dne 16. dubna t. r. o půl8. hod. večer v Městském
Klicperově divadle pan JUDr. Otto Kučera, poštovní
koncipient z Prahy. Thema: »Vývoj pošty a telegrafu
od starověku až na naše časy=«.Kulturně-historická ta
to přednáška provázena bude řadou světelných obra
zů. jež pan přednýšející sám si zhotovil v evropských
poštovních museích.

Pražská výstava automobilů. V letošním »Pražském
salonu automobilovém« zvláštní pozornosti těší se bo
hatá exposice Královéhradecké továrny automobilů,
Alois Nejedlý v Kuklenách. Z vystavených modelů tohoto
mladého podniku jest vidno, že firma ihned ve svých
začátcích byla si plně vědoma, že automobil neslouží
výlučně jen potřebě luxusní, nýbrž jest důležitou slož
kou ve službách obchodu a průmyslu a jest třeba au
tomobily vyráběti tak, aby byly přístupny veřejnosti
co možná nejširší. Předvedené dvouválcové vozy 9/11
HP "mohouse vším právem nazvati automobily »lido
vými«. Vynikají svou levností, více než postačitelnou
rychlostí, naprostou spolehlivostí, lehkosti a trvanlivo
stf i tichým chodem. Dvouválcový rozvážecí vozík
9/11 HP svou jednoduchostí a praktičností jest předmě
tem poptávky pp. obchodníků. Čtyřsedadlové, čtyřvál
cové 18/20 torpédo jest výtečný typ, odpovídající všem
vlastnostem automobilové techniky. Povšechně možno
říci, že všechny Královéhradeckou automobilkou vy
stavované modely liší se od ostátních svou lehkosti,
která vzhledem k pružnosti vozu naprosto není na ú
kor jeho trvanlivosti. Lehkou stavbou vozů docílila
firma velkou úsporu pneumatik i benzinu. Zreduková
ním této režie a velmi nízkou cenou stroje vůbec zají
stila firma svým výrobkům, že mohou býti nesporně
nazývány automobily »lidovými«. Na letošní výstavě
Královéhradecká továrna automobilů Alois Nejedlý v
Kuklenách podává důkaz své vyspělosti v průmyslu
automobilovém a zaslouží si plně, by byla všude a kaž

démn vřele doporučována. Automobily této firmy majštovární značku »K. A. N.«
Drzé čelo >Ratibora«. Napsali jsme, že dr. Klumpar

holí ztýral v den volby do říšského sněmu voliče, pro
tože se odvážil voliti jiného kandidáta než Datinu.

ae:



Urénízpá
z Družstevního knihkupeetví

v Hradoi Králové.

Právě vyšlo adoporučujeme pozornosti
. T.páná : K

Zavoral: „Kázání o Nejsv. Svátosti Oltářní“ ©1—
ŽákS.J.: „Chlébdučhóvní.“Krátkáa prakt.

rozjímání na každýden v roe ..... 3—

Zapletal: „Cvičení stavů.“ (Důležité prokaždý farní úřad) . . . 150
Ehrman-Auer:„Životsvatých.“ Váz... 250
6 nezbytností nábožensko-mravníhozákladu

v paedagogice. . „—0
Navrátil: „Domácívýchova v dachu kře

stanském“ . „—20
Navrátil: „Dojmyz pouti do Svaté země“ —20

Herman: „Moderní názory ve světleOtčenáše“ .... „12
Pro měsíc květen:

Bělina: „Maria, útočiště hříšníků ©.: . 22
Janovský: „Rosa Mystica“, sváteční kázání

Mariánská . 150
Mottl: „Život Panny "Marie vobrasích“,

promlavy k májové pobožnosti . . . 18

Pryč: „Důstojnost Matky Boží“ (58 úvahmájových) . , .. 2—
Řehák: „Královně májové“. . 1:90
Weininger-Parobek: „Královnamáje“ ;pouze 2—
Mariale Parvum: „Májová rozjímání“ . . 240
Kohout: „České drahokamy v koraně Krá

lovny nebeské“ (32 rozjímání májových) 280

Bělina: „Maria v životě a otnostech“ 61májových promluv). - . 170
Brynych: „První májovápobožnost“ . 1—

Markrab: „Matka Boží, pomocnice kře

stanů“ (32 výkladů k májovépobožnosti 160Hakl: „Májovápobožnost“. . - 240
Liguori:„Chvály7 Mariánské“2... 20

M

Dr. Koller: „Das neue Leben“ —.. . . 150
„Sonnenkraft“.. 1

Keppler: „Homilienu. Predigten“ .. 320

» zHomiletischo Gedanken u. Ratsohláge“ .. , . 120
Znamenitá novinka Dr. Frant. Xav. Nováka.

C.SS R.: „Kněžské problémy“ (některé
naše kněžské problémy a aforismy), očekávaná
v kruzích veledůstoj. duchovenstva, již vyšla.
Vydána je v nádherné úpravě o 390 stranách.
Cena kniby: brožovaného výtisku K 350,v orig.
vazbě v oeloplátně K 450. — Kniha tato pro
svůj důležitý a významný obsah by neměla
chyběti v žádné knihovně veledůst. pánů du
chovních.— Knihu Novákovu obdrželi jsme do

generální komise. Možno ji obdržetí v každémřádném knibkupeotví.

Objednávky vyřídí

Družstevní knihkupectví,
nakladatelství,

závod hudební a papírnictví

wHradol Králové,Adalbortinum.
k podání žaloby. Soudit se » »Ratiborem« nebudeme,
protože by to žádný rozumný člověk neschvaloval, ale
opakujeme „jestě jednou svědky zjištěný fakt, že dr.
Klumpar před volební místností nár. soc. dělníkovi vy
měnil volební lístek se jménem Drtiny. Když pak pří
tomní živnostník S. ohradil se proti zřejmému překá
žení svobodné volby ($ 8. zák. z 1907) a požadoval
rázně zpět lístek vyměněný, »přetáhl« ho, jak »Ratibor«
skromně sám: doznává, dr. Klumpar svou holí. Jestliže
toto přetáhnutí není týráním, nýbrž docela blahosklon
ným vyznynenáním, pak ovsem »Ratibor« hájí theorii,

nýra.rytířským rozmachem hole. Dále musí opustití
pósu mravokárce nad chybujícím farářem Imlaufem a
nesmi st pomáhati proti odůvodněnému pokárání drzým

kovou je lží.
(Koncert sl. M. Dvořákové a pana F. Daaiela za lask.

spoluúčinkování sl. E. Kettnerové a pí. E. Marešové po

lože 10 K, křeslo a

balkon 2.50 K, I. místo 2 K, II. místo 1.60 K, galerie
I. řada 1.20 K, II. řada 1 K. Místa k stání: parket 80 h,

„Stoleté památka. Athanáš Kopecký, učitel na niž

učitelem, zemřel v Hradci Králové: dne 13. září 1871.
Zálgžní úvěrní ústav v Hradci Králové. Stav veške

žal 6X
Spořitejnm:Kralobsadecká. Výkaz za měsíc březen

K 385917.33. zůstatek K 15,748.703.40. Vklady odvětví

šekového: Uloženo K 71.460.38, vybráno K 6821878,
zástatek K 14.757.79.Zápůjčky ná hypotéky 10,820.909K
42 hal., zápůjčky obcím K 2670.951.49, zápůjčky na cen
né papíry K 29.185.—. Čenné papíry K 2,623.385.40,
směnky K 137.715.65. Uložené přebytky K 198.107.78.

1912: Stav vkladů počátkem měsíce K 1,917.550.—, vlo
ženo během měsíce K 139.175.—, vybráno během mě

síce K 324.270. —, stav koncem měsíce K 1,932.455.—.
Stav půjček počátkem měsíce K 2,662.783.—, půjčeno
běhen: měsíce K 103.855.—, Splaceno během měsíce K
143.710.—, stav koncem měsíce K 2,622.928.—. Počet
účtů 4.056. Reservní fondy K Z13.764.—, závodní podíly
K 93.343.—, pokiadní obrat K 926.130.—.

Seznamcen na týdennímtrhu v řiradciKrálové,
dne 6. dubna 1912. 1 hl: pšenice K 18.40, žita K 16.90,
ječmene K 14.— až 15.20, ovsa K 11.40 až 12.00, vikve K
28.—. iahel K 28.— až 30.—, krup K 26.— až 50.—, bram
bor K 8.— až 9.60, máku K 80.— až 90,—, lněného se

mene K 34.—. 100 kg: žitných otrub K 18.—, pšenič
ných otrub K 17.50, 1 kg: másla čerstvého K 4.— až
4.30, sádla vepřového K 2.10 až 2.20, tvarohu K —.64 až

-6g, 1 vejce K —.06 až —.07, 1 hl cibule K. 12— až
14.—, 1 kopa drobné zeleniny K 1.60 až 2.—, 1 pytel
mrkve K 4.— až 6.40, 1 kopa salátu K 4—.

Na týdenní trh v Hradci Králové dne 6. dubna 1912
bylo přivezeno: pšenice hl 17, žita 5 a půl, ječmene 2,
ovsa 82 a půl, vikve 7, Iněného semínka 6, cibule 10, dro
bné zeleniny kop 30, mrkve pytlů 15, brambor hl 253,
salátu kop 10, vepřů knsů 2, podsvinčat 324.

Blešso. V č. 12. »Hiasů Venkova« byly kritisovány
obecní volby. Pání agrárníci se mrzí, že mají tak ve
likou oposici. Proto hledí různým způsobem »klerikály«
snižiti. Píší, že jsme »moudré kaše nepojedli«. Inu jest
pravda, že tak chytří nejsme, abychom brali za malič
kou práci veliké diety. Proto jsme se ani nestali po
slanci jako Prášek, Chaloupka a Žďárský. A ta »čer
tovina«? Jste-li opravdu moudří a jestliže jste spapali
té moudré kaše hodně, uznáte přece sami, že to neni

zrovna vzorné, když si musí jít seznamy prohlédnout
švagr a bratranec pana starosty z obavy, aby se ná
hodou na ně nezapomnělo, jak se již jednou stalo. Pra
víte, že může každý reklamovat. Inu pravda! Ale tu
by se odporučovalo skoro nejlíp, aby byl policajt posl
lán po domech, aby se přihlásil každý, kdo chce voliti.
Ovšem k evangelikům by rozhodně choditi nemusil. Ti
to dosali vždycky v pořádku. Myslíme však, že vůbec
má se příprava vykonati tak, aby bylo reklamací co
nejméně. Blešno není Praha. takže dá se všecko spo
čítati velice snadno. Taky mluvíte zamračeně o agitaci.
Představte si! Agrárníci a hněvat se na agitaci! Teď
zase poznámku! Nebyli to katolíci, nýbrž lidé zcela jiní,
kteří, zpozorovavše blížící se konec panování, chytli
voliče a hajdy s ním do světničky, »co myslí« a aby
šel s nimi. Katolíci také nehonili před »obecní porotu“
voliče, který v sousední obci řekl: »Starostu volit ne
budu, k tomu důvěry nemám.« Ku konci se zmiňujete o

Co pak vlastně máte souditi o muži, kterť žije v nepřá
telství s mnoha pokrevními přáteli v obci proto, že tito
nechtějí své přesvědčení změniti za všelijaké subven
ce? Počíná-li si tak katolík, který k evangelikům jest
jako máslo, myslite si, že takový jediný má represen
tovati celou ves? Také nemůžeme. důvěřovati plně člo
věku, který navrhuje svého muže, nemajícího práva,
jen aby měl vedle sebe věrného korteše. Pánové, slu
niíčko začíná býti teplé a tu by mohlo snadno máslo
na vaší hlavě roztáti. Byli jsme trpěliví dost, ale proto
Že jste věc zatáhli do veřejné polemiky vy, dokazujeme,
že se dovedeme brániti. A bude-li zapotřebí, povíme si
ještě více.

Syrovátka. V čísle 14. »Královéhradeckých Roz
hledů« oyl zdejší pan starosta vylíčen ve článku »Ze
Syrovátky« jako ukrutník, který matku, ženu ihned po
porodu vyhnal z bytu její tety. Ve článku onom jsou
pravdivá jen slova, že se jmenuje starosta Vodička, jest
starostou a správcem jisté usedlosti, vše ostatní jest
výmysl pisatele na zostuzení poctivého rolníka. Případ
onen jest dle pravdy tento: Jistý krejčovský dělník
Otradovec přišel k p. starostovi se žádostí, aby se
mohl odstěhovati do bytu své tety, ve zmíněné used
losti bydlicí. Starosta svolil, ale on nestěhoval se do
bytu tetina, nýbrž do bytu zcela jiného, který zůstává
prázdný v záloze. Tam odešla s ním jeho milenka, očeká
vající mateřství. Neodešla tam snad k vůli posluze, jak

matky, bydlící v domku porodní babičky a teta její týž
den ani doma nebyla — nýbrž v Pardubicích. A tak
při porodu stejně musela jí vlastní matkas porodní ba
bičkou posluhovati. Též není pravdou, že po porodu za

stěhovati — nýbrž řekl matce její v poledne, že mohou
již v bytě zůstati do svátků neb přes ně, tedy celý tý
den. Že musela za šest hodin po porodu jíti do vsi. pod
porována dvěma osobama, není též pravda, poněvadž
běžela sama před porodní babičkou, která nesla novoro
zeně samo o 4. hodině odpol. Že byl by pohled srdce
drásající na vlekoucí se Ženu a lidé že otřásali se hnu
sem, též jest vylháno. Ale pravdou jest, že mnoho jich
zle reptalo na jednání její, že demonstruje proti panu
Vodičkovi, který z bytu il nevyháněl. Známý pan dopi

cích,každý může poznáti že soc. demokrat chce trhatl

a snižovali rolníka ou cenu. Čapatická zášť jest
muKononá k acf"hanobitetézeříněděl

ců ve volebním ruchu dovedou se tvářiti, jako by byli.
nejlepšími přáteli rotnictvaj tMy však jdovedeme 'žiž
dobře rozeznávat jetel od kokotice.

Pardubice. Dle prohlášení officielního církevní po
hřeb odepřen p. Kolínovi ne z nějakého osobního roz
hodnutí jednotlivého kněze, nýbrž děkanským úřadem
vůbec. Uznáváme, že to bolestně působí na pozůstalé,
kteří mají veliké hoře již nad samým skonem svého
příbuzného. Ale nutno i v takých okamžicích posuzo
vati $ plnou rozvahou. Jestliže lékař a soudní komise
nerozsoudila, že sebevražda stala se ve stavu nepří
četném, pak se musí duchovní správa říditi platnými
zákony církevními. Když se loni zastřelil v návalu po
matenosti p. Moravec, byl mu popřán pohřeb církevní,
protože soudní komise nepříčetnost stvrdila. Oprávně
nost jednání děkanského úřadu uznali domácí pana Ko
lína ústy bankovního úředníka p. Ždímala. Proč tedy
jisté tisk vedi ostré protesty? Známe dobře jejich ú
čel. Na jedné straně se proti církevním pohřbům brojí.
funkce kněží při pohřbu bývá zlehčována. Když však
někdy se účast kněze odepře, titéž proticirkevníci beze
všeho pozvání od předních interessentů rámusí znovu.
Komu neni od cířkve pohřeb s knězem popřán, takového
ještě církev neodsuzuje jako člověka z církve vyob
covaného, ponechávajíc soud Bohu, který zkoumá srdce
i ledví. Proto lidé rozvážní uznávají, že boařlivé pro
testy byly zcela zbytečné.

Rodisa Barioňů povýšena do stavu rytiřského. Pan
Josei Bartoň, byvalý okresní i obecní starosta náchod
ský a senior-chef irrmy Joscí Bartoň a synové, mech.
tkalcovna, barevna a přádelna viny v Náchodě, pový
sen dc stavu rytířského. Vyznamenání toto dostalo se
muži, jenž toho plně zasluhuje. Pan Josef Bartoň starší
byl úcier. veřejně cinným jak v samosprávných korpo
racích. tak laké v místních peněžních ústavech, kde
získal si veliké zásluhy i o rozkvět města, i povzně
sení hospodářsky důležité této posice naší na českém
východě, nýbrž byl i vždy jedním z největších lidumilů.
ve svém rodném kraji. Nedávno odevzdán byl veřej
nosti sirotčinec jim s velkým nákladem zbudovaný, a
každý dobročinní podnik nalezl v něm vřelé pochopení.
Jest zakladatelem iirmy Josef Bartoň a synové, kterou
od něho převzali a mohutně rozšířili jeho dva synové,
pan cís. rada Josef Bartoň a pan Cyrill Bartoň. Pan

rada Josef Bartoň jest ve veřejnosti naší velmi
čestně znám, jest tvůrcem Spolku českých průmysini
ků textilních a jeho předsedou, jest jedním z těch, jichž
jméno vždy pojíti se bude k rozmachu českého prů
myslu bavlny. Jest majitelen. panství Nového Města
nají Metují. Jeho bratr pan Cyrill Bartoň jest členem
průmyslové rady a náleží k vynikajícím našim podni
katelům průmyslovým. Jest majitelem panství Zbra
slavského, které před nedávnem byl zakoupil. Třetí syn
pana Josefa rytíře Bartoně staršího, pan kom. rada
Lad. ryt. Bartoň, jest majitelem tiskárny a tkalcovny
v České Skalici. jednoho z nejlepších závodů tohoto

| Joseiov. Dělostřelečtí| důstojníci posádky Josefov
ské pořádají pod protektorátem J. E. pana polního
podmaršálka Viktora ze Scheuchenstuelů v neděli dne
2i. t. m. o 3. hodině odpol. na dělostřeleckém cvičišti
za pývalou Novoměstskou bránou velkou jizdeckou slav
nost (dostihy o cenu koňmo, na skok a vozy). Při té pří
ležitosti bude se u hangaru na cvičišti odbývati vzlet no
véh> systemu aeroplanu Etrichova, který se již zkou
ší. V pádu nepříznivého počasí odkládají se závody i
vzlet na neděli dne 28. t. m. v stejnou hodinu. Vzhle
dem k vzácné podívané očekává se velké účastenství
nejširšího publika, hlavně z kruhů interessovaných.

Čáslav. Finanční ústavy. K 51. výročnívalné
hromadě, která bude konána 5. května, vydala občan
ská záložna obsažnou zprávu, v které podává svým
členům přehledný obraz celoroční své činnosti. Dle při
pojené tabulky důležitých účtů za poslední desitilet
jest viděti, že záložna stojí na pevném podkladě a že ob
chod její rok od roku utěšeně stoupá. Ti, kde se domní
vali před deseti roky, že nově založená spořitelna král.
města Čáslavč zabije občanskou záložnu, byli by aneb
jsou jistě překvapení, vidouce, jak oba tyto ústavy fi
nanční znamenitě prosperují. Mezitím, co spořítelaa do
cílila koncen roku 1911 vkladů za 7,032.446.14 K, má zá
ložna ve své správě veškerého jmění 7,363.356.59K. Za

třináct roků své působnosti uložila spořitelna 124.572.35
K reservního fondu. Žáložna vládne pak reservním fon
dem vc výši 429.90%.62K. Za uplynulý správní rok za
platila spořitelna daní a veškerých dávek 6.137.03 K.
záložna 7.918.03 K z nichž bylo 1.025.29 K obecních
přirážek. Správní výlohy při spořitelně "obnášely K
14.462.40, při záložně K 21.402.51. Čistého zisku čítá si
spořitelna za rok 1911 16.440.61 K, záložna 29.219405 K.

různé vlastenecké, kulturní a humánní účele, mezi ni
mi 5000K na refauraci chrámu sv. Petra a Pavla. Me
zi rozličnými fondy, zřízeným! pro možné ztráty, zří
dila záložna v uplynulém roce zvláštní fond pro ztrá
ty z nemovitostí zakoppených v exekuční dražbě. Čin
tento zaslouží zajisté chvály, uvážíme-li, že záložna má
se svými nemovitostmi jenom nepříjemnosti. Co trpl
jenom s nešťasnou koupi heštinée' v: Bělbpiskách u

mená ročně na ušlých úrocích z kapitálu dó něho vlo
ženého 1134.05K ztráty! Vzhledem k'těžkým dráhot
nim poměrům povolilo řiditelstvo záložny třednictvu
mimořádnýpříšpěvek20 K měslčněa stuhovi 5 K-Pře.
jeme záložně, aby v novém správním roce drahého své.

né měšťhnatví U' příležilostiSóletýchnařoženiíOdevzdála“dupiitsce' uši "řadyTdslavské,střída.



se « purkmistra p. JUDřa. Zimawa a radního p. Jos.
Lobeče, prof. dr. J. Matiegkoví umělecky provedený di
plom čestného měšťanství král. města Čáslavě, jimž
dle usnesení obecního zastupitělstva poctěn byl za ne
zištné a svědomité prozkoumání nálezu čáslavského.
Dr. Matiegka zřejmě dojat touto poctou, vyslovil radost
nad positivním výsledkem své práce a přál Čáslavi,
aby k přesvědčení jeho došla celá česká veřejnost. —
Skůdnictví dvojnásobné. Zaznamenalijsmejiž,
jaká škoda stala se na vzhledu okolí u kaple Panny
Marie Pomocné vykácením krásných stromů u továr
ního rybníka a v jakou poušť proměněn byl tento pěk
ný koutek našeho města. Správa továrny »Kosmos«
při svém vandalismu dopustila se však i zcizení obec
ního majetku. Na upozornění zabradnického odboru da
la městská rada vyšetřiti hranice obecního majetku a
bylo seznáno, že mezi vykácenými stromy nalézá se |
17 stromů patřících obci. Počitáme-li, že podobné stro
my prodány byly v nedávné době při veřejné dražbě
až za 4 K, lze uhodnouti, jaká škoda byla tím obci
způsobena i hmotně. Továrna bude ovšem přinucena
k náhradě. I kdyby však uhradila škodu v plné sku
tečné ceně stromů, zůstává tu stále veliká a do dlouhých
dob nenahražená škoda esthetická, na kterou, bohužel
není dosud paragrafů. Než i to, mysiime, bude dobrým
poučením pro budoucnost. — Dar. Skvělého daru do
stalo se děkanskému chrámu Páně od školy sl. Ptáční
kových. Ze sebraných dárků pořízeno a vyšíto bylo
bohatě zlatem nádherné velum dle nákresu křesť. aka
.demie v Praze. Ponechávajíce uveřejnění jmen jednot
livých dárkyň na příště, voláme jménem duchovní sprá
vy a spolku sv. Ludmily upřímné Zaplať Bůh!

Nové vlaky od I. května 1912. Ředitelství c. k.
státních drah konečně po mnohaletém volání přikročilo
k úpravě nového jízdního řádu na trati Choceň —Halb
stadt a od I. května letos získáváme tedy nová vlaková
spojení. Prvý vlak od Chocně přijede do Náchoda již o
5.09 hod. ranní a k Halbstadtu odjede o 4 minuty pozdě
ji. Vlak sedmihodinový z Náchoda zůstane. Z Náchoda
přes Václavice do Starkoče každý den ráno o 5.24 hod.
vypraven bude nový osobní vlak, jímž docíleno bude
výhodného spojení na Jaroměř, Hradec a Prahu. Ze
Starkoče večer vypraven bude zase nový vlak od praž
ského vlaku, který o 11. hod. přijede do Náchoda. Od
Halbstadtu přijede poslední večerní vlak k Náchodu o
9.44 hod. a v Náchodě bude se křižovati s vlakem je
doucím od Chocně k Halbstadtu. Náchod získává tu
tedy dvě výhodná spojení s Chocní i Broumovem a
další dvě přes Starkoč s Jaroměří a Prahoa. V důsled
ku toho odpadnou asi všecky omnibusy do Skalice a
Starkoče, které stejně nejezdily pravidelně a cestující
přečasto musili přenocovati ve Starkoči, ač do Náchoda
jest necelá hodina. — Dnem 1. května také budou za
vedeny dva nové nákladní vlaky pro rychlozboží, což
radostně uvítají zejména naši pp. obchodníci.R

Různé zprávy.
Modiitbové tažení křížové za Afriku. (Od 19. do

.27. dubna včetně.) Družina sv. Petra Klavera. nábožen
ská společnost ku podporování katolických missií v A
frice, koná se každoročně tak zvané modlitbové tažení kří
žové za Afriku. Toto modlitbové tažení spočívá v tom,
že se každý účastník modlí soukromě, nebo, kde je to
možné, společně s jinými po deset dní před svátkem
Ochrany sv. Josefa, letos od 19. do 27. dubna, církevně
schválenou modlitbu k Nejsv. Srdci Ježíšovu za pohany
ařrické. Účel této devítidenní pobožnosti, při níž se ti
síce a tisíce katolíků obrací důvěrně v modlitbě na
Nejsv. Srdce Ježíšovo, jest dvojí: předněmá vyprositi
srdcím pohanských černochů milost, aby se stala pří
stupnější hlasu missionářů, za druhé má vyprositi na
Bohu nové missionáře, nové žence pro bohatou žeň duší
v Africe, aby sé tak vyplnilo přání Ježíše, řkoucího: Pro
ste Pána žní, aby poslal dělníky na vinici svou. Zmí
něnou smírnou modlitbu k Nejsv. Srdci Páně, které se
při tomto křížovém tažení používá, dostati lze v libo
volném počtu zdarma a vyplaceně, kdokoli o ni požádá,
korespondenčním lístkem. O hojnou objednávku snažně
prosí Družina sv. Petra Klavera pro africké mlssie v
Praze na Hradčanech 33.

Dvojí loket židovský. Že by z náboženské pověry
spáchal nějakou hloupost anebo zločin žid, tomu se
nesnil vůbec uvěřiti. protože i poslední žid jest osvíce
nější než intellizentní katolík. Tak zní pravidlo židov
ské a pokrokářské. A kdo se proti této neomylné zá
sadě postaví, tomu dovedou říci pokrokáči, žájk: po
věrečný sám, Prohlakujš-lí někdo mfáění křesťánů o
pověře lidí jin vy | za pověrusamu, pak vidi

-ní AA, M Vobě mě
me, „P niti

Pan dl 2 ptotdsrát Ptičínli Peáesěnémodlitbičky (slátané v protikatolických dílnách) kněžím
a Jeptiškám, vymýšleli si tolik pomluv o velikých po
věrách Jesultu a jiných, že jest patrno, odkud vlástně
vltz kritiky vane. Ale my jsme jim dosud nevyčetli mo
dlitbičkovou pověrečnost — protože přohnanost pově
rečností není. Ale stane se pomluvačům někdy veliký
malér. Židovský »Rozvoj«, aby dokázal, jak má k ta
kovým povídačkám hnus, bezky za tepla přinesl zprá

vy, dak pověrečná katoličkaEnricetta. Martiová v Bar
Io" porsýjata v náboženěkémípodhdnsikí
tem na onen svět. — Nyní však jest soudně dokázá

no,že ta žena jest židovkou,a že přijala křesťanské
jméno k vůli mámení úřadů a jiných lidí. Kdyby tohle
byl věděl »Rozvoj« dříve, jistě by byl stíchl jako žába
v bahně. Abyl by docela dle vzoru Masarykova hodil

—oO————————

několik kalalunových blesků proti »rituelní pověře.
Ale o hlouposti katoličky uvěřil ihned. A také nyní, kdy
jest věc již venku, kdy židovslté noviny samy naběhly
předčasným vyzrazením,jest úplně ticho. Skutky se po

trest v barcelonském vězení, nopříti se také nedá. O
všem nyní některé zednářské listy aspoň dokazují, že
jest Martiová šílenou. Ale teprve — teď. Pokud se do
mnívaly, že jest křesťankou, vzali loket jiný. Ale zde
nejde o Martiovou, o jeji příčetnost atd. Vždyť již staří
Římané mělí přísloví, že proti hlouposti bojují marně sa
mí bohové. Hloapost z pověry může spáchati příslušník
kterékoli táboženské společností. Zde jde o dvojí loket
lidi těch, kteří prohlašují se vší drzostí za pověrečné li
di ty, kteří pověru kritisují, ač sí samí osobují privilej
na kritiku pověr »klerikálních«. Ačkoli jsou židé velice
chytří, přece svým původním poplachem o Martiové na
běhli přímo komicky. Dvojí loket se ukázal i u těch ži
dů, kteří na venek tvrdí, že jsog proti konfessím všech
něm a dokumentují to horlivým podporováním »Volné

Myšlenky.«
Zažebnávají drahotu. V čerstvé paměti ještě jsou.

protidrahotní bouře, vedené od soc. demokratů a jejich
pomocníků. Dály se v době, kdy se přéee dostalo tolik
soc. demokratů do říšské rady, takže tito si mohli do
šlápnouti způsobem zcela zákonitým a trvale vydatným
proti bursiánům a jiným skutečným bezohledným zdra
žovatelům. A nyní ticho, jako by byla drahota zmizela.
Za to však v parlamentě soc. demokrat Breiter podal
dotaz, jakým právem císař s rodinou se sůčastní eu
charistického sjezdu, který prý jest politický. Předně
jest velikou lží, že kongres jest politický. Dále i kdy
by měl nějaké politické známky, nemusil by se přece
panovník dotazovati soc. demokrata, smí-li se účastniti
čili nic. Nanejvýš by mohl se uraditi s některou stranou
státotvornou. Nikdy však by se neporadil se soc. demo
kracil, která se přece sama prohlašuje za revoluční.
Takové straně přece nemusí býti za své jednání zod
povědným žádný ministr potud, pokud soc. demokraté
neprohlásí, že nestojí o republiku a pokud se veřejně
nezřeknou politického programu Marxova. Když židov
ské listy s velikou chloubou do světa prohlašovaly, jak
vrchnímu rabínovi bylo dovoleno dáti mocnáři požeh
nání, tenkráte rudý tisk ani slovem proti tomu nepro
testoval. Zato však soc. demokraté rozumějí nábožen
ské svobodě katolíků tak, že by rádi překáželi samé
hlavě státu v účasti na bohoslužbách vlastního vyzirtá

ní. — Také nyní usilují velicípotíratelé drahóty, aby
bylo povoleno v Liberci krematorium. A jejich přítel
bar. Hock, předseda »Volné Školy«, útočil na Marián
ské kongregace, které přece tak nebezpečně mládež ne
vychovávají jako školy Ferrerovy. A tak vidíme, oč
hlavně těm »dobrodincům- strádajícího lidu jde.

Soclalisté v Bavorsku. Bavorský ministrpředseda
Hertling prohlásil, že neustanoví žádného státního ú
ředníka a nepotvrdí žádného starostu, kteří by byli
soc. demokratického smýšlení.

Z kalolického světa. Při smutných zprávách o ú
tisku hatoliků v různých zemich je potěšujícím zje
vem vzrůst a svoboda církve katolické v protestant
ském Norvéžsku. Jsou zde čistě katolické školy, jichž
správu má biskup úplně ve svých rukou. Vláda si ško
ly katolické vůbec nevšímá a katolíci jsou vyňati z po
vinného poplatku na školy protestantské. Do manžel
ství katolických se stát rovněž neplete. Nepříspívá sice
ničůn na náboženství katolické, alé za to nejsou také
katolíci nucení přispívati na kult luteránský. — Ve
Francii počínají se katolíci také hýbat, což zjevno z
výsledk:: letocnich doplňovacích voleb do parlamentu.

+

Od počátku letošního roku dobyli katolíci francouzští
pět nových mandátů, mezi nimiž zvláště města Brest |
a Alžír. |

Po stávce kormiků. Stávka horníků v Čechách ukon- |čena a 4. t m. nastoupena opět práce. Dělnictvu při
znáno zvýšení mzdy, přídavek pro stáří a více de
potátního uhlí. — Také v Anglii ve všech uhelných re
víre:h byla práce zahájena.

Banka »Slavia«. Na dva dotazy, uveřejněné v pří
čině Švejkovy aféry od Bergmanova »Slova Venkova
(na presidium banky Slavie), nebylo odpověděno. A jiné
listy zachovaly se hezky opatrnicky tiše. Vždyť se v +

nály, které bily do banky »Prahy: velice statečně. Na

jichž jest u »Slavie: pojištěna veliká řada.
Paselvum rakouské obchodní bilance. Dic statisti

ckého výkazu ministerstva obchodu činil zahraniční ob

chod rakousko-uherského území celního v únoru: Dovoz
208. vývoz 180.9 milionů K. Tudíž plus 58.3, po případě
13.3 mil. K proti definltivu loni V měsící lednu a ú
noru činil dovoz 551.9, vývoz 367.2 mil K, tedy plus 78,
po případě 206 mil. K proti loňsku. Obchodní bilance
za měsíce leden-únor vykazuje tudížpassivam WŤ pro
ti passivu 127.4 mil. K loni.

Archimaadrita zpromevěříl peníze. Kyjevská pravo
slavná konsistof sesadila archimandritu (představené
br) jednoho z kyjevských klášterů, Melkizedeka, který
byl obviněn, že zpronevětil několik set tisíc rublů klá
štermích peněz.

Vejiká zpromevěra pastorova. Z lázní kčsenských
maSále. došla zpráva, že z feky Sály byla vylovena
mrtvola pastora Mohra. Pastor zpronevěřil z obechího

jmění. asi půl milipag marek a prchl. Poněvadž však
zprodevěra | útěk paštorův brzy vyšly na jevo, nemehl
se dostati přes hranice a proto »dobrovolně odešel«,
thočiv 'do rozvodněné Sály. '

Českému tónu! »Komeuský«, spolek ku zhizování

a, vydeeván českých,škol,proDag Rakoegy,vs, vid

ni, ukončil roku loňského čtyřicet let svého trvůní. Do
novéhoobdobí své činnosti vstupuje za poměrů velice
neutěšeních. Útisk se strany německé většiny stále se
stupňuje. Nestačí ani činnost úřadů a útočných jednot,
vydávají se proto protičeské zákony. | Proti tomuto
mocnému nepříteli může síliti českou menšinu dolno
rakouskou jedině neoblomná věrnost českého lidu ví
deňského k rodnému jazyku a obětavost celého če
ského národa. Té zvláště bude letos v jubilejním roce
potřebí. Rozpočet spolku »Komenský« na rok 1912 vy
kazuje potřebu 700.000 K. Nejsou v tom míněny nové
podniky na zachování české menšiny, jedná se pouze o
provedení započatých prací a o udržení škol stávajících.
V letošním roce jest to zvláště nezbytná stavba vhodné
školní budovy v Poštorné, která značně zvyšuje roz
počet, jsou to zvýšené náklady na soukromé vyučování
děuí ze zavřených škol vídeňských, které s obvyklým udr
žovacím nákladem dostupují tak značné výše. Naproti
tomu nemá spolek »Komenský« žádné subvence veřej
né ani státní, zemské ani obecní, ač jeho činnost je v
pravdě kulturní a humanní. Je odkázán na obětavost a

dobročinnost — českého lidu. — Proto na | počátku
čtyticátého prvého roku činnosti spolkové obracíme se
k celému národu se žádostí: Nedopusťte, aby pro ne
dostatek podpory byla kulturní práce obranná »Ko
menského« ochromena, ba dokonce znemožněna. Pa
matujte, že podporování »Komenského« není žádným
luxusem a že Co národ český pro »Komenského« učiní,
pro sebe učiní! — Ve Vídni, v dubnu 1912. (Následují
podpisy říšských poslanců všech českých klubů.)

Kněžský dům v Lehačovicich. Stal-li se nějaký omyl
při súčtování přispěvků od členů doživotních a při
spívajících. budiž laskavě prominut. Ve chvatu, s ja
kým se výpisy příspěvků sestavovaly, mohl se snad
no státi omyl. Prosíme o určitou zprávu do 15. dubna.
Do té doby prosíme také o milodary kněží-dobrodinců
— aspoň 2K jednou pro vždy. Rozesláno bylo přes pět
tisic: „Proseb“, a příspěvky došly do 9. t. m. pouze od
čtvř set.

Chudý národ. Časopis -Střádal« uveřejnil v letosnit
3. čísle: »Díky Bohu, že jest ten šílený masopust le
tošní již u konce. Za promarněných K 50,000.000.-- !n1
desát milionů korun) mohli jsme si koupiti 10 velkých
panství po J milionech a vystavětí nákladem 20,000.000
K moravskou universitu v Brně i se všemi vědeck nit

útsavy.- Toť jen masopustní dárek českého národa
svým požitkům (pití, tanci, kouření atd.) Uvažujme tře
ba jen o na pohled nevinném kouření. Toto dle státního
rozpočtu vynese jen v Čechách ročně 82,807.500K (osi
desát dva miliony!), které se rozplynou do vzduchu.
Co by si mohl chudý český člověk poříditi jen za částku
těchto každoročně promrhaných milionů!! Jak veliký Po
dil mají na těchto sumách čeští katolíci?? Jak stědře
Pamatujeme na své zábavy a požitky, tak právě ma
cešsky se chováme ke svým kulturním a náboženskými
dílůrn! Ku příkladu: Na své nábožensky-kulturní zá
chranné dílo »První katolický ústav ku vzdělání učíte
lů v Praze-Bubenči« sbíráme již po dva roky půl mili
onu K a máme teprve 100.000 K na příspěvcích. Maji
tedy čeští katolíci dosti příčin k pokání v tomto sinčru.
Měli by si tedy odříci aspoň některé své požitky, aneb
aspoň se uskrovniti. Mnohý skutečně také tak činí a u
setřený peníz věnuje dobročinnému účelu. Nejpotřebiéi
ším a v dobách našich nejpřednějším dílem jest nespor
ně katolický ústav bubenečský. Proto katolici-kuřáci,
vénvite peníz za jeden ušetřený doutník neb jeden uše
třený balíček tabáku tomuto ústavu. Jiní odeprou sí skle
nici nápoje. Věnujte i vy tento peníz! Učinnější bude
Vaše oběť, povzbudíte-li členy organisace tamější k
společnému provedení. Nepřistoupí-li na to, získejte
laskavě několik spoludruhů, po případě kroužek přátel
ve vaší osadě. Povzbuďte soudruhy a známé v osadě
sousední k podobné vlastenecké oběti! Kdyby tato post
ní újma vynesla v každé osadě jen korunu, jak znameni
tým dárkem | pomůžete tomuto | důležitému © podni
kv v jeho finanční tísni. Přispějte proto třeba jen ne

patrnou hřivnou, ale společně na vzkříšení nábožensky
národního ducha v národě svatováclavském. Mnohy by
rád ušetřený haléř dal, ale neví jak jej zaslati, dcmní
vaje se, že tak nepatrný peníz nestojí za zaslání. Tu vím
výborně poslouží pokladničky, jež můžete umístniti ve
spolkových místnostech i na farách a ušetřený peníz do
nich vložiti. Ale i upřímní jednotlivci mohou si > ně
požádati v sekretariátu v Bubenči. Jiný snad roději
vezme bločky (cihly) 2.4 10haléřové. Někomu se lépe
zamlouvají sběrací listy, na které se může dárce pode
psati. K těm se přidávají pohlednice s informativnínii 0
brázky. Tuto úspornou akci kuřáckou ovšem možno

libovolně | provésti kdykoli a podle ©neobmezené
libosti. Vše potřebné na požádání ochotně zašle, dotazy
zodpoví a po zaslání kuřáckého daru kuřácký záslužní
diplom pošle: Sekretariát »Spolku přátel katolických *«
ských skol Bratrských: v Praze-Bubenči 299.

Českoslovanská záložna v Praze-ií., Spálená ulice

č. 9, zapsané společenstvo s obmezeným ručemím, jest
jediným ústavem katolickým v Praze, jenž mů ža účel
hájíti a podporovati zájmy křesťanského lidu v Če
chách, v dobách potřeby úvěrem mu napomáhati a z
event. přebytků katol. Instituce podporovati, potřebu
jeme, má-li záložna účelu toho plně dosáhoouti, by za
se 3 druhé strany byla celým katolickým světem podpo
rována bezpečným ukládáním peněz na stálý, dobrý ú

rok. Zúrokuje vklady 4 a čtvrt až 5 procenty dle doby
výpovědní. Obnosy do K 1000— vyplácí bez výpovědi.
Poskytuje zápůjčky na reality, cenné papiry, osobní ú

věr atd. Jako doklad o rozvoji Mložny za poslední rok
dovolyjeme si zde ci MiěiKoH< čísel z výroční zprávy

za rok1911: Vklad Úišabtý žal tek 1911 z 467569 45 k



rovná polovině veškerých vkladů koncem roku 1910.
Veškeré tyto vklady umístěny jsou v dobrých a výnos
ných zápůjčkách, jichž stav obnáší 705.019 K 05 h, jednak
v cenných papírech v obnosu 14.000K. Čistý zisk obnášel
3908 K 74 h, počet členských podílů stoupnul na 741. Již
z těcho několika cifer je zjevno, že si záložna získala
svou solidností u všeho křesťanského lidu důvěru. Zá
ruku toho podává i nynější představenstvo, v jehož če
le stojí pan školní rada a majitel domů Ph. Dr. M. Ko
vář. advokát a majitel realit pan JUDr. František Svoj
sík a adjunkt c, k. fin. prokuratury a majitel realit p.
JUDr, Oustav Mazaněc, jakož 1 odborně vzdělané -a
svých povinností dbalé nynější úřednictvo. O bezpečí u
ložených peněz jest postaráno jednak pojištěním poklad
ny proti vloupání a dále četnými revisemi, jež provádí:
1. Jednota záloženv Praze zákonnou odbornou revisí dle
zákona ze dne 10. června 1903, 2. pan A. Svoboda, oficiál
c. k. zem. finančního ředitelství v Praze odbornou ne
předvídanou revisí nejméně třikrát týdně, 3. tři revisofi
volení valnou hromadou a 4. předseda záložny pan Dr.
Kovář, který je pravidelně přítomen denní uzávěrce po
kladny, kterou celou zkontroluje. Za uložené vklady ru
čí: 1. Inventář v ceně 5876 K 60 h, 2. reservní fond
3855 K, 3. členské podíly, jež representují s ručením su
mu 74.100 K, 4. zápůjčky 705.019 K 05 h a cenné papfry
14.000 K. K vůli ještě větší jistotě a kontrole docházejí
všecky dopisy a zásilky na místopředsedu záložny p.
JUDra. Františka Svojsíka, jenž je teprve dodává úřed
nictvu. Konečně dovolujeme si citovati přípis »Jednoty
Záložen«, zaslaný nám při doručení revisní zprávy: »Do

šem revisor náš p. Fr. Stejskal ve dnech 3., 4., 5. a 7.
srpna 1911, konstatujeme s uspokojením velmi pěkný
stav Vašeho záloženského hospodářství a uznání hodnou
snahu i nezištnou píli Vaší záloženské správy.« Sama

Jednota záložen uznává, že správa záložny je vedena
obezřetnými funkcionáři a mimo to záruky za vklady
jsou takové, že nemusí Vaše Blahorodí míti o jistotu u
ložených peněz pražádných obav. — Představenstvo Če

(skoslovanské záložny v Praze, zapsané společenstvo s
„fučením obmezeným. Ph. Dr. M. Kovář, JUDr. Gustav
Mazanec, JUDr. František Svojsík, František Ptáček,
Josel Hovádek.

»Bankovní Zprávy«, vydávané Českou bankou, při
nášejí ve svém dubnovém čísle následující )zajímavé
články: Nástin vývoje českého bankovnictví, Několik

"novinek z francouzského světa finančního, Pařížská
bursa, její vývoj a zřízení, Diskontování pohledávek

účetních u nás a v Německu, Vývoj slovenského ban
kovnictví, Různé zprávy, kursovní a slosovací list.

Die čeho poznáme dobrou mouku. Dobrá mouka je
na oniak jeinná a mastná a při balení se chuchvalí. V
hrsti sináčknutý štipec dobré mouky, položen na stůl,
zůstare pevně státi, aniž by se rozvalil. Jinak je mou
ka padělaná a porušena příměsky, někdy i zdraví škod
livými. jak to již bylo mnohokrát dokázáno. Nachází-li
se v mouce co příměsek sádra, nalejeme na mouku stu
denou vodu a sádra počne šuměti.

Pozoruhodným léčivem poruchy čivá je dle výro
ku lékařů náš miřík či celer. A sice výborně účinkuje
salát z bílených lupenů miříkových,a také požívání sa
látu z vařené bulvy miříkové má dobré účinky na u
klidnění čivů rozrušených. Z těchto důvodů požívání
miříku se doporučuje všem, kdož následkem přepra
cování trpí poruchou čivů.

Absolvent ©.k. odborné školy
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JO8. JELÍNEK, Půrfiimerie
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počínajíc.

Truh ářské dělníky ©
a) na práci fornýrovanou,
b) na židle švajfkáře —
a domovníka
zároveň ku balení nábytku

do stálého zaměstnání přijme c. a k. dvorní
továrna nábytku

K. V. SKUHERSKÝ, Hradecradec Král

-DRAŽBA
w obecní zastavárně

Královéhradecké
v čísle 230.(u semináře)

odbývati se bude dne 20. dubna, po pří
padě 27. dubna 1912 vždy od 9. hod.

odpol.

NA ZÁSTAVY
pozůstávající z klenotů, hodinek, řetízků
zlatých, stříbrných atd. rovněž i ze
šatstva, prádla a rozličných druhů látek,

obuví, kol, šicích strojů, atd.,
které koncem února 1912 propadly.

Veškeré do dražby propadlé zástavy
lze nejdéledo čtvrtka před dražbou
buďto zůročiti aneb vyplatiti.

V pátek před dražbou se vůbec
neúřaduje.

m správního odbora
obecní zastavárny K:álovéhradecké.

Osvědčeným prostředkem v boji
prot! alkoholn

json
lhuprosté šumivé limonády

připravené pomocí

Maršnerových šumivých
limonádových bonbonů
cbuti malinové, citronové, jahodové, ma

řinkové a třešňové.

Pravé, jedině s touto ohraznou známkou,

jíž je každý jednotlivý bonbon i. každý
sáček opatřen. Roční spotřeba80 milionů

kusů. — Jediný výrobce:
První óeská akciová společnost továrem
ma erjentalaké cukrovinky a čokoládu

ns Král. Vinohradech, dříve=== A MARŠNER.
Sklady: Praha, Ferdinandova tř, Váelav-
ské nám. — Vídež-VI, "Theobaldg. 4 —

a Brno, Nádražní náměstí:3.24.

Prmí českýkatoický zárod ne Vidal

František Ruber
„Dílna ku vyšívání

2, % zhotovení ko
© stelních roach,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
1ů; na požádání
obstarám též kv
vovénádoby, kříže

a Lad.|
© vn Kaiser

strasne 5. „vedleLa
zaritského chrámu .Páně.
Na ušásňu sasílá

se vše franco.:

Katolický peněžní ústav

Úvěrní družstvo Eliška“

(SRB přijímávklady <
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.
Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez

výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

Rozšiřujte „Obnovu|
-V pozůstalostizemřeléhon. vtkáře Karla

Janského v Chbroustovicích nalezá se zbytekknih, asi 200 výtis-ů, které druhdy svýmná
kladem v bisk.tiskárně vydal:

Brynychovy
KATECHESE.

Posluchači + p. biskupa Brynycha, bývalého
professora: pastorálky, katechetiky a methodiky,
znají oceniti praktický význam jeho katechesí.
Mladší duchovenstvo sotva asi tyto katechose
zná jen dle jména. Upozorňujeme na ně.

Ježto se jedná o rychlé zpeněžení pozůsta
losti p. vikáře Janského, nabízíme tyto katechese

se značnou slevou 30%.
Krámská cena 1 výtisku o 196 str. (dříve K 1-80).
snižuje se tudíž na K 130 frankovaně.

Objednávky obratem vyřídí
Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.



Křížovácesta
"a plátně malovaná,v uměl.provedení,

. v rámeoh nebo bez rámů, so levnéa. Napřání se jedno zastavení nebo
M křížová cesta na ukázku zašle.

Bližší sdělí

atelier J. Hlávka
Praha-Vinoh ady, Puchmajorovaul (8.

Kulturní jiskry.
Slasti. koaservativního učesce. V nypějším

věku tápavé krise a hřmotné negace jest potřebí
zvláštní statečnosti učenci, který- k zabezpečení
positivních, skutečně tvůrčích cest odváží se vy
kládati o užitečnosti vyzkoušených životních ná

zorů, které trží pohrdání od polovzdělanců jenomproto, že nemají rázu sensační novoty.
Mezi veliké muže, kteří skromně po dlouho

letých studií doznávají slabiny lidského © badání
a dosvědčují, jak se ubližuje starobylému hledi
sku na život lidský, čestně se řadí professor dr.
Foerster na universitě curyšské. Jeho knihy, psa
né v duchu ženiálního Smilesa, rázem si získávaly
zaslouženou pozornost netoliko ve Švýcařích, ale
i daleko za hranicemi. Popularita Foerstrova však
vzbudila velikou žárlivost a zášť pídimužců, kteří
sice hlásají v theorii největší volnost, ale Foerstro
vě volnému vývoji stavěli do cesty hotové bal
vany. Sama freiburská liberální >Liberté« napsa
la o aféře Foerstrově :

»Dr. Foerster čítá sotva 40 roků, ale jméno

židovští kapitalisté rozmnožili své jmění měrou
úžasnou, ale — daně -pro lidi nemajetné se zvý
šily. Čísla mluví až příliš jasně a výstražně.

Francie má dluhů přes 25 miliard marek, tak
že na jednoho obyvatele připadá 633 M. Zpáteč
nické Rusko jest dlužno pouze na 19 miliard, tak
že každý ruský obyvatel jest obtížen pouze 134
markammi.V Rakousku-Uhersku připadá na jedno
tlivce ze státního dluhu 266 M, v Portugalsku
631 M, ve Švédsku pouze 86 M. Francie zkrátka
vzhledem k počtu obyvatelstva jest zadlužena
nejvíce.Taková'jest situace po shrábnutícírkev
ního jmění. Pak ovšem není divu, že strádající děl
níci tak často projevují nespokojenost obrovskými
stávkami. Miliarda byla maškarním zlatým zám
kem. A všecko jest zvědavo, kdy proletáři dosta
nou z ní aspoň drobty. Zatím jest nucena pařížská
policie- honiti se za lupičskými Apači, jichž pomoci
dříve tolik využila k znásilnění katolictva.

Připrava k novému trlumfu vědy. | Některé
moderní vynálezy měly přímo pronikavý vliv na
obrat v životosprávě milionových davů, daly no
vou tvářnost poměrům sociálním, změnily vzhled
obrovských měst, zasáhly do obchodu atd. V ny
nější době překotného zakládání továren, kdy prů
myslový ruch vyžaduje stále větší spotřebu u
hlí, stojíme na prahu dalekosáhlého obratu, který
prospěje scenerii továrních měst, vysvobodí mili
ony horníků z podzernního ujařmení, zbaví tovární
dělníky nesnesitelného rmutu a přispěje k čistotě
vzduchu v začazených průmyslových obcích.

Za veliké stávky hornické v Anglii počali od
borníci úsilně přemýšleti, jak by se dala nepostrá
datelná energie tepelná z uhlí čerpati bez pomoci
celých pluků hornických. 

Již r. 1900slavný chemik ruský Iv. Mendělejev

myšlenkář, ale svými studiemi přiblížil se ku kře
sťanství. Moderní anarchismus na vysokých ško
lách přesvědčil ho, že třeba znovuzříditi zásadu
autority. Dr. Foerster na universitě odcizoval se
vždy více neplodnému protestantismu a přibližoval
katolické církvi. A nyní anarchisté vědy. jeho kol
legové, do něho se pustili, což Foerster dlouho sná
šel s trpělivostí mudrce. Začaly se o něm rozná
šeti klepy, jež jej konečně -pohnuly, že se místa
svého vzdal. Foerster požívá veliké úcty též u
věřících protestantů. Curyšský páteční list za od
cházejícím kollegou posílá velikou a .zaslouženou
chválu. Padl za oběť úřednímu ostracismu. Byl
sice na universitě zářivým světlem, ale odepřeli
mu titul mimořádného professora.«

Kdyby prozrazoval tak velké vědecké meze
ry, jako dr. Krejčí v Čechách, nic by mu to u vol
nomysšlenkářů nevadilo. Jen by potřeboval sloužiti
řemeslné klice, která i zůmyslným znetvořením
vědy šíři atheismus.

Nový návrat učence do katolické církve. An
glikánský professor P. A. Hurst, který dříve před
nášel na proslulé universitě Oxfordské a nyní jest
ředitelem státní hvězdárny v Egyptě, učinil v Ka
hýře: vyznání katolické víry.

mu světu známo, jak volnomyšlenkářští vládcové
francouzští hanebně podvedli lid tvrzením, že ze
skonfiskovaných duchovenských statků vytěží se
tisíc milionů ve prospěch drobného lidu. I kdyby
nebylo došlo k milionovým krádežím, spáchaným
od zednářských funkcionářů, nedostat by lid ani
dvacátý díl toho, co mu bylo slíbeno. Zkrátka lid
byl podveden hromadně a tak nepoctivě jako při
pověstné aféře Panamské. Ale šejdíři, kteří klam
nými sliby rozohnili lid k lupu, místo, co by seděli
ve vězení, hoví si dále na výslunní veliké moci.
Ze všeho zbylo po tučných dietách sotva tolik, co
by stačilo na vybudování jedné pancéřové lodi.
Když se potopil obrněnec »Liberté«, přišla Francie
o vlc, než co měla v rukou z konfiskace. Lid však
posud (po tak dlouhé době!) neviděl z konfiskace
ještě ani groše. Všecko netrpělivě čeká na koneč
ný výkaz, ale vláda otálí, ježto ve skutečnosti jest
hůře, než jak úřady před nedávnem neurčitě pro
hlašovaly. Chamtivci chtějí získati času, aby bou
ře hněvu nebyla přílišná.

Ale něco leze přece ven. Bývatý předseda
ministerstva Combes přičinil se všemi silami o u
spíšení konfiskace. Když však mnoho práce v tom

ckému a výnosnému činu přikročili jiní. | Proto
Gombes nyní odhaluje záclonu z kšeftařského zá
kulisí, schystávaje tak osobní odvetu. | Stal se:
předsedou vyšetřovacího výboru nad likvidací,

Mášterních statků. A tu dne 26. března pronesl 0-*
strou kritiku nad počínáním ústavu »>CreditFonci
er.< Tento ústav při zápůjčkách na kongregační
statky porušil vědomězákon, protože poskytoval
půjčky sdfužení;které po zákormuvůbec neexistu

ná »Credit Fencier< jest ústavem státním — a ejsepýbice mo vysmál. Ovšem:žťse doJedná 2hse o Koddečné osobní čachřy.
— oAŽ bude zničena moc církve, až se jí seberoua:

plyn vyrobený aby se konservoval a zasílal k
příslušnérnu účelu. Jeho návrh však zapadl beze
zvláštního povšimnutí.

Leč nyní chemik londýnský Ramsay myšlenku
dříve nadhozenou nyní podrobně v tisku rozvedl.
Nechť se spaluje uhlí v zemi samé, plyn ať se za
chycuje do plynojemů a rozvádí se pak potrubím,
kde ho jest třeba, podobně, jako se děje v mo
derních plynárnách. Po případě ať se zasílá stla
čený v bombách na vzdálená místa. Spalováním
tím by se zužitkovaly i velice tenké uhelné žíly,
kterých hornikova práce pro malý výnos pomíjí.
Rusko na př. má mnoho uhlí, které se nedá zužit
kovati při dnešním způsobu dolování, protože se
na vzduchu rozsype a jest příliš znečistěno různý
mi zeminami. Proto zde zvláště by se odporučo
valo začíti s praksí navrženou Ramsayem. Stojíme
tedy zase na prahu nové doby, která při nyněj
ším sociálním proudění má větší význam než poli
tické přetvořování obrovských říší. | Při novém
způsobu zužitkování uhlí ovšem hned padá na vá
hu otázka sociální, protože k obsluze nových pod
niků bude zapotřebí daleko menší počet dělnictva.
Nutno tedy řešiti dělnickou otázku zároveň s pra
ktickými pokusy, aby hned s počátku celé statisíce
lidí nebyly zbaveny chleba.

Z Dědictví Svatojánského v Praze. | Podíly
členské na rok 1912 právě vyšly, tak že je čle
nům možno knihy si u knihkupce, jehož jméno
mají na lístku udáno, vybrati. Vyšlo opět jako po
díl pět knih a to: I. Jindř. Skopce: »Paměti Fran
tiška J. Vaváka«. Knihy II, část IIL — 2. Frant.
Synka: »Pravdou k životu«. Část II. — 3. Vlasty
Pittncrové: >Selská pýcha«. Obraz ze života lidu.
— 4. J. Ježka: »Od Krkonoš«. Krátké povídky z
poborského kraje. — 5. Dra. Ant. Podlahy: »Po
svátná místa království Českého«. Arcid. Praž
ská. Díl VI. Vikariáty: Sedlčanský a Votický. —
Krámská cena všech těchto knih obnáší 11 K. Jak
veliký to úrek z 20 K vkladu členského! Přistu
pujte hojně za členy! Přihlášky přijímá >Ředitel
ství >Dědictví Svatojánského« v Praze IV.—63.
Vklad jednou pro vždy za osobu obnáší 20 K, za
rod, knihovnu, školu, spolek a pod. 40 K. Každý
nově přistupující člen obdrží mimo to několik star
ších knih dle rozhodnutí ředitelstva zdarma. Při
pomínáme, že i na rok 1913 chystá se 5 knih po
diiných, mezi nimiž bude též druhá (poslední) část
>Písnia sv. Nového Zákona« (kapesní vydání) -v
překladu universit. professora dra. Jana L. Sýkory,
dále dva svazky povídek a kniha >Sv. Hostýn«
od P. Vídenského.

PRVNÍČESKÁ5.5 NAŽIVOT
naproti „Národnímu divadlu“ v Praze.

Nejlevněji. Žádejte prospekt. Nejvýhodněji.

| Hubený výsledek Fepařské svépomoc | Zno
vu začalo rolnictvo doufati, že liberální pracovníci
„výtěéhou řepařstva materielní výhody, třebaže lé

ta předešlá nabylo tolik trpkých zkušeností. Ale
smutno nyní i na Moravě i v Čechách. Na Moravě
vedl pokrokář Kuneš Sonntag řepařskou organisaci
s jinými stoupenci tak, že všude se téměř vyjedná
valo s cukrovary raději bez ní. Docházely často
stížnosti, že inísto jednání o řepě potíral se na ře
pařských schůzích >klerikalismus.« To byla ovšem
voda na mlýn — židovských cukrovarů. Agrárníci
sledovali svojí organisací výhradně cíle politické,
protože chtěli na vějičku nachytati hojně stoupen
ců pro blížící se volby do zemského sněmu. O
všem že dle známé, až příliš pověstné taktiky po
krokářské snaží se agrárníci sváděti nezdar svých
kotrmelců na katolíky. Vystřelila se na př. na po
slance Šamnalíka rachejtle, že prý byl ochoten o
bětovati několik milionů selských peněz cukro
varníkům. Ten však prohlásil jadrně: »Nedal jsem
se podplatit před desíti lety cukrovary a vrátil
jsem před svědky peníze z jistého cukrovaru ...
Já si netisknu ruce s pány cukrovarníky, ani jim
nedělám komplimentů, jako to činí předseda řepař
ské organisace pan Sonntag.«

Organisovaní řepaři byli odbyti nestejnými ce
natni jako dříve, zato však neorganisovaní obdr
želi více.

Bergmanovo >Slovo Venkova« v několika
článcích ciferně dokázalo, jak jménem nebožky
ústř. jednoty řepařů několik agrárníků svedlo ře
pařské hnutí na scestí. Kdyby se byla řepa v pra
vý čas prodávala, mohlo rolnictvo při rozdílu 30
h na 1 g dostati o celých 4,500.000 K více. Lysá
n. L. byla od agrárníků vyloučena jako neposlušná.
Zatím co však papírové organisace agrární braly
za cent 2 K 50 h, Lysá dostávala 2 K 75 h. Rolníci
nyní tam projevují veliký dík za to, že nešli spo
lečně s těmi, kteří byli organisováni dle diktátu
z >Orientu.«

Katolickým pojištěncům! »Unitas«, Jednota
katolických pojištěnců z Čech, Moravy a Slezska,
ustavila se v Praze, aby hájila zájmy katolických
pojištěnců, ať jsou pojištěni u kteréhokoliv ústavu.

>Unitas« není spolkem té neb oné politické
strany nebo frakce, tak že za členy její přistoupiti
může každý katolický pojištěnec bez rozdílu poli
tického smýšlení. Hospodářské zájmy hájiti jest
jediným účelem této Jednoty.

Nepořádky, které se: přihodily v pojišťovně
»Praze«, dostatečně odůvodňují oprávněnost a
účelnost Jednoty >Unitas«. V pojišťovně »Praze«
není ještě zaveden pořádek, jaký by tam měl býti.
Hlavní závadou jest zastoupení pojištěnců, neboť
dosavadní zastoupení delegáty a volba jich nepo
skytují dostatečné záruky, že zájiny pojištěnců bu
dou v této pojišťovně náležitě chráněny a obsta
rány. Mimořádná valná hromada delegátů, která
se konala v lednu, přijala návrh, aby byly změně
ny stanovy, zejména pokud jde o zastoupení člen
stva. Ale komise, která tuto změnu měla vypraco
vati. úlohu svou neprovedla. Přes o však svolána
jest na 14. dubna valná hromada delegátů, jako
by v pojišťovně všechno již bylo uspořádáno.

S tím nemůžeme souhlasiti a k takovému jed
nání mlčky přihlížeti. Jednota »Unitas« učiní v
tomto případě příslušné kroky. Aby akce její do
sáhla plného zdaru a účinku, nutno, aby k dosavad
ním tisícůni pojištěnců za členy její už přihláše
ných přibylo tisíců dalších.

Proto vybízíme znovu, aby každý, kdož je
pojištěn, ať jest to u kteréhokoliv ústavu, se při
hlásil za člena této Jednoty. Každý tak může uči
niti, ježto roční příspěvek jest nepatrný. Ročně
platí člen zakládající 2 K, činný člen 50 haléřů. Při
hlásiti se možno zejména u funkcionářů Jednoty.
Pojištěnci! Jedná se o Vaše zájmy, o Váš hospo
dářský prospěch. Jde o významnou a důležitou ak
ci, která jest počátkem práce o hospodářské po
vznesení katolického lidu českého.

Neváhejte a hlaste se bezodkladně k tomuto
velikému a slibnému dílu!

Presidium a členové výboru: Císařský rada
MUDr. Ot. Rožánek, předseda, v Praze II., Kře
mencová ul. č. 8., P. Tomáš Šilinger, říšský po
slanec, místopředseda v Brně, Josef Novotný, ka
plan v Pardubicích, jednatel, Jan Dostálek, archi
tekt v Praze I., Bartolomějská ul. č. 5., Dr. Josef
Burian, probošt, přísedící zemského výboru, Lu
dvík Hora, farář, J. Nový, ředitel panství, Frant.
Světlík, chefredaktor »Našince«, Václav Kunz, ka
techeta, Frant. Beneš, výpravčí vlaků, Dr. Karel

obchodník, Čeněk Pospíšil, rolník, Frant. Nykles,
ředitel panství, Docent A. Rozštlapil, inženýr v
Brně, J. Richter, vrchní úředník, Jaroslav Šliha
vý, inženýr.

Úsporné fístky účelnější než tak zvané »domácí ú
sporné pokladničky« zavádí katolické Úvěrní úrušetvo
Eliška v Firedci Králové (Adaibertinum); pro děti, če
leď, dělnictvo, členy organisací atd. zvlášť výhodný způ
sob ukládání úspor vmemšímobnosu. Úvěrgídružstvo
Eliška zasluhuje pozornosti katolické veřejnosti.



výzdobu chrámovou

7 (Ant. Miihla nástupce)

Nová Paka, Čechy
doporučuje závod svůj veledůst.
duchovenstvu a sl. patronátním

úřadům.

ocohrámůa kaplí
Malby v každémslobui technice.—
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Nejlepší doporučení! © Vzory a skiny franko!

Jana Kotrče
prostředkovací

a realitní kancelář

v Hradci Králové
proti kostelu Panny Marie
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při 2 provisiC 00C

V úvěrníspolečnost

Dřrenežkonpl prodej a koupi
zahrad, železný nábytek veškerých druhů
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. o -S | Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

J, J F Z FK, vPardubicích, M
doporačuje závod svůj velodůstojnému dacho

elektrotechnický závod venstvua ul.patronátnim úřadůmk opravování

v HradciKrálové,Sratojazskénám.č.76.| oyázů, kazatelen, křížových cest Ku puje
Zařizování Velkosklad i veškerých chrámových předmětů,jakoži

elekteiokého lustrů, k opravě vt apod-NÁtla, lektric ch náhro mic s

telefonů, Vontilatorů zlacenípísmaa různýchpředmětůvenkuse nale- na svůj účet za hotové a
hromosvodů. žebliček sajících za ceny mírné, — Taktéž dodávám colá

jů
Dynama. a,přístroj nová chrámová zařízení di á á

on © každémslohu a provedeníčistě uměleckém pro W

Motory. pen!. kdelal ros oč okoeují úplnědaspitn A
osta tak

Žárovky: materiálza "a nárokumečoslovné. vlastní objekty
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Zdstapoe Uniom Horlogerie, spol. továren hodinek Biel, Glasbůte v, S., Ženeva,

Švýcarské precisní hodinky. Nástěnné hodiny v nejmodernějším provedení. Brillanty. Klenoty a šperky. Optické
zboží. Přepychové předměty z čínského stříbra. Stříbrné i alpakové stolnía jídelní náčiní. Vše v obrovském výběru.
Nejlevnější ceny! Nejlevnější ceny!

we- První královéhradecký elektrostrojní závod umělého =em

„„KAMENO-PRŮMYSLU
ZdenkoJežek vHradci Král.

provaut práce hřbitovní a doporuč. svůj hojně zásobený

Paramenta

Ignáce V. Neškudla: syn
(protokolovaná úrma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Haškadiy, larále vo Výpraehtisleh)

doporaduje P. T. veledůstoja. duchovenstva |:
svůj oavědčený A Často vyznamemaný :

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní |:
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

te Ba požádání franko zašlou.
KEZEKI

sklad hotových pomníků
leštěných. — Dodává mramorové zařízení pro

uzenáře,řezníky,kavárny, mramory na níbytek, desky

pro koželuhby,elektrotechniky, instalatéry, k bateriím,

vodovodům atd., ehladiet desky prot pány cukráře.

Mramorové pračky,
nejlepší prací přístroj

RADOST PRADLEN.
Cena 5 až 6 K dle velikosti.

Račte při objednávkách
dáti přednost českému
výrobku, domác. závodu.

NYHEHNENENEEHNEKV IMKXTITKFINEKXNYEESNANET“

Veledůstojnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dope
rnějií veškeré kostel.: uádovy a
vacIDL 8 10: MO. Frou.e, kalicby
cibáře, nádobky, | énky pacitkály,

svícny, lampy, kaditelnice, ropenkyntd. své , předpisám
církevním vyhovující. Staré před
uéty opravuje v původní intenci a
v obni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kézku franko bes záveznosti koupě.
Vše se posíld posvěcené. Prdes ruční.

Biladvoshorýchslalýcha siříbrnýchklenotů,jako: ře.dsn
Badonek. aků, náramků atd. 3 Mletářeské

přeten y, boldnky jídelní náčiní zestříbrapravého. o vždy na akladě.
bteré slate, stříbro 6 drahokamy bupuje za nejvyšší cen)

JAN STANĚK,
. peslě a olsolour

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

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův
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o odbo B m
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:umělecký ústav
* (Pp malba moskbě < |

E. Škavde,Brně,

! 2
zhotovuje a dodává malovené
okna chrámová v každém pro
vedení, od nodušštho © 3X
vzorumotikovék do nejho TX)
hatšího provedení fgurálního,
dodává tato i s železnou kon
strakovlastní výrobyochranné

sítě avše zasazenovmístě,

Moaaiky sklenné pro fs

py křížovécesty atd.
rem Por ioiod.

Brožurus návodem© látání prádla
obdržíkaždýzdarma. nJI

a.

Zhotovuje oděvy dle

katolický tisk! ©6

o Tovární sklad ©
jemných suken

Biskupská knihtiskárna
nw|v Hradci Králové [7

nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z obora knihtisku.

Km) Ceny mírné, vyřízenísprávné a rychlé.

Spiritismus zdokonalením křesťanství?
Tento důkladný spis dra
J. Novotného vyšel v ele- v
gantní úpravě o 259 str.Cena 2 K GOh.

Objednávejte u
Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové.

Josef Dvořáček
znovuzřídil a právě otovřel svůj volkozávod klobouky.

Račte Račte
si prchlédnouti novinky klobouků se přesvědčiti, že za velmi levnou

v nádherných výkladech. cenu konpíte výborný klobouk.

Založeno 1893. Založeno 1893

Mároží Palackého tř.
naproti (Grandhotelu
a rak. nher. bance.

h oh klobouků
Speciality bejlesělohsvětorýchznaček,

Hradec Erálové. 82.

$
U hodně l 

kupnípraměn vBehonskuveškosvých.vadí vé

kolal paramenl
Prádla, praporů. příkrovů, koborců u

ovovéhoče ve výrobnách nejstaršíhozávodu v ©. a k. dvorního dodavatele

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

o Tisíceusnávacíchpoěy, re a od mebráskové cenníky, toz vzorya hotovésboží
k výběru franko.

Bez velkoměstské rožie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly ne venkově, čímá levnější
OsDy aš o 20%, neš všade jinde.
Jabil 100let. trvání a 40lot. vlastní činnosti.

Adresovánívšdy došlovné se vyprošuje.

é5 láaně radium-ka
radiové, "m Léčba smrzleukyselinou uhličitou.
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Svatováclavská Matice Školská.
»Svatováclavská Matice Školská«. Jest to ka

tolický školský spolek se sídlem v Praze-Bubeuči,
který vešel již v době před Velikonocerni státním
schválením stanov v život. Řekněme lépe: Nevešla
vlastně v život nyní, ale má za sebou již celé prv
ní období veleplodného života a-praktických zku
šeností.

Od roku 1892 trvá v Čechách katolický škol
ský spolek »Přátel katolických škol Bratrských«
se sídlem v Praze. Po celou dobu prvého svého
dvacetiletí pracoval v klidu, bez pompy. Nejdule
žitější ze svých prvých cílů uskutečnil: Uvedl ro
ku 1898do Čech učitelský školský řád církevní
»Kongregaci Bratří škol křesťanských« čili »Škol
ských Gratří«; téhož roku založil a v následujících
létech rozšířil vychovávací ústav a školu »Svato
václavský pensionát« v Bubenči; roku 1909 založil
první katolický ústav ku vzdělání učitelů v Praze
Bubenči; r. 1911 převzal veliký stávající ústav-in
ternát pro řemeslné učedníky (180) a studenty (120)
»Johaneumn<v Praze. Ano spolek tento vlastně dal
podnět ku založení bratrského spolku na Moravě,
Matice Cyrillo-Methodějské v Olomouci, kteráž,
jak již řečeno, pracuje za těmiže cíli a usiluje o
založení druhého katolického ústavu v době nej
bližší na Moravě, zakládajíc svou činnost na zku
šenostech spolku Pražského.

Touto praktickou zakladatelskou činností na
poli školství vyzkoušel spolek za uplynulé období
svého trvání své síly; za dobu dvaceti let získal
nepřehlednou řadu příznivců a členů mezi ducho
venstvem i laiky království; položil zdravý základ
a splnil předpoklad ku zvýšené další činnosti v
druhé epoše své existence za cíli celonárodními,
na obranu celého národa, s celým národem.

Do nového tohoto života vstupuje spolek změ
niv stanovya též svůj název. Ve změněnýchsta
novách postavil činnost svou na základ nejširší, s
celonárodní obrannou orgamišací. Netroufá si do
svatého boje tohoto vstoupiti, než pod vlajkou sv.
Václava. Přijal proto na dále nové, národu nade
vše drahé jméno: Svatováclavská Matice Školská.
Tato chce v nynější době novopohanské: volnomy
šlenkářské-židozednářské poroby, žíti a se cele o
bětovati národu za ideje svatováclavské. Na do
klad toho podáváme výtah z $ 4. a 5. státně schvá
lených stanov. *

Spolek pracuje k tomu účelu: ,
1. Aby chráněn a vydatně podporován byl ná

boženský ráz lidového veřejného školství.
2. Aby v místech, kde náboženství hrozí ne

bezpečenství, dle možnosti zakládal způsobem své
pomocným vzorné náboženské školy, zvláště na
místech zároveň národnostně ohrožených. Má tedy
spolek účel všenárodní, nábožensko-kulturní. Sva
továclavská Matice Školská chrání svým škol
stvím náboženství a neopomíjí při tom národnosti.

Z těchto účelů vyplývají pro spolek úkoly:
1. Býti stálým buditelem a podpůrcem nábo

ženského rázu české veřejné školy lidové.
2. Snaha rozmnožovati řadu příkladných svět

ských učitelů pevného náboženského přesvědčení.
Z úkolu toho plynou povinnosti:
a) Napomáhati všemožně v zakládání a vy

držování katolických ústavů ku vzdělání učitelů
světských;

těchto paedagogiích; :
c) napomáhati v péči o umístění absolventů

katolických paedagogil;
d) spolkovým právním sborem býti svému ka

tolickému učitelstvu radou a ochranou;
e) pracovati ku sjednocení katolického česko

slovanského učitelstva zřízením příslušných stře
disk při katol. paedagogiu v Praze-Bubenči a vy
trvalou mravní péčí o jejich trvání a rozkvět; stře
diska tato jsou: Mariánská družina učitelů, Ústřed
ní spolek katol. učitelstva, Ústřední knihovna katol.
učitelstva (majetkem spolku), roční učitelské exer
citie, odborné kursy atd.

3. Zakládati vzorné katolické školy lidové (i
odborné) a ústavy vychovávací: mladická sdruže
ní dorostu, rovněž i odborné kursy lidové, a to na
místech nábožensky ohrožených, která jsou sou
časně i národnostně ohrožena. Svatováclavská Ma
tice školská zakládá školy nábožensky ochranné.

4. Podstatným a spolku vlastním úkolem jest
podporovati všestranně činnost učitelské řádové
kongregace »Bratří Škol křesťanských«, národno
sti české. Plněním úkolu tohoto je též zaručeno,
že se spolek neodchýlí od snahy dosáhnouti vytk
nutéha. účelu. kám

kantony oltáře, sochy, rá sev,
levně provádí absolvent o. k. odb, školy sochařské

s řezbářské

BOHUMIL BEK v HORE KUTNÉ.

-m

,

. Kulturní jiskry.
posledních letech štvou fanaticky proti českým
katolíkům právě ti privilegovaní vlastenci, kteří
by měli v zájmu všenárodním na předním místě
zachovati opatrnost. Přes to však našinci chápají
povinnost národní lépe než ti jejich odpůrci, kteří
se koří v prachu sociálním demokratům a židim.
Na námluvy Sokolstva a jiných národních kruhu
dali sociální demokraté již tolikrát odmítavou od
pověď, že jen slepec muže doufati ve vážnou ná
rodní spolupráci těchto zpupných žáků Beblových.
Ale —- zaječí hrdinové vylévají si při té krisi
zlost na katolících. Nedávno liberální »Pozor« drze
lhal, že kněžstvo nepřispívá na české menšiny. Za
tím však již sami čeští chudí bohoslovci pořádají
mezi sebou značné sbírky na národní účely (zvlá
ště na Ústř. M. Školskou.) Brněnská Matice Škol
ská vydala zprávu za r. 1911.A tam čteme, že me
zi 1631 členy skutečnými a přispívajícími jest 161
kněží. Připočtěme k nim jiné katolíky — a pak o
dečtením se přesvěděme, kolik vlastně chvásta
vých pokrokářu jde v té záslužné práci stejným
krokem s konservativci!

Olázkou rukopisů zabývalo se opět »České
Slovo< a pravilo: 1. Hanka nemůže býti paděla
telem všech tří Rukopisů. 2. Poněvadž je Hanka

ho, mohl snad svým uměním stačit k padělání
Rukopisu Zelenohorského — což ovšem dokázáno
není — ale naprosto nemohl padělati Rukopis Krá
lodvorský. 3. Rukopis Králodvorský je palaeogra
ficky a chemicky památka nepodvrácená. Možno
vyvoditi ještě jeden dusledek: Poněvadž Rukopis
Králodvorský chemicky | palaeograficky obstál

skálopevně od r. 1817 do r. 1911 a další zkoušky
Jeho, provedené zásluhou nezapomenutelného dra
Píče v roce 1911,doplnily a potvrdily jeho pravost

filosofického. Spisovatel výslovně dí: »Dokud pří

dostati do sporu s náboženstvím.« Jen s nepravou
přírodní filosofií může se víra dostati do spo
ru. +Pro znalce jest darwinismus již dávno
mrtev. Čo se v poslední době v jeho pro
spěch uvádělo, není ničím jiným, než řečí pohřeb
ní Teleologický (účeloslovný) názor dříve šma
hem zaujatými přírodozpytci zavrhovaný, přichá
zí opět k platnosti. Nahlíží se stále více, že me
chanistnus a teleologie nejsou protivami, právě tak
jako jimi nejsou theismus (víra v Boha) a evoluční
(vývojová) theorie (různící se od strohého darwi
nismu). Tato jest bez idey Boží hádankou nerozlu
šttelnou. »Právě přenesení myšlenky vývoje na
veškerý vesmír nutí filosofického ducha, který zá
kora kausality (příčinnosti) nechce zapříti nebo
zkomoliti, k přijetí intelligentní tvurčí příčiny svě
tové. »Naděje, že darwinismus bude posledním roz
hocným trumfem proti křesťanství, zklamala, byl
lo jen sen, s čímž se vážní učenci nikterak netají.
Křesťanský názor světový převyšuje všecky 0
statní jako věž, ať jej posuzujeme s kteréhokoli
stanoviska. Tento světový názor »jediný odpoví
dá požadavkum pravého vývoje, poněvadž
před náš zrak staví vyšší vývoj ducha, kdežto vše
cky moderní prolikřesťanské světové názory buď
žádného pravého vývoje neznají, protože přírodní
proces odsuzují k věčné jednotvárnosti, anebo při
kládají vývoji světa zcela negativní, úplně pessi
mistický cíl.«

Uražení vlastenečti židé. Ovšem urazí se nej

dále a hledatl zde východisko k restauraci Králo
dvorského Rukopisu ve všech ostatních směrech.«

Žunkovičův spis o Rukopisech, v němž kri
tické vydání Rukopisu Zelenohorského, Králové
dvorského a Písně pod Vyšehradem v originále
bude doprovozeno statěmi literárně historickýmni,
filoiozickými a obrannými, vyjde v létě roku le
tošníhu. Kniha bude ozdobena barevnými reprodu
kcemi několika stránek Rukopisů a umělecky vy
pravená (obálka, vignety a linky) malířem Jano
Koehierem. Autoři, nakladatel i knihtiskař věnu
jí spisu o Rukopisech péči co největší, aby kniha
byla v každém ohledu: obsahem i zevnější úpra
vou bezvadná a dokonalá. Ty, kdož v Rukopisy
věří a kdož se o tyto vzácné staročeské památky
literární zajímají, na spis Žunkovičův upozorňuje
me už nyní.

Věda o původu člověka. Zázraky lurdské jsou
tak patrné, tolika svědky dotvrzené, že si marně
rozbíjeli nejbystřejší nevěrci hlavy o skálu prav
dy. A přece řekne“pyšně moderní atheista: »Ne
věřím, protože to jest proti mé zásadě a proti mé

ochotně nejbláhovějším báchorkám o původu člo
věka, jak mu je předkládají lidé, kteří se ani zda
leka nemohli přesvědčiti o skutečnosti v této otáz
ce. Nic tak těžko nelze luštiti experimentál. vědou,
jako původ světa vůbec a člověka zvláště, protože
dávná tisíciletí tak skrovnou ozvěnu zanechala
pro ča“ přítomný.

Právě vyšla nová kniha o původu člověka (Dr.
AI. Schmitt: »Der Ursprung des Menschen.« Her
der. Freiburg.) Spisovatel na 120 stranách shrnuje
dosavadní výzkumy a dosvědčuje: »Pravá příro
dověda může jen říci, že o původu člověka jak
dle těla tak dle duše ničeho neví.« Praví, že ne
předpojatí učenci doznávají zcela upřímně, že pů
vod člověka ze zvířete není žádným vědeckým
výsledkem, nýbrž pouze postulátem (požadav
ken, Naturalistický monismus (tvrdící, že člověk
duše nerná) působí v theorii poznání jen zmatek.
Rovněž tak v ohledu morálním. Takový světový
názor jest předmětem slepé víry a nikoli pravdou
vědeckou. »Spojitost lidského pokolení s říší zví
řecí nedá se nalézti, ba stává se vždy obtížnější,
čím více naše vědomosti pokračují.« Čím více pří
rodověda pokračovala, tím jasněji se poznávalo,
na jak slabých základech spočívá výrok, že člo
věk má své předky ve zvířatech.

Dle toho jest patrno, jak právě volnomyšlen
káři jsou odsouzeni k slepé víře ve věci naprosto
nedokázané a jak rozšiřují ze záští proti církvi ve
liké pověry, zneužívajíce bezohledně jména po
kroku a vědy.

Poměr vědy k víře. Dr. Albert Lang vydal
knihu +Vorlesungen úiber Christentum und Natur
wissenschaft« (Strassburg, Le Roux). Praví v ní,
že úkolem přírodovědy není rozhodovati o jsouc
nosti Boží, poněvadž ta otázka nespadá do jejího
oboru a nemůže býti luštěna její methodou. Úlo
hou přírodozpytců jest odhalovati fakta, vyčísti
zákony z knihy přírody, poněvadž jest jejich obo
rem svět přístupný jejich smyslům. Otázky, pře

Dle talmudistu jest národ český vázán k židum
velice závažnými povinnostmi, ale židé si mohou
počínati vůči křesťanským konsumentum tak, jak
jim libo.

»Svaz českých židu v Praze« hned svolal do
buje hotovost, když se dověděl, že k sokolskému
sletu má býti vydán adresář Národohospodářské
Jednoty v Praze, ve kterém by na židovské firmy
nebyl vzat zřetel. Židovský »Svaz« podal ihned
stížnost Národní radě pražské. »Svaz« naříkal na
velikou nespravedlivost a nazval se »mandatářem
(plnomocníkem) celé veřejnosti české«. | Ovšeni
chytře zamlčel, kolik vlastně semitských obchod
níku přivedl jako akcionáře a zájemníky všenárod
ního celku. Vždyť přece mají židé právo těžiti z
národní společnosti jen tak dalece, jak dalece a v
jakém počtu konají k ní své povinnosti. Leč chytří

koli v Praze dosud jest bílou vranou obchodník
židovský, který se hlásí k společnosti české. »Svaz«
tedy místo klidného výpočtu, kteří obchodníci mo
hou býti pojati do adresáře s plným uznáním, způ
sobil alarm ve prospěch židů všech.

Tentokráte však Národohospodářská Jednota
pražská netýkavkám odpověděla:

>Ohražujeme se co nejrozhodněji proti nařče
ní uvedenému v podání »Svazu č. p. Ž.«, že jsme
sdružení výslovně antisemitské — a nábožensky
antisernitské, vedené náboženským záštím.« Rov
něž co nejrozhodněji ohražujeme se proti tvrzení,
že pěstujeme »náboženský bojkot«. U nás není
bojkctu. uáš předseda je na př. athelstou. (Zajíma
vé přiznání.) Ale máme svědectví, že příslušníci
českých židů Národohosp. Jednotu a její členy o
hrožovali bojkotem, že denuncovali přímo naše li
di u nadřízených úřadů, a buderne sami žádati o
chrany Národní rady v této nehezké záležitosti.
Proto odmítáme též s veškerou rozhodností ja
koukoliv předhuzku o nepokrokovosti. Naopak ale
udání »Svazu českých židu« svědčí o tom, že tito
otázku náboženskou staví v popředí, oni chtějí ji
zavléci do pojmu hospodářského, chtějí snižiti sna
hy po varitě (rovnocennosti) druhých vyznání. V
tom jest iejich nepokrokovost. My židum nic vziti
nechceme, ale překážeti si ve snaze po hospodář
ském obrození nedáme. — Buď uznají oprávně
nost našich snah a budou prodávati a kupovati
české výrobky a nastane klidné spolužití mezi ná
mi, neb budou pokračovati jako dosud a potom
nechť nemluví o svém češství. Od jejich prozíra
vosti očekáváme rozhodnutí a to nejen slovy, ale
též skutky, které projeví fedrováním domácího
českého výrobku. Konečně musíme se pozasta
viti nad sebevědomím »Svazu č. p. židů«, jenž se
pokládá za mandatáře celé veřejnosti české«. Ač
koli našich členů a přívrženců jest nepoměrně více
než příslušníků »Svazu č. p. židů«, nechceme sl ta
kový přívlastek osobovatl a také »Svazu« jej upí
ráme co nejrozhodněji. Tak velkých slov nemělo
by se užívati ve vážných podáních, která činí ná
rok na seriosnost (vážnost). »Svaz č. p. židů« ak
centuje, že vykonávají české povinnosti a získá
vají své příslušníky k plnění národních povinno
stí. Jen mimochodem k tomu podotýkáme: před
akcí českých židů navštěvovalo české školy v Pra
ze 192 dítek židovského vyznání. Letos po velkých
provoláních českých židů o dvě méně. Pokud se
týče voleb do obchodní komory v Olomouci, stůjž



zde úsudek časopisu >Jihozápadní Morava«: >Naši:
židé, jichž je v Třebíči hodně, a kteří tu represen
tují značný počet hlasů, kterým jsmé nabízeli přá
telsky ruku a volali k nim, Že není u nás antisemi
tismu. a říkali jn, nemáme nic proti vám, pojďte
s námi, buďte Čechy — a nebude rozdílu mezi vá
mi a námi, vaše náboženství jest nám lhostejné.
Co nám odpověděli? Jen to, že hlasovalo značně

mnoho židů proti nám.<
©

arevná

P kostelní okna
w odbor. provedení zhotovuje a dodává

Hr. Uhlíř,
umělé sklenářství

v Třebectovicíh u Hradce Král.

Cenníky a rozpočty na požád. zdarma.

Sociální besídka.
Soc. demokracie a střední stav. Již uvedena

spousta dokladů, jak soc. demokraté zcela důsled
ně připravují střednímu stavu zkázu. Není ovšem
divu, že v tomlo směru uplatňují svůj prograni,
který jest v té příčině dosti zřetelný. Ale — jak
již dr. Kramář správně naznačil -— neměli by při
volbách loviti v cizích revírech. Mají i při takové
přiležitosti mluviti tak upřímně k živnostníkum,
jak jindv mluví o nich. Nový doklad, jak si před
stavuje soc. demokratické dělnictvo spolupráci st
živnostníky! Rudý >»Holzarbeiter-Zeitung« v č. 7.
ze dne 17. února t. r. napsal: »Pro dělnictvo a mě
šťáctvo není žádného spolužití, nýbrž jenom zá
pas. To se nesmí nikdy zatušovati, že se zde jedná
o boj dvou tříd, dvou světových názorů, o boj, v
němž není žádného pardonu.«<— Prozrazuje tedy
velikou neuvědomělost živnostník, který horlivě
soc. demokratickým třídním akcím posluhuje.

Obchod lidmi ve středověku. Církev stavěla
se proti tomu barbarství všude, kam její moc sa
hala. Na příklad Benátčané začali sprostředkovati
prodávání otroků mezi Východem a Západem.
Když však na kupčíky vyhlášena církevní klatba,
přestali tito těžiti z prodávání lidí. Horší bylo po
stavení církve k handlířům Židovským, protože
proti nim zákony církevní neměly zvláštní moci.
Židé kupovali netoliko válečné zajatce, ale i děti,
které prodávali za veliké sumy Mohamedánům.
Proti tomu hnusnému obchodu byly namířeny ruz
né výnosy synodální a církevní zákazy. Na př. u
stanoveno, že žádný otrok nesmí býti prodáván
přes hranice Francké říše. Přikázáno, že žádný
žid v křesťanském státě nesmí míti křesťanského
otroka. Roku 581 na synodě ustanoveno, že každý
křesťsuu:může vykoupiti otroka od žida za 12 sol
du. Jestliže by žid nebyl s tou sumou spokojei,
bude osvobozen otrok beze všeho placení. Ovšem
žide jiz tenkráte uměli nalézti hojnost prostředku
k obcházení nejnutnějších ochranných ustanovení.
Na př. biskup Lyonský Agobard prodělal velice
tuhý boj s úředníky, kteří byli od židů podplaceni.
K úplnému zmaření hnusného obchodu bylo potřebí
dlouholetého boje již proto, že zištní velmoži rádi
podporovali židovské kšefty k vůli vlastnímu 0
bohacení. Na př. sám Jindřich IV. obchodu otroc
kému přál — ovšem za veliké zaplacení. Na hrani
cích u Koblence totiž se platily za každého pře
váděného otroka 4 denáry cla. A poněvadž toto
clo vynášelo obrovskou sumu, patrno, jak veliké
davv otroků byly voděny. V Čechách takovému
nehumánnímu jednání se opřeli vší silou sv. Voj
těch, sv. Václav a Vratislav.

Jaký bude stát budoucnosti? O tom velice o
patrně uvažoval sám soudruh dr. L. Ouessel v č.
18. a 19. časopisu >Sozialistische Monatshefte«. Na
psal tam: »Celá desítiletí se potáhne soc. revoluce
a potom nejdříve vše zůstane při starém ... . pra
covati musíme přirozeně potom jako před tím.
Také nepříjemná zaměstnání potrvají. A kdo ne
bude chtíti pracovat, ten nebude mít co jíst. Při
tom dělnická mzda v socialistické společnosti bu
doucí sotva se bude moci zvýšiti. Docela jest i
vyhlídka na snižovánímzdy. . .Sociální revolu
ce, která má osvoboditipracující lid ode vší nou
ze a všeho strádání, není dále ničím, než lesklým
klamným obrazem.«

Veliké relormy se provádějí snadno ústy. Když
však má dojíti k činu, samí navrhovatelé by rádi
svalili břímě s tím spojené na lidi, kteří návrhu
nepodali. Bývalý učitel v Německu Jindřich Schulz,
který se stal soc. demokratem, vydal roku 1911
knížku, v níž navrhl celou kupu oprav dosavadní
ho školství. Ovšem soudruzi zajásali, nepřemýšle
jíce o tom, zda návrhy jest možno realisovati. Ja
ko by celá řada jiných paedagogů již dávno mnoho
o teformě školství nebyla psala bystré články a

' jako by i o žádoucích a proveditelných reformách
mnoho nemyslili šlechetní i, kteří dali na
zvelebení školství zcelá dobřovolšě stětijíce!

Schulz navrhř- úplně bezplatně vyučování ma
všech školách. Zapomněl však při tom, že tím ná
vrhem ubližuje samé demokracii. Proč by měli
chudší poplatníci, třebas ani dítek nemají, platili
za boháče; dávající své synky na sfudie? Někdo
přece náklad na takové školství platiti musí. Dle
návrhu Schulzova všecky učebné pomůcky mají se
dávati žákům zdarma. (Tedy netoliko chudým, ale
i bohatým.) Všichni žáci mají býti ve školách stra
vováni a šaceni. (Tu jest otázka, zda by se to také
všechněm zamlouvalo.) Ve školách nechť se zřídí
také lázně, plovárny, ohřívárny! Podle toho ná
vrhu by se tedy žáci šli domů jenom vyspat. Ja
ký by to byl materielní ráj pro rodiče, kdyby na
to zařízení nemusili platit více, než na soukromé
vydržování svých dětí! To všecko by musili za
platit bohatí i chudší měšťáci zvláštními přirážka
mi k přímým daním, protože soc. demokracie proti
daním nepřímým bojuje celou silou. — V Němec
ku vypočetl katolický poslanec dr. Hess, co by
uskutečnění návrhu soc. dem. stálo: Celkem je v
Německu 11 mil. žáků. Stravování jich po 250 dní
v roce, čítá-li se na žáka denně jen 50 pfenigů (60
h), stálo by 1375 mil. marek. Ošacení jen po dvou
oděvech ročně na žáka po 10 markách (12 K) stá
lo by 220 marek; boty, prádlo, klobouk nebo če
pice ročně jen po 10 m. čítáno, zase 110 marek, 0
patření školních potřeb, mírně čítáno, jen 55 marek.

Dle Schulze ve třídách má býti pouze po 10
žácích. Jest to sice návrh velice ideální, ale před
stavme si, že by v Německu musilo býti za tím
účelem placeno 110.000 učitelů! Sneslo by se to
při nynějších poměrech?

Dále Schulz rozkazuje, že děti všecky mají
býti z povinnosti posílány do dětských zahrádek
již od 3. roku svého věku. Tam také mají býti ži
veny a šaceny. Tu by se ovšem počet učitelstva
rozmnožil asi o pětinu. A ta řeforma by stála na
6 milliard marek.

A takové návrhy dovolila si vnésti soc. demo
kracie docela do parlamentu. Ovšem že byly veli
kou většinou odmítnuty. Vždyť i pokrokáři, do
stanou-li do rukou správu některé obce, dlouho
přemýšlejí, než dají nějaký velice nákladný návrh
na zvelebení školství z obecních peněz, vydrží-li to
poplatnictvo.

Tak chtěli zvelebiti školství ti lidé, kteří toli
krát prozradili, že jsou velikými sluhy kapitalis
mu židovského. A jestliže by neprosadili sami, aby
židovští kapitalisté byli novotou školskou zatížení
nejvíce, kdo by pak mohl při nejlepší vůli tak 0
brovské sumy zaplatit? Téměř polovice všeho 0
byvatelstva by buď ve školách vyučovala nebo
byla vyučována. Žactvu by se vedlo daleko lépe
než udřeným rodičům. Dělníci by na školské po
třeby z části platiti nechtěli a z části vůbec ne
mohli. Kdo by tedy všecko musil zaplatiti? Schulz
vhodil do světa raketu velice lacinou — jeho nic
nestála. Za sensační řádky sklidil veliký potlesk
Ale sám by trnul nad obrovským sociálním pře
vratem;- jaký by nastal, kdyby vůbec mělo dojíti
k pokusu o tu reformu aspoň na jediný rok.

Popprova říše. Vídeňská bankovní jednota.
která i v Praze má svůj mramorový palác na Pří
kopě, jest z největších bank rakouských. Její řidi
tel žid Bernhard Popper spravoval v roce 1911
peněžní obrat 59.516,719.086 K, 57 filiálek, hrubý
doznaný zisk činí 24 miliony korun. Bankovní jed
nota svými akciemi ovládá spoustu průmyslových
závodů domácích i cizích bank. Jmenujeme jen ně
které: Poldina huť, Siemens-Schuckertovy továr
ny, továrny na stavbu lodí a železnic »Danubius«,
veliký obchodní dům Gerngrossův, továrny na po
kladny Wertheimovy, společnost východních drah,
zemskou banku bosenskou, rumunskou, terstskou,
pojišťovnu >Kotva«, ruskou akciovou dopravní spo
lečnost, společné dopravní společnosti pro plavbu
na Labi, továrnu kobercovou Haas a synové, Zá
padočeskou uhelnou společnost, Duchcovsko-Pod
mokelskou dráhu, veliký počet továren na stroje
v Uhrách, továrny na kabely a dráty, společnost
pro výrobu Daimlerových motorů, sladovny a pi
vovary »Moravia«, pivovar v Sarajevu, petrole
jovou společnost, továrnu na spracování gumy. —
Bankovní jednota súčastnila se všech státních půj
ček rakouských, vlašských, uherských, tureckých,
ruských rumunských, belgických, půjčila své pe
níze do Argentiny, Anatolie, pomohla rozmnožití
kapitál akc. společnosti Riunione adriatica di Si
curta, má Credit foncier v Bulharsku, Zemědělskou

milionů korun), má banku Amsterodámskou, Ú
střední parcelační pozemkovou banku, má veliký
obnos směnečný. — Takovou ohromnou finanční a
hospodářskou moc představuje vídeňský Bank
verein, řízený Bernhardem Popprem! A naši po
krokáři stále opakují báchorku: >Klerikálové mají
v Rakcusku největší moc.«

Úsporné listky účelnější než tak zvané »domácí ú
sporné pokladničky« zavádí katolické Úvěrní družstvo
Eliška v Hradci Králové (Adalbertisem); pro děti, če
leď, dělnictvo, členy organisací atd. zvlášť výbodný spů
sob ukládání úspor v menšímobnosu Úvěrnídružstvo

| Eliška zasluhuje pozornosti katolické veřejnosti.
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v Olomouci.

Časopis katol. duchovenstva. Řídí dři. F. Kryštůfek,
J. Tumpach a A. Podlaha. Roč. 52., čís. 3. Obsah: P. V.
Smolík: Entropologický důkaz o jeho domněléi skuteč
né vady. Dr. A. Soldát: Vyloučení a propuštění z řádů
a náboženských ústavů. Dr. F. Reyl: Poměr individua
ke společnosti. Dr. J. Tumpach: Redukce zasvěcených
svátků. Dr. J. Hejčl: Jak vykládá »moderní vyšší kri
tika« biblická původ knihy Josune. Dr. J. Novotný: Má
člověk svobodnou vůli? Směs. Literatura. — Nákladem
kníž. arc. knihtiskárny v Praze. Roční předplatné 9 K.

Květy lásky. Lidový měsíčník, věnovaný zájmům
křesť. charity, zvláště opuštěným dětem. Řídí Ant. Hoff
man. Roční předplatné 2.40 K. Roč. 8., čís. 4. Administra
ce na Král. Vinohradech.

České listy hospodářské, čís. 1. a 2., roč. 20., vydá
vané Ústř. hosp. společnosti, redigované prof. sborem
hospodářské akademie v Táboře, za řízení dra. F. Si
tenského přinášejí vedle hojného a zajímavého obsahu
ještě jako přílohu J. Říha: České ovoce. Pod čís. 15.
věrně vyobrazena a popsána hruška Salisburyova a na
tabulce 18. hruška Avransská. Dflo to zasluhuje plné po
zornosti.

Ráj. Časopis věnovaný zájmům katolíků českoslo
vanských. Vydává spolek sv. Zity ve Vídni. Vychází
měsíčně za roč. předplatné 1.20 K ve Vídni.

Lidamii. Měsíčník věnovaný sirotkům, opuštěným
dětem atd. Řídí P. J. Stavěl, katecheta v Hranicích. Vy
dává se ve prospěch sirotčince »Ústavu sv. Josefa« v
Zášově. Roční předplatné 4 K.

Oceňování hospodářských usedlosti při jich koupi,
prodeji | zápůjčkách hypotečních. Napsal F. V. Blahoš.
Nákladem »Svépomoci« v Praze. Na skladě má Ústřední
zemědělské knihkupectví (A. Neubert) v Praze. Za 40 h.

Adresář rolníků, sestavený dle úředních pramenů. Č.
61. Soudní okres Roudnice. Vydává a rediguje Jos. Ma
cháček v Jaroměři. Cena 2 K 50 hal.

Eva. Ženský měsíčník pro umění, vzdělání, zábavu
a ženské soc. otázky. Přílohy: Věstník organisační, Na
še domácnost a Katol. učitelka. Řídí a vydává P. L. Za
mykal v Olomouci. Celoroční předplatné 3 K.

Ve slažbách královny. Věstník Mariánských dru
žin českých. Roč. 5., čís. 2. Nákladem Mariánských dru
žin v Praze. Řídí P. F. Žák T. J. Vychází šestkrát do

roka. Předplatné na rok 2 K zasílá se administraci vPraze-lI., Ječná ul. 2.
Hiasy Svatohostýnské. Měsíčník pro nd. Vydávají

Otcové Tovaryšstva Ježíšova na Sv. Hostýně na Mo
ravě. Pořádá P. Ant. Ostrčilík T. J. Roč. 8., čís. 4. Ce
loroční předplatné 1 K.

Věmec z česneku. Knihovny »Přítele lidu= av.

dílI. NapsalJ. D. Světelský.Obrázky ožidech.
3.2 K. Někladem»PřítolePe v B
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Zhoťovujeoděvydle ý Rnejnovějších anglio. Ta ©
a franconz. vzorů. „

| m n výhradněmerických im. Týden výhradně americkýchúlmů.

| Elektrické divadlo v Grand=Hotelu.

Mistrovské dílo Nicka Cartera.
Obrovské americké drama ve 4 dějstvích a řada zajímavých amerických obrazů.

Od 27. dubna do 2 kwětna.

Týdenvýhradně.an rických filmů. TýdenvýhradněamerickýchÚlmů.

ČETNÁ n: salonníoblekya taláry

SU k Á barevná xuvšemmožnýmúčelům
dámská 1: kostýmys pláště

doporučuje vnoridenémjindevýběru

V.J. ŠPALEK, Hradec Králové.
SW- V novém obchodním domě proti chrámu Panny Marie. jj

Spiritismuszdokonalenímkřesťanství?|Biskupské knihtiskárna

JoNovotnéhovyšel velo.* m v Hradci Králové |%
gantní úpravě o 250 str. nabízí své ochotné služby ku prove
Cena 2 K G0 h. denívšechzakázekz oboruknihtisku.
: | Ceny mírné, vyřízení správné a rychlé.Objednávejte u |:

Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové.0ETIPTVCS 00
Č ČESKÁ BANKA j

filiálka v Hradci Hrál.
CentrálawPraze.

PřiláikevLíberelavPlsal.ExpositaramaSalobovů,Hološovicich:
a v Domažlicích.

„Ď

Eskonť eměnek i faktur. Úvěry všeho druhu.
Vadia a kauce. Bursovní obchody.

Vklady na knížky a běžný účet

: We“ 4/2" "U :
AkolovýkapitálK6,000.000. hladypřesE10,000.000.

© VELKOOBCHOD
: uhlím, koksem, © ČŇ vápnom a cemontem.OCEDUMU

š Voledůstejným
ducborním a. patronátním úřadům!

| (AUDENG APPÍ,
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

jn oltářů,©"5$S

kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

M Rozpočty e nákresy zdurma.

č Na požádání dos„avím weihned.BOKKAKAO

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

v Hradoi Králové, Svatojanskénám.č.76.

Zařizování Velikosklad

elektrického Justrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

D a přístrojů
ynama. k vaření

Motory a topení.
. o MZ Instalační

Žárovky: ye > Ř. | materiálza
Osram, ZNÍ Ř továrníceny,

Tuogsram, 1 Ň
Tantal. Solid.obsluha.

Rozpočty zdarma. — Ceny levné.

Kdo se chceš srdečně zasmáti, výborně se pobaviti,
ale zároveň také o mnohém se poučiti, neodkládej s ob
jednej si rychle

Věnec z česneku
díl I.,

který ve sbírce „IKmihovna Přítele lidma“ v Brně
právě vyšel.

Vkusně upravená objemná tato kniba o 304 stranách
s 20 pěknými, vážnými i žertovnými illustracemi, obsahující
25 podařených obrázků ze života a působení židů,stojípouze3K20k, poštou3 K30h

Zasílá se pouze po zaslání příslašného obnosu,
anebo na dobírku. Adresovati stačí:

Časopis »Přítol lidu« v Brmě.

Hodí se výborně do všech knihoren! "B

Hačte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB „„Wzájemnost“í WE
60- v Hronově čís. 196. “U8
— Vývoz Jněného a modního zboží. —

oné Játe osvědčenýchjakostechk zimnísesoně:n vlněné i i

plátna,damalky,ahrusy,miky zefiny košile,
— — Uhatyatd., překrásných modních vsorů. — —

ap- Výbavy pro nevěsty “U8
sa levné, pevné, oeny. Velkolepý výběr. Mnoho
ohralných u.nání. — Objednávky v oeně přes 2J Kust.
láme vyplaceně. 1 balík 40 m zbytků vkusně rozdružených

sa 18 K.

Obdrů:to te nejlepší! - Mřesť.-sociál.podnik!
SRP“ Vpodnikutomtolze též bezpečněuložiti <
vklady proti 6%,úrokování.
Podsik podléhá rovisk Zemekého výboru král. Caského

Zemského Bvaza.=== A ELLE=



č radci Krol.-180,odperakujevolodůrt.Gakernsra m6, ; Pateatní náprsa| a Lbezkonkurenční koláry boMá
. | Zakázkyobratem"iy racíi celuloidové, , Mrety škeré prádlo

Vlastnívýroby. Frikevěs llžiové mbeží.PravéHgrové biApilarJiNáSe m
Nejvýhodnějšídary oné První východočeskýzávol "M

VACLAVPOTUCEK,Zm
Zástupce Union Horlogerie, spol továren hodinek Bla, Glazhůte v. $, Ženeva

Švýcarské precisní hodinky. Nástěnné hodiny v nejmodernějším provedení. Brillanty. Klenoty a šperky Optické
zboží. Přepychové předměty z čínského stříbra. Stříbrné i alpakové stolní a jídelní náčiní. Vše v obrovském výběro.
Nejlevnější ceny! -Nejlevnější oenyt

we- První královéhradecký elektrostrojní závod umělého -68

„„KAMENO-PRUMYSLU
ZdenkoJežekvHradei Král.

provádí práce hřbitovní a doporuč. svůj hojněťzásobený

sklad hotových pomníků
leštěných. —“ Dodává,mramorové zařízení pro

uzenáře, řezníky,kavárny, mramery na nábytok, úseky

pro koželuby, elektrotechniky, instalatéry, k bateriím,

vodovodům atd., ehladicí desky proj pány cukráře.

Mramorové pračky,
nejlepší prací přístroj

RADOST PRADLEN..
Cena"5 až 6 K dle velikosti.

Račte při objednávkách
dáti přednost českému

výrobku, domác. závodu.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
; (protokolovaná firma)

Hv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
A (bratr P. 2. Moškadly, faráře vo Týpraobtioiek) |

š| doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

i výrobní závod
všech kostelních paramentů,

spolkových praporů a kovového náčiní
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukásku

se na požádání franko zašlou.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovelaje si dope
ruěiti veškeré kosteluí nádoby a
náčiní a to: mouifance, kulichy

cibáře,nádobky, énky,pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice,Kropenkyatd. své v výroby, předpisům

247, církevním vyhovující. Staré před.

= měty opravuje vpůrodní intenci av obní zlatí astříbří nebo proti do
plátku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko bez závozností koupě
Vše ss posílá posvěcení. Prdos ruční

slatýcha stříbrnýchklenotů,jako: řetězů
fnků, náramkůatd. :: lotářeké
y, jídelní nášiní ze stříbra pravého

l čínského vědy na skladě.
Starávlale,stříbroadrahokamykupujeznnejvyššícen)

JAN STANĚK,

Girový účet u Ustř. banky Účet pošt. spoř.

českých apořitelenv Prase. Pčíslo 111.510. 

Geskoslovanská záložna dan Kryšpín,
pasié a olselour

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

S63 XGSB X 65D MROB X C8BX

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších drahů pravých

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

zemských.W
Cetná uzmámí zvláště z kruhů vele

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

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Welojemnélátky na taláry.
Teň na splátky bez zvýšení osa!

KRSDX CSDX 583 XBO XČB X

IXIGSDXABBXGSBX

693XE83 ČSDXEBDXGOJDIšdXEBDXCBI

v PRAZE-II., Spálená 9
zapsané společenstvo s ručením obmemsným

zúrokuje vklady 43- 4%40
dle výpovědi ode dne vložení do dne vybrání.

Zapůjšuje své střádanky úplně bezplatně a vklad
na ně učiněné zárokuje 6*/, bez
Důchodkovou daň platí záložna za pp. vkla
datele ze svého.

Poskytuje zápůjšky na směnky, hypoteky, záloh
na cenné papíry atd. Zanojpříznívějšíců
podmínek.

Záložna podléhá: 1. Zákonné odborné rovisi Jodnoty
záložen v Praze dle zákona ze dne 10. června 1908.
2. Nepředvídané revisi celoroční, jiš vyko
nává p. Alois Svoboda, oficiál c. k. zem. fin. řidi
telství v Praze, kterou vykonává Z2krát až
Skrát v týdnu. 3. Revisi prováděnétřemi revi

sory volenými K bokl Úrome ou ze ad entre4. Dennírovis ladny, již vykonává předse
p. školní rada Dr. M. Kovář,
Záložna podrobena byla v srpnu 1911 zákonné rovisi
Jednoty záložen a shledáno vše v nejlepším pořádku,
o čemž svědčí, že táž v revisním nálezu
nává, že béře na vědomí „velmi pěkný stav zá
loženského hospodářetyví“.

Úřední hodiny: Dopoledne od 1/0 do 12 hod.
a odpol. od 1/,3 do 5 hod.

(J. Sylvaterův
synvec, nástupce)

odborný

pro MálDu

PRAHAI,

č. 165 at., Malá Karlov:

40 roků ne Malém ai
městí pod losbím! doo1

račuje se

šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sicei 36 belesnými
rámy, sítéms, osazeními.

Veškeré rozpočty, akizzy

DNfd
9)PTSV PIŠVUZo

a

zů
U ?

EF=
G

OSL

Doporučujeme

PARAMENTA sv. Jos. ústáv pu
meůtní a devoti



Třebechovice pod Orebem. Ovoce naších přemou
drých Hipokrokářů, kteří v »Ratřboru« se vychloubali,
že «i nenechají foukati do kaše, předčasně uzrává. Páno
vé všude a ve všem zahájili velikou štvaníci s mlynářem
p. Hájkem. V obč. záložně také mu ostentativně pro
jevili nedůvěru, ale za to svou důvěrou zahrnuli p. Be
čičku, úředníka Vysokomýtské spořitelny. Nemesis však

“ nedala na sebe dlouho čekati. Sotva uplynulo několik
neděl nad »popravou« p. Hájka, všemi Časopisy nese se
Jobova zvěst: Revident Bečička pro trestuhodné činy
spáchané ve spořitelně zatčen a uvězněn. Jedná se o ve
liké podvody. Jářku, páni pokrokáři, zdali pak v úfa
dovně »Občanské záložny“ také vyvěsíte ono Časopisec
ké »říkání« o syém chráněnci a revidentu Bečičkovi,
jako jste pranýfovali Hájka? Oheň a síru chrlite dosud
na toho, který co poctivec chodí po městě, kdežto váš
Bečička sice také se procházl — ale ve vězeňské cele.
Prozatím dost, ale buďte ubezpečení, pánové, že vám

- do kaše foukati budeme, ať se vám to líbí čí nelíbí. Pří
pad Bečičkův nám dává skvělé zadostiučinění a o ostat
nf se poslaráme.

Čereilov. Do Vambeřic a Varty vykonají obvyklou
pout poutníci z Černilova a okolí, a sice: Na svátek sv.
Jana Nep. (16. května) bude sloužena ranní mše sva
tá. Po té med průvod na nádraží do Bohuslavic, odtud
drahou do Náchoda, kdež se vystoupl. Komu libo, může
týmž vlakem jeti až do Vambeřic. V sobotu se připu
tuje do Varty, kdež kromě posvátného vrchu s křížovou
cestou a kaplí nalézá se na protějším kopci 15 nových,
nádherně zbudovaných kapli, jednotlivých růžencových
tajemství. Poslední den v neděli 19. nastoupí se zpáteční
cesta velice zajímavou drahou z Kladska do Bohuslavic.

- (Cena vlaku 1 K 60 h). Odtud průvodem do Černilova,
kdež na ukončení poutě bude v chrámu Páně Májová po
božnost. Zveme k hojnémuúčastenství této milé a krá
sné pouti.

Úmrti dvou kněží. V Holohlavech rozloučil se s po
zemským Žitím stařičký děkan, kněz jubilár vdp. Ant.
Kozák dne 14. t. m. v 83. roce svého věku a v 58. roce
svého kněžství. Za své nesčetné zásluhy jmenován ry
tiřem řádu Frantiska Josefa 1., skutečným bisk. konsi
storním radou, bisk. notářem, vikariátním sekretářem.

. Tělesné ostatky za hojné účasti dne 17. t. m. vykrope
ny v děkanském domě a po zádušních bohoslužbách pře
vezeny do Branné u Jilemnice, kdež včera uloženy k
dočasnému odpočinku. —Ve Vys. Mýtě dne 13. t. m.
zesnul v Pánu čest. děkan a bývalý farář v Jenšovicích

-vdp. Emil Kapoun, člen V Vulnerum. Dokonal životní
pouť v 64. roce -svého věku. Na kněze byl vysvěcen
r. 1872.Pohřěb konán -16.dubna. Milostivý Bůh přijmiž
věrné služebníky své do bran ráje věčného!

Příloka. K celému nákladu dnešního čísla přikládá
me důležité informace Zálož. úvěrního ústavu, které od

porušeajeme obecné pozornosti.
Pardubice. V pardubských Hstech vyskytují se zhu

sta různé zprávičky tendenčně namířené proti kaplanu
dp. Novotnému. Pokrokáři: sociální demokraté i svobo
domyslní, pokud nemají náboženství aneb žádného ná

boženství nekogaji, ti všichni jednomyslně postavili se
v povinách na stanovisko zaujaté vůči snahám tohoto
kněze. Jest i takových fmoho, kteří suggestivně, bez
jakéhokoli -hlubšího a správného pochopení a poznání
sperných církevních záležitostí dají se uchvátiti tímto
nepříznivým proudem. Nedávno četli jsme ve svobodo
myslných pardubských listech opět takovou lokálku s
hrotem namířeným proti dp. Novotnému. Jest tu vylo
žena stížnost p. P., který se cítí dotčen jakýmsi sou
kroným dopisem, obsahujícím beztaktní chování tohoto

pána v ohledu náboženském. My pravime pouze bez
taktu, ač by se dalo pro to užíti výrazu mnohem sil
nějšího. Bylo by zajisté od tohoto pána daleko mou
dřejší, kdyby takové soukromé záležitosti si ponechal
úplně pro sebe a nevolal na pomoc -Cestou tisku veřej
nost, která o věcech náboženských jen strannickým
způsobem v našich žurnálech bývá informována a ná

"sledkem toho nemá pohříchu jasného ponětí, oč se jed
„ná Ve jménu svobodomyslnosti a pokroku se štve proti

knězi pouze proto, že koná svou povinnost. Zbabělcem
by musel býti nazván kněz, který se bejí říci, aby se“v
kostele při službách Božích choval každý slušně a aby
každý konal své náboženské povinnosti. Toť přěce po
vinností kněze vůči každému a tím více vůči lidem, kte
ří jsou poutání ku kostelu zvláštními povimostmi. —
V úterý velikonoční konalo se s jedním knězem z Par
dabic soudní líčení před čtyřčlenným senátem v Chru
dími. Stalo se tak následkem novinářských zpráv, kdež
obviněný stal se předmětem bídáckého útoku sprostého

- individua, kteréž použilo pokrokářského a sociálně deo
mokratického tisku, aby hodilo po katolickém knězi
hnusným kalem. Jak hanebné byly ty novinářské lži,
dosvědčuje osvobozující výrok soudní. A rudé a jim po
dobné listy čekaly s takovou dychtivostí na takové sou
sto! Co však zakusil během vyšetřování žurnalistickým
pirátem napadený kněz, to nelze ovšem vypověděti. Ne
dávno to bylo, co jsme četli v pokrokovém listě referát
o chůvě-vražedníci Novotné, zabivší kamenem svého
malého svěřence. Tenkrát »Osvěta Lidu« velice důt
klivě kárala noviny, které podkládaly mladé vrahyni
všelijaké ošklivé důvody k vraždě a dodala: »Spolek
českých žurnalistů měl by zakročit také proti takovým
zjevům, které jsou bez sporu skvrnou České žurnalisti
ky.« A což když se tek bídáckým způsobem napadne
kněz?

- Bývalým studujícímsa c. k.vyšší reálce vPardu
bicích! Příštím rokem oslaví reálka pardubická jubile
um svého 50letého trvání. Komitét ustavivšíse za tím

kati, že slavnost bude velkého rozsahu a rázu V prav
dě representačního. V první řadě jde o přesné sepsání
sdres všech bývalých žáků reálky pardubické; v té pří
čině prosí komitét všecky pány, kteří kdy na ústavu
tom studovali, aby přihlásili se lístkem a spolu laska
vě' připojili adresy spolužáků, pokud jsou jim známy.
Ku slavnosti samé, o níž podáme později podrobnější
referát, pojiti se bude výstava prací bývalých žáků I
professorů ústavu. Prosí se proto za vlídné zaslání, za
půjčení, nebo alespoň za upozornění na vlastní práce
literární, umělecké, vědecké, praktické, vynálezy a pod..
pokud jsou plodem práce žáků neb professorů pardubic
ké reálky. Podobné přihlášky s díky přijímá a veškeré
informace udílí Slavnostní .komitét pro oslavu S0letého
trvání c. k. vyšší reálky v Pardubicích, reálka.

Ze Slatisan u Chrudimě se nám oznamuje,že
Všemohoucímu zalíbilo povolati k Sobě ctihodnou M.M.
Hyacinthu Zahálkovou, zakladatelku a býv. generální
představenou Školských sester III. f. sv. Františka, v
71. roce věku jejího a v 50. řeholní professe. Sestry jeji
zachovají ji ve vděčné paměti pro veliké zásluhy, lež si
o kongregaci získala. — Duše zesnulé doporučuje se
zbožné modlitbě všech, kdož Ji znali. R. i p.

Čáslav.Obecní zastupitelstvo sešlose 0
pět po delší době minulého téhodne k řádné schůzí, jejiž
průběh na některých místech ukázal, že do radniční síně
vane jakýsi nový vžduch. Uvádíme záležitost druhé
lékárny a přenesení koncese p. Langrovi. Táž městská
tada, která před poměrně krátkou dobou postavila se
proti zřízení druhé lékárny, tentokráte sama je doporu
čila a obecní zastupitelstvo, které ve většině bylo před
nedlouhou dobou plno benevolence k p. Langrovi, tento
kráte srdce své zatvrdilo. Významné to momenty pro

máš život veřejný a pro jeho proudy. Mimo tyto dvě zá
ležitosti vyřízena byla také úprava vily »Rusalky.«
Rude*přístavbou rozšířena a zřízen bude kromě stávají

: cího pavilonu ještě pavilon nový. Sadům městským do
stane se tak skutečné restaurace, která asi bude v let
ních měsících hojně navštěvována. Konečně uděleno by

lo dvěma žadatelům právo měšťanské, schváleno vede
ní procesu o domáhání se zvýšeného ubytovacího pří

| spěvku na vojsko a vysvětleno zcizení obecních stromů
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továrnou »Kosmos.< — Divadlo. Ačkoliv proskaku
jicí pověsti tvrdily, že ochotnická jednota jest skrz na
skrz rozklížena a že nelze pomýšleti na jakékoliv vy

pravení hry, »Čokoládová princezna« 14. t. m. sehraná
rázem to dementovala. Kádr našich obětavých ochotníků
ukázal, že láská jeho k divadlu našemu zůstala nězten
žena. Hráno bylo chutě a hráno bylo pěkně. Sama ve
selohra tato ovšem přináší řadu figurek, které jednotli
vým našim silám jsou přímo na tělo šíty. Výborný byl
továrník Lapistole se svojí dceruškou a stejně dokonale
pochopili a sehráli svou úlohu i Pavel Normand a mo
delka Růžena. Feliciánu Bedařridovi vadil jen poněkud

zamšený Mas. Menší úlohy snažili se pági i dámy po
« dati dle sil svých. Návštěva byla dosti slušná, ale bylo

viděti, že divadlo má silného konkurenta v biografu
zvláště mezi vrstvami lidovými. — Dárkyně. Minule
oznámili jsme, že uvedeme jména obětavých dárkyň ze
šicího ústavu sl. Ptáčníkových, které přispěly na skvost
né velum. Čihíme tak, doufajíce, že nebude nám to brá
no ve zlé, naopak, že to povzbudí spanilomyslné dámy
zdejší, aby otevřely štědrou ruku zvláště nyní při na
stávající pobožnosti májové. Byly to p. t. sl. Beutlo
vá, Beranová, Čuříkovy, Holubová, Moravcová, Pro
cházková, Ptáčníkovy, Poláková, Žatecká a p. t pí.
Hejnicová, Rerychová a Zimmerhacklová. Ještě jednou:
Zaplať Bůh!

Na Čáslavsko z medaleka. Sleduji vzájemné polemi
ky, uveřejňované v »Obnově« a v čáslavské »Pravdě« a
nestranně soudím, že palmu hrubosti získává list páně

. Kalvasův. V 39. čísle »Pravdy« pisatel článku »Klerikální

Obnova: neobyčejným nákladem fariseismu tvrdí o Ob
nově«, že neumí nic jiného, než nadávat a lhát. Postačí
srovnati způsob polemik »Obnovy: a »Pravdy«, aby se
poznalo, že páně Kalvasův novinář lže, až se stěny ro
zestupují, při čemž zároveň podává doklady o vzdělání
a slušnosti souvěkého pokrokového zápasníka. Novinář
páně Kalvasův hrdě a se vztýčeným čelem se chlubí,
jak »Pravda« jest chválena pokrokovým tiskem a jak
možno »posloužiti doklady«. Ano, pamatujeme se, že ne
dávno Machar zaryl do »Pravdy«, ale brzo po té od
volal a pochválil.Bezpochybyasi proto,Žese mudostalo
na vědomost, že jeden z jeho stoupenců v »Pravdě« látá

„veřejné mínění, kazí papir a inkoust. Pochvaly Macha
rovy »Pravdě« přejeme bez závisti, neboť každého po
řádného člověka potkalo by jen veliké neštěstí, kdyby
vzat byl v lásku od spisovatele karikatury věků. —
Novinář Kalvasův ujišťuje, že klerikála jako škodnou
musí přísně kritisovati. No, chce-li pan pisatel v »Prav
dě- pazývati, nás škodnou, nic proti tomu nemáme. Od

| krýváme-li kočičí zlato pokroku, volnomyšlenkářskou a
1 tureckou nesnášenlivost takovýchto velikánů, skutečně

škodíme obchodu jejich s veřejným míněním, při čemž

| ujišťujeme; že při dané příležitosti padělanému pokro
káři vyprásime- kanduš vždycky. Pán, dovolávaje se
»Katolických povídek“ Macharových, dává na jevo, že
mnoho v Čechách zaspal, což takovému kulturníkovi
zpropadeně velmi málo sluší. Kritikové jemného a od
stíněného vzdělání — a nebyli to klerikálové — Macha
rovým »Katolickým povklkám: vpálili znamení otupě
losti ducha a mravů. Pisatel v »Pravdě« projevů těch
ovšem nechápe, protože duševním jeho nástrojem jest
klacek. Přissál-li se tedy tento člověk k výplodu Ma
charovu, dává na posouzenou své přirozené náklanno
sti, které ostatně sám výstižně dokumentuje výrazy
»Obnově« posílanými, jako: »bibý, pitomý vtip, hovád

z »Pravdy« dobývá si diplomu odborníka a na zvelebe
nou své prakse mohl by se ještě ohlédnouti někde po
chlivcích, v nichž se různí ti čtvernožci chovají —-a
jichž na žírném Čáslavsku zajisté jest s dostatek. O
statně pán z »»Pravdy« na jedno zaměstnání se neu
skrovňuje a jest ve svobodných takových femeslech
dosti všestranným, neboť nabízi-li »Obnově« topůrko,
můžeme u něhohádati také na dřevařství. A křičí-li po
Macharovi na »Obnovu«: »pašol«, zní to sice směš
ným piskotem holátka, ale možno to chápati, neboť i E
rasmova opice dřívkem napodobila, jak se její pán holí.
Mohli bychom dále uplétati věnec z ušlechtilosti tohoto
pána, ale trváme, že dostačí, co jsme na ukázku uvedli.
Proto nelze ani dosti diviti se. tomu, že pánovi tomu
vlezl do hlavy úmysl, vytýkati někomu surovost a beze
ctnost. Toť u někoho jest tolik, jak když falešný hráč
vážně vykládá o stínech lotynky. Ba ano, s prázdnou
hlavou a se značnou dávkou drzostí možno dojíti hodně
daleko, a nejjistěji do čáslavské »Pravdy“.

O Choišbořsku. »Osvěta Lidu: nedávno napsala:
»Volby do okresního zastupitelstva byly provedeny ten
to týden. Ve skupině obcí venkovských, která volila
26. února a kde zvítězili klerikálové, kteří disponovali
z celkových 96 hlasů 66 hlasy, zvolení tito: Adam Jo
sel, Čachotín, Musil Josef, Petrovice, Beneš Ant., Po
čátky, Martinek Karel, Oudoleň, Hyblbauer, Střížov, Bi
lek Jan, Bárovice, Cimpl Jan, Hluboká, Šimon Josef,
Jeřišno, Slanař Jos., Sobiňov, Šťastný Václav, Raňkov,
Bříza V., Benátky, Ostatnický Josef, Borek, Král Josef,
Hoješín a Lang, Sedletin. Za velkostatek zvolena vesměs
klerikálně konservativní šlechta, takže klerikálové zase
ovládli okresní zastupitelstvo a tím okresní výbor..

Vilimovsko. V pondělí Velikonoční byla v Ouhrově
schůze, na níž hovořil pan poslanec Adam a pan farář
Vlček. Pan poslanec narýsoval hospodářskou politiku
českého sněmu a mluvil o činnosti svépomocné. Protože
sněm vinou Němců nepracuje, jest potřebí, aby lid po
kud možno doháněl vlastní činností to, čeho se nedostá
vá prací zákonodárnou. Jest nutno starati se o to, aby
lid se vzdělával nejen co do správného oceňování po
měrů veřejných, nýbrž i co do svých zájmů odborných.
Vystupování rolníka budiž všude důstojné bez přílišného
nafukování, ale také bez nemístného sebepodceňování.
Jest potřebí, aby zmizela již úplně nevraživost ve sty
cích společenských. Jsme-li různého přesvědčení, buď
me při tom lidmi slušnými. Pau poslanec zdůraznil též
důležitost a význam samosprávy, která může prospl
vati jen tehdy, bude-li zastávána a vedena s náležítým
pochopením. — Pan farář Vlček rozhovořil se o hnutí
protináboženském a vstoupil na půdu vědeckou, kterouž
chlubí se volní myšlenkáři, útočíce na samy nábožen
ské základy. Z obrazu, kterýž pan farář sestavil, všich
ni posluchači nevývratně se přesvědčili, že volní my
slitelé o vědě nemají ani ponětí. Mezi mnohými věc
mi, které pan farář uvedl, zaznamenali jsme si zejmé
na výklad o zákonnosti v přírodě. Největší přirodozpyt
ci a myslitelé jsou přesvědčeni, že zákony v přírodě,
nesouce vryté známky myšlení, musí míti příčinu v by
tosti všemocné a nejvyšší intelligenci. Volní myslitelé
však, aby dokázali svoji duševní ubohost, těchže záko
nů užívají k odstranění víry v osobního Boha. Mluviti
o věčném pohybu a o věčných zákonech jest blábolení
a nesmyslné papouškování. Všechnu zbědovanost vol
ných myslitelů dokázal pan řečník vývody svými o hi
storičnosti osoby Kristovy. Uvedl přední učence a od
borné velikány a vedle nich postavil volnomyslitelské
pídimužíky v kalhotách a sukních. Přední učenci po
hanští, kteří tolik o vyvrácení křesťanského nábožen
ství usilovali, ani slovem nepopírali Krista. Proč? Pro
tože se báli výtky obmezenosti, volní myslitelé však se
této výtky dnes nebojí, neboť jim neběží o nic jiného,
než pod rouškou vědy balamutit a podvádět. My se ne
bráníme posuzování, ale ať posuzování děje se od lidi
spravedlivých a takových, kteří něco vědí, ale ne od ne
douků, kteří nenaučili se ve vědeckých knihách ani sla
bikovat. Ještě mnoho jiných věcí pan farář uvedl, ale
reierát byl by příliš obsáhlý. Škoda, že nedostavila se
slečna Fajírová. Když mluvil pan farář v Borku, byla
pozvána, ale nepřišla. Tentokrát nevíme, zda pozvána
byla, ale jindy, kdykoli tady v okolf pan farář bude ho
veřit. postaráme se, aby se ji pozvání dostalo.

„Libštát Katolická Jednota sehraje 21. t. m. činohru
„Muka chudé ženy«. Začátek o půl 8. hod. večer. List
ky na sedadla v předprodeji p. J. Plichty.

Huepolec. V úterý dne 9. dubna odbývalo ducho
venstvo vikariátu lipnického v Humpolci mimořádnou
konferenci. Dostavili se všichni páni až na tři, z nichž
jeden nemohl přijítl pro churavost a dva páni byli v
Praze na sjezdu strany křesť. sociální. Konference sů
častni! jako host bývalý arcikněz archipresbyteriátu
jihlavského, děkan z Telče Msgre Alois Hrudička, jenž
pak jako čestný předseda jednání konference řídil. Vy
řízen nejprve bod o sestavení organisač. vikariátního
výboru dle resoluce přijaté na konferenci vikářů, ko
nané v Hradci Králové 14. února. Při jednání o tomto
předmětu rozvinula se delší debala, kteréž súčastnili
se zvláště dpp. faráři Křikava a Váňa. Z řečí jejich vy
znívalo vroucí přání. aby nejd. vrchní pastýř ráčil ve
své benevolenci ku svému kněžstvu laskavě svoliti k to
mu. aby veškeré kněžstvo diecése mohlo se sorgani
sovati v jeden jednolitý celek, jenž by pak svým vý
borem a svým předsednictvem na venek zastupoval ve
Skerý klerus, který by se pak před zraky nepřátel jevil
jako nerozborná basta — skutečná to skála Petrova.

Správce vikariátu vdp. Cyr. Valenta byl zplnomocněn,
aby jménem celého vikariátu zaslal příslušnou žádost J.
Exc. Do organisač, vikariátního výboru, jehož povinno
stí bude. aby ve všech farnostech celého vikariátu lip



kladech křesťanství byl organisován. Zvolení osvědče
ní organisační pracovníci dpp. Gilbert Křikava, farář ve
MI. Bříštích, Jos. Váňa, farář v Ousobl, Milo Záruba,
farař v Jiticích, Odo Vorlíček, katecheta v Humpolci a
Josef Jahoda, kaplan v Lipnici. Učiněn ten důležitý krok
v organisaci nasí, neboť organis. výbor vikariátní při
činí se zajisté ze všech sil svých, aby přednášky byly

pořádány a lid sorganisován hlavně v těch fargostech,
kdež až posud z různých příčin buď zhola nic aneb jen
velmi málo se konalo a tím věřící lid ponechán úplně na
pospas nasim nepřátelům. Po oznámení visitačního po
řádkupro letošní rok odebrali se všichni účastníci kon
ference do druhé třídy dívčí školy, kde byli přítomni
přednášce pana architekta c. a k. konservátora B. Dvo
řáka, jenž přes «půl druhé hodiny mluvil o církevním
umění. Přednašce mimo kněze byli přítomni ředitel div
čí školy měšť. p. Kobliha a páni učitelé Kopáč a Kameš
a bylo by zajisté přišlo jestě více posluchačů, kdyby
přednáška ta byvala veřejně oznámena, což podruhé
zajisté se setane. Všichni účastníci, ať patří k jakékoliv
straně a povolání, budou vřele vítáni. Zajímavá před
náška sama byla velmi pozorně vyslechnuta. Pan před
nášející učinil přednášku svou zajímavější hlavně tím,
že to, o čem mluvil, snažil se výkresy pochopitelným
a srozunítelným učiniti. Dylo zajisté velmi zajímavo
sledovati, jak církevní umění počátek svůj bralo v pod
zemí -- v katakombách -——a když konečně církev na
byla volnosti, jak z veřejných, opuštěných tržnic stá
valy se první chrámy křesťanské beze všeho ovšem
slohu, až teprve postupem času různými přístavbami slo
hy církevní vzaly původ svůj. Rovněž bylo zajímavým,
jak z původních jednoduchých a prostých babtisteril kře
sťanských vznikaly křesťanské školy, z čehož nejlépe
jest patrno. jak ničemným jest tvrzení nepřátel církve,
že církev je nepřítelkou vzdělání! Církev katolická to
právě byla, klerá se snažila vzdělání učiniti všeobecně
přísturným veřejnými školami, tedy nejen boháčům, ale
i chuďasům- Mnohým účastníkům přednášky pana arch.
Dvořáky otevřely se oči i v tom, jak snadno je uhod
nouti různá období církevního umění podle jistých, snad
no pochopitelných známek jen na prostém kříži. Po
přečtění několika důležitých výnosů o ochraně církev
ního umění skončil pan přednášející slibem, že podruhé
přijdou na řadu věci daleko zajímavější, než jsou po
čátky církevního umění. Těšíme se upřímně, že pan c.
k. konservátor slibu svému dostojí a důležitost cirkev
ního umění j širší veřejnosti známé učiní. Odporuču
jeme vřele i ostatním vikariátům, aby kněžstvo podob
nými přednáškami snažilo se paralysovati tvrzení na

šich nepřátel, že církev katolická to byla, která umění
byla spíše na Škodu než na prospěch. Tím vyjde se
vstříc ušlechtilým snahám Jeho Excellence nejdp. bi
skupa Doubravy, jenž si vřele přeje, aby známost cír
kevního umění vnikla do nejširší veřejnosti. Kněžstvo
vikariátu Lipnického vzdává panu arch. Dvořákovi za
přednášku jeho vroucí díky.

K sltuaci městské spořitelny ve Vys. Mýtě. Poklad
ník Kramář a správce Bečička dopustili se zneužití
svých pravomocí tím, že bez vědomí ředitelstva použili
ku krytí koupí cenných papírů na svůj účet částky z
přebytků pokladních. Následkem udání této manipulace
vykonána revise zeměpanským komisařem, jenž přísně
nařídil okamžitý prodej zakoupených hodnot, ale poně
vadž papíry ony byly v kursu nižším, nastala ztráta K
32.000.—, jež bude od příbuzných pokladníka Kramáře
uhražena, aby zajištěno mu bylo zmírnění trestu. Kdy
by papíry nebyly prodány a byly jen pro spořitelnu za
baveny a při kursovním jejich stoupnutí prodány, nena
stala by žádná ztráta spořitelně. Následkem toho byli
oba úředníci na rozkaz místodržitelství zatčení. Spoři
telna má svých reservních fondů K 131.333.—, takže

místní vkladatelé pochopili správně celou situaci, že ne
mohou své vklady ztratiti následkem záruky obce vy
sokomýtské a reservních fondů. Správa spořitelny byla
odevzdána do rukou konsulenta Ústřední banky českých
spořitelen v Praze, jenž byl starostou města p. A. Tůmou
do Vys. Mýta povolán. Revisi spořitelny provádí právě
Svaz českých spořitelen v Praze, jež bude v příštích
dnech již dokončena. Veškeré nesmyslné pověsti, jež
fáma v posledním čase rozšiřovala, jsou naprosto nepra
vdivé, poněvadž tyto přinesly nejdříve noviny vídeňské,
jimž každá podobná událost v českém ústavě jest jen
pochoutkou.

Kostelní práta
pozlacovačské a řezbářské,

novazřísení a vy oltářů, soch atd.
* odborně, lerně a solidně provádíJOSEF MIKULHEC,

umělecký závod v Hradci Králové.
Celná usmání od old. úřadů duchov. hbdisposici.

Různé zprávy.
Soudcovské stolice volmomyšlenkářské jest nad Ma

cochem neúprosná a trvá dále. Ovšem že se zde nejed
ná již o Macocha, který jest odsouzen všemi katolic

tom se šikovně zamlčí, čí stvůrou Macoch se soudruhy
vlastně byl. Kolik velikých zločinců mají však strany
soudcovské, o tom se jejich čtenáři nedovědí. Moravská
Ostrava a okoll voll soclálně demokraticky a pokro
kově. V roce 1911 zatkla ostravská policie 2582 osob;
mezi těmi 211 pro zločin, 1900 pro přestupky; mimo to
učiněno 5178 udání u policie a vyšetřováno 7648 trest
ních činů; v městském vězení bylo držáno 5559 vězňů.
Nalezeno 13 zavražděných a 47 zraněných. Přede dvěma
týdny řekl německý poslanec Lipka na říšské radě
soudruhům do očí, že dle soudní statistiky bylo v roce
1910 odsouzeno do žaláře 2627 soudruhů pro vloupání,
1521 pro násilí, 863, pro násilné zprznění, 1431 pro ome
zování osobní svobody, 15 pro vraždu nebo pokus vraž
dy. — Vídeňským zemským soudem edsouzení byli:
soudr. Pokorný, redaktor »Kovodělníka« na 4 měs., sou
druh Saumwald, dělník u Siemens Schuckert na dva mě
sice, soudr. Schwarzběck, dělník u Siemens Schuckert
a soudr. Chocholka, dělník u fy. Rast © Gaser na 6 týd
nů. Všichni odsouzeni byli proto, poněvadž své spolu
dělníky, kteří nechtěli přistoupiti více do organisace
soc. dem., připravili o chléb.

Literární zprávy

z Družstevního knihkupectví
v Hradoi Králové.

Právě vo a doporučujemepozornostiP. T. pánů duchovních:
K

Zavoral: „Kázání o Nejsv. Svátosti Oltářní“. 1.—

Žák S.J.: „Chlébduchovní.“Krátká apraktrozjímání na každý den v roce. m . 3—

Zapletal: „Cvičení stavů.“ (Důležité prokaždý farní úřad) . . . 150
Ehrman-Auer: „Život svatých.“ Váz. . . 250
Gnezbytností nábožensko-mravního základu

Vpaedagogice. ... „—30
Navrátil: „Domácí výchova v důchu kře

sťanském“ ... —
Navrátil: „Dojmyz pouti do Svaté země“ —20
Herman: „Moderní názory ve světleOtčenáše“.. -< -5.190

Pro měsíc květen:
Bělina: „Maria, útočiště bříšníků . . 220.
Janovský: „Rosa Mystica“, sváteční kázání
Mariánská ... 150

Mottl: „Život Panny Marie v obrazích“,
promlovy k májové pobožnosti . . . 180

Pryč: „Důstojnost Matky Boží“ (82 úvahmájových)... .. . . =
Řehák: „Královně májové“. , 120
Weininger-Parobek: , Královnamáje“ ;pouze 2—
MarialeParvum:„Májovározjímání“ „20
Kohout: „České drahokamy v koruně Krá

lovny nebeské“ (32 rozjímání májových) 280
Bělina: „Maria v životě a otnostech“ (31
. májovýchpromluv)... „10

Brynych: „První májová pobožnost“ ———
Markrab: „Matka Boží, pomoonice kře

stanů“ (32 výkladů k májovépobožnosti) 160Hakl: „Májovápobožnost“. . . 240
Liguori: „Chvály Mariánské“ . . . . . 280

M
Dr. Keller: „Das neue Leben“ ©... . . 150

. „Sonnenkraft“ . . .. .. . 160
Keppler: „Homilienu. Predigten“. 320

„Homiletische Gedanken u.Rat
sohláge“. ——— p.. 120

Znamenitá novinka Dr. Frant. Xav. Nováka.
C.SS. R.: „Kněžské problémy“ (některé
naše kněžské problémy a aforismy), očekávaní
v krazích veledůstoj. duchovenstva, již vyšla.
Vydána je v nádherné úpravě o 390 stranác):.
Cena kniby: brožovaného výtisku K 350, v orig.
vazbě v oeloplátně K 450. — Kniba tato pi
svůj důležitý a významný obsah by neměl:
obyběti v žádné knihovně veledůst. pánů du
ohovních. — Knihu Novákovu obdrželi jsme do
generální komise. Možno ji obdržeti v každéin
řádném knihkupectví.

Objednávky vyřídí

Družstovní knihkupectví,
— nakladatelství,

závod hudební a papírniotví
wHrado! Králové, Adalbertinum.

Strašná katastrota největší lodi světa. Sotva lidstvo

zivým ledem jižního pólu, ledová kra na severu v ši
rém moří jako by byla schystala žárlivou odvetu. Ja
ko by tu síly přírodní vešly v souboj s nejmodernějšími
vymoženostmi lidského ducha. Tvrdilo se určitě, že se
silné konstrukci »Titanicu« ani nemůže státi neštěstí.
Anglická tato loď byla delší o 100 metrů než největší
dreadnought a o 30 metrůširší.. Veliká kotva vážila 16

že amerického přístavu Halifaxa dne 15. dubna celá loď

zapraskala pod už ledového obra a za krátko se po
tápěla. Zahynulo na 2000lidt zachráhěno pouze na, 700
trosečníků, většinou žen a dětí. Zpráva o katastrofě
rozrušila celý svět.

Method Zavoral: Kázání o Nejsv.Svátosti Oltářní.
Zlatá to knížečka, kteráž nepřeberné poklady v sobě.
skrývá. Pisatel této recense, jemuž dopřáno bylo ká
záním těmto po většině naslouchati, neváhá vysloviti
pevně přesvědčení, že spisek tento nad mířu požehna
né bude míti účinky. Věřící, zbožné duše v lásce k Svá
tostnému Spasiteli více ještě roznítí a srdce jejich ne
výslovnou naplní radostí, ti pak, kteříž oklamání roz

manitými, zdánlivě oprávněnými a proto tím nebezpeč
nějšími námitkami proti tomuto tajemství neskomalé lá
sky Kristovy, ztratili víru v skutečnou přítomnost Pána
Ježíše v Nejsv. Svátosti Oltářní a snad po dlouhá léta
již k stolu Páně nepřistupovali, ztracenou víru nalez
nou a k milému Spasiteli opět se přivinou. Kéž spisek
ten dostane se do rukou všech našich čtenářů a skrze
ně i do rukou těch, kteří Svátostnému Spasiteli se od
cizilit — Ve prospěcir katolického vyššího dívčího gy
mnasia na Král. Vinohradech věnován spisek ten; jak
šlechetný, bohumilý to účel! — Kdo zná, jak výchova

našich dospívajících dívek na mnohých ústavech vy
padá, milerád jistě dle možnosti přispěje na vydržování
ústavu tak vzorného, jako je dívčí gymnasium Vino
hradské. Pisatel, jenž již na 6. rok na ústvě tom co uči
tel náboženství působí, s radostí vydává vysvědčení.
že ústav ten řígen jest přesně v duchu katolickém, a že
nikdy nepozoroval toho nejmenšího, co by svěřenkám
jeho i jen dost malým mohlo býti pohoršením. I volá
proto z plna srdce: Kéž alespoň sto tisic výtisků pře
krásných kázání o Nejsv. Svátosti Oltářní se rozprodá,“
aby těm ctihodným chudičkým dcerám sv. Františka,
kteréž nešetří ni obětí, ni námahy, ni starosti, vydatné
dostalo se podpory, ale co důležitého jest, aby Svátost
ný Spasitel vždy nadšeněji byl chválen a veleben i co
nejčastěji hodně přijímán, a tak aby víc a víc vyplňo
valo se krásné heslo Sv. Otce Pia X.: »Všechno obno
viti v Kristu«, což bude jistě také nejkrásnější odměnou
Jeho Milosti nejdůstojnějšímu panu opáťu Strahovskému,
jenž jiného si nepřeje, nežli aby kázání ta přispěla k
poznání Ježíše svátostného a v mnohých srdcích aby
vzbudila lásku k Němu a vroucí touhu po Něm. Objed
návky přijímá a vyřizuje: Knihkupectví Cyrillo-Metho
dějské (V. Kotrba), Praha-ll. 200. Cena 1 K.

Čtěte a rozšiřujte!
Právě vyšel v „Časových Úvahách“ dů

kladně zpracovanýspis:

Jazyková olázka
z v Čechách. kč

Napsal Dr. Fr. Šulo.

Osvědčený znalec politických dějin čaských
podává do rukou lidu úvahu tak promyšlenou,
že slouží k poučení i odborníkům. Jest to v ka
tolické literatuře spis svého druhu jediný. Ja
zyková otázka jest tu sledována podrobně již od
časů těch, kdy náš národ ješ č nebyl přičleněn
k ofrkvi katolické Důležitá to úvaha zvláště pro
naše organisátory.

Stran 116.— (ena pouze46 hal.
Při hromadných objednávkách větší sleva.
Objednávky vyřizdje obratem

administrace „Časových Úvah“
: v Hradci. Králové.

Česká banka v Praze. Stav peněžních vkladů činí
koncem měsíce března K 18,619.782.58, tudíž o- K
150.851.75 více než v měsíci předešlém.

Mariale parvum. Májová rozjímání Arnošta z Par
dubic. Dva cykly. V Praze 1912. Cyrillo-Methodějské
knihkupectví Oustav Francl. Cena 2 K 40 hal. — Jako
ryzí zlato a pravý drahokam po staletích neztrácejí ua
vzácnosti a ceně své, podobně mariánská rozjímání,
jež po staletí nám zůstala po prvém pražském arcibi
skupovi, vynikajícím neobyčejnou moudrosti, učenosti a
výmluvností ani v přítomné době neztrácejí na ceně
své. Není divu, že pro neobyčejně krásné podání své i
do moderních řečí se překládají. — Němci nás předešli:
Jak vítaná jest tato nová sbírka májových kázání ka
zatelům, svědčí o tom, že v jednom z největších před
městí pražských určitě tato rozjímání budou předmětem
májových rozmluv mariánských. Zajísté i jinde v Če
chách i na Moravě — máť Mariale parvum úchvalu Or
dinariátu pražského i olomůckého — duchovenstvo 0
kusiti i jiným ochutnati dá neobyčejně sladké plody
zbožnosti Arnoštovy, ať již o májových pobožnostech
anebo během roku o mariánských svátcích.

Z židovské finanční dílny. Z nákladu na vojsko mají
vždy. největší užitek židovští kapitalisté. Škodova to
várna, v níž lijí se lodní děla, měla svou valnou hro
madu za rok 1911. Čístého získu je 4,635.458 K. Valné

hromadě předsedal president akciové společnosti Junius



Blum. Pancéřové plotny pro rakouské dreadnoughty
dodává železárna a ocelárna Rotschikdova v Mor. O

stravě, potřebné uhlí opatřuje ze svých dolů David ry
tíř Guttmann. Hirtenberská továrna, jež robí patrony do
pušek a strojní pušky, a Stabilimento tecnico triestino,
jež staví dreadnoughty, jsou akciovým podnikem c. k.
rak. priv. úvěrního ústavu, jehož předsedou jest rytíř
Gompers. Tedy kdo nám dodává zbraně. a kdo na dre
adnoughtech tolik vydělává? Rotschild, Blum, Oomperz,
Outtmann a velkokapitalističtí akcionáři souvěrci. —
Co je proti takovým peněžním velmožám obyčejný
kníže? :

. (Zasláno)
Katolickým spolkům a orgaulsafim dlecése

královéhradecké!

Podepsaný komitét zve všecky mužské i žen
ské spolky. odbočky, skupiny a všeho druhu ka
tolické organisace, aby v neděli dne 28. dubna 1912
odpoledne vyslaly dle možnosti po jednom delegá
tu ke schůzi v Hradci Králové (sál Adalbertina),
kde se projedná účast naší diecése na světovém
kongrese eucharistickém ve Vídni, v září letošního
roku odbývaného.

0 Pořad schůze:

3. >0 eucbaristických sjezdech v Londýně, ko
líně n. R. a Madridě«.Referent vdp. Ant. Láš, ja
rář v Lomnici. P “

2. >Účast českých katolíků na eucharistickém
sjezdě ve Vídni«. Referent vsdp. dr. Fr. Reyl, ka
novník. 

Začátek schuze ve 2 hod. odpol.

Dlecésní přípravný sjezdový komitét v Hradci Král.

Th.Dr. Jan Soukap,
kapitolní děkan, předseda.

Th.Dr. Fr. Reyl; Th.Dr. Ja Jindra,
sídelní kanovník, professor theologie,

I. jednatel. II. jednatel.

DIKÓVZDÁNÍ.

V noci ze dne 12. na 13. dubna 1912 vloupal se ne
známý pachatel do mé trafiky, z které odcizil značnou
peněžitou hotovost, cenné známky a kolky. “

Jsem pojištěna proti vloupání u »První rakouské
pojišťující společnosti proti vloupání« ředitelství pro
král. České v Praze, kteráž společnost mi škodu dle
znění pojistky již dne 15. dubna prostřednictvím filiál
ky v Hradci Králové beze srážky vyplatila.

Za rychlé a kulantní vyřízení škody vyslovuji Prv
ní rakouské pojišťující společnosti proti vloupání svůj

vřeleji odporučiti.

V Hradci Králové, dne 15. dubna 1912.

MAG GI kostky
(hotová hovězí polévka)

W M i i

po h

jsou nejlepší!

Továrna na cottagová americká u

HARMONÍIA
též evropského systému

RudolfPajkr4 spol.
v Hradci Hrálové.

Oklady:
Prata, Videá, Badapešt.
Podálová barmonis

obou soustav vkaždé ve

likosti, pro kostel, školul ku ovičení.

Cenniky sdarma a ; a
franko. E

Ba splátky od W K. .
P. T. duchovenstva j

= gvláštnívýhody.

čeob. úvěrní společnosí,
zapsané společenstvo s ručením obniezeným

v Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

== za 449 až 59
úrok a to dle výpovědi.

gap- Složuí lístky na požádání zdarma. UN

Uhlí nejlepšíjakostico nejlevněji. 1B. ...
První český katolický zárod ve Yldal.

František Ruber
Dílna kn vyšívání
z zhotovení ko

„ stelních rouch,
korouhví (balda

chýnů), nebes a
spolkových prapo
vů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

a td.
70 «,Vdem,

. VII o. Kaiser
strasse 3., vedle La
zaritakého chrámu

Páně.
Na. ukásku sajílá

se vše franco.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje . závod svůj veledůstojnému | ducho
venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kasatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, šelezných

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

nová chrámová zařízení
© každém slobu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rospočty zhotovují úplně bezplatné a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Maobo valných uznání po race a bronzová
státní medailie s výstavy v Pardubieich.

ONP*>Závod založen r. 1898. "Za

„—————————>

Sloupencům našich organisaci,
Odporočojeme vřele křestanský český závod

vyšívaček a šičok »Záštita< v Chrasti
u Chradimě.

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jednod.chó vsorně ob
stará „Záštita“. Ved. duchovenstva naskytá se sde
příležitost koupiti prádlo kostelní, saračené dle
předp.cu sa ceny mírné. Učište objedaávku na
zkosšku a budete jistě spokojení!

PRP*> Odporačajte re svém okoli! =Wfj

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci Králové 1909 konaném
četnými illustracemi, a řečmi všech řečaíků,

ooo ných protokolůpodanými,— v rozsabu 85 tiskových archů velké 8* —460 str
nabízí vo výrobní osně K 3 — franko

V pozůstalosti zemřelého p. vikáře Karla
Jeaského v Chbroastovicich nalezá se zbytek
knih, asi 200 výtisxů, které druhdy svým ná
kladem v bisk. tiskárně vydal:

Brynychovy
KATECHESE.

Posluchači + p. biskupa Brynycha, bývalého
professcra pastorálky, katechetiky a methodiky,
znají oceniti praktický význam jeho katechesí.
Ml+dší duchovenstvo sotva asi tyto katechese
zná jen d'e jména. Upozorňujeme na ně.

Ježto se jedná o rychlé zpeněžení pozůsta
losti p. vikáře Janského, nabízíme tyto katechese

se značnou slevou 30%.
Krámská cena 1 výtisku o 196 str. (dříve K 1:80)
snižuje se tudíž na K 130 frankovaně.

Objednávky obratem vyřídí
Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

PAMÁTKY
a vhodné dárky

k první sv. zpovědi, sv. přijímání a
biřmování, k missifm a k velikonoční
zpovědi, symbolické obrázky, obrázky
svatých, modlitební koiby vu skvost
ných vazbách a různých cenách,
růžence. obrázkyv upomínku
na sv. křest

v cenách levných na skladě má —

Družstevní knihkupectví
nakladatelství, závod hudební a papírnictví

v Hradci Králové, Adalbertinum.

-0
Přátelé pravdy!

Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid
celé spousty prolhaných brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvabami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou- to

ČASOVÉS
EX ÚVAHY.

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

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma. “
Při bromadných objednávkách poskytujeme

až 60 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudíž může si každý

koupiti hojnost v.dělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickémi letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-li s» nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí
vytrvale stíti na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
jest uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky
obratem vyřídí

administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.

, Katolický pondžní ústav

Uvěrní družstvo Eliška“
v Hradci Králové (Adalbertinum)

gap“ přijímávklady "fi
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.
Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez

výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.



| Osvědčeným prostředkem v boji

proti alkoholu
jsoulhuprosté šumivé limonády

připravené pomocí

Maršnerovýchšumivých
Jimonádových bonbonů
chuti malinové, citronové, jahodové, ma

řinkové a třešňové.
Pravé jedině s temto ochrannou známkou,

jíž je každý jednotlivý bonbon i každý
sáček opatřen. Roční spotřeba 60 milionů

kusů. — Jediný výrobce:
První česká akciová společnost továren
ma eorieomtaiskécekrovinky a čokoládu

ma Král. Vinohradech, dříve
A. MARŠNER.

Sklady: Praha, Ferdinandova tř, Váolav
ské nám. — Vídeň-VI, Theobaldg. 4. —

Brno, Nádražní náměstí 3-24.

-DRAŽBA

v čísle 230. (u semináře)
odbývati se bude dne 20. dubnaspo pří

7 padě 27. dubna 1012 vždy od 9. hod.
ranní do 12. hod. pol. a od 2. do 6. hod.

odpol.

NA ZÁSTAVY
pozůstávající z klenotů, hodinek, řetízků
zlatých, stříbrných atd. rovněž i ze
šatstva, prádla a rozličných druhů látek,

obuvi, kol, šicích strojů, atd.,
které koncem února 1912 propadly.

Veškeré do dražby propadlé zástavy
lze nejdéledo čtvrtka před dražbou
buďto zůročiti aneb vyplatiti.

V pátek před dražbou sevůbec
neúřaduje.

Zo správního odboru
obcení zastnvárny Královéhradecké.

Begonie
W NOVINKY 1912
Nejkrásnější a nejvděčnější kvě
tina pro okno, balkon i zahradu,
krásné květy až 10 cm. prům.

Meteor (žlutá).
Liberty (bílá).

(sv. červená).
(tm. červená).

Již jen II. výběr cibule k dostání, však
dosti silné, jistě letos kvetoucí. Zasílá
bez dobírky kus 20 h., 10 kusů 1 K 70 h.

F'r. Machač,
bývalý dvorní zahradník J. c. k.
Výsosti arcikněžny Marie Valerie,
zahradalotví, Častolo 100

v Coskác.

Truhlářské dělníky
a) na práci fornýrovanou,
b) na Židle švajfkáře —
a domovníka
zároveň ku balení nábytku

do stálého zaměstnání přijme o. a k. dvorní
továrna nábytku

K. V. SKUHERSKÝ, Hradec Král.

Založeno r. 1860.
Vyznamoenánstátní medatiií.

Veledůstojnému duchovenstvu
do čuje se

první anatstartí olerní dílna pasířskáRarla Zavadila
v Hradel Králové

k uhotovení veškerých ke
stolních nádob ze stříbra,
bronan a jiných kovů, od nej
jednodožšího do nejakvos
šíbo provedení, v každém

vzorkua ryze církevním slohu.
Vše přezně, čistě a dákladně

ahotovuje se v mé vlastní dílné
jen ručně, čímš umožnéšo
mi dodati veledůstojnému du
zhovensivu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Teškeré vzorky Jsou Jeho
Blohupskon Hilonti rovide
VáBy.

Moiní nádoby Jem v ohni
slatím za cešy lerné.

Veškeré opravy nádob ko
malních se ryuule, řádně a
levně vyřizají.

Vlo zasílám jem posvěcené.

60zašlou.
Chudělmkostelummožnosplácetbespřirážek.

OEE*Sta odporučeníačestnýchusnámípo ruce. “jij
Prosím veledůstojné duchovenstvo ©lasiiavou přísož

s důvěra závodudomácímu.

Spolkůmdoporučujirychlé AjovnéprovedeníBD—
Holíte se sám?

Holičskémýdlo. <... . . «++.. 10h
Štěteo <.. <... 20, 90, 4, 90h
Miska niklovaná s majolikou . . . ... 50h
Saton krém na holení . . . .... ... 70 h

"Kámen po bolení . . . . . . .. . « 50 hKolínskávoda<.... -+ +. +* 60h
Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou

zasílá

JOS. JELÍNEK, parfumerie
v Hradci Králové.

Pro májoné pobožnosti

hodí se -výtečně původní sbírka 32 májových.

Šnké úraokany
Královny neboské.

Sepsal prof. Fr. Kobout.

Příklady velice tklivé jsou voleny ze života.
českých světců a jiných vynikajících ů.

Ona 2K 00h. — PoštousE

Objednávky vyřizuje obratem

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové.:

Bí ršdassšjíchHEEP BSE
: počsl diádiaší

Eomi ššPŘíšÍ

vyznamenáníadoporučení.

Přečetnáv

4 a
“
9

n'A

N'4

č

+

"mVanana

F.m5M-2 Uvw"“Vo

SiNéV

s městská obec Vysobomýiká a ržlchmi poplatníci
o. (obosními přirážkami).Jest tedy vklad vo spořitelně

B) vždyzcela bezpečněuložen.

NE

kp Na I

Založeno1093. Založeno 1895.

Račte
si prohlédnouti novinky klobouků

: 9 nádherných. výkladech.

Račte
se přesvědčiti, že za velmi levnou

osnu koupíte výborný klobouk.
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Vlastenci židovětí.
Liberálové a pokrokáři hlásali celá desftileti,

že jen tenkráte rozvine národ svéráznou energii
k osvobození ducha, že jen tenkráte nastane ho
spodářské osvobození dle hesla »Národ sobě:, až
se český lid úplně odvrátí od Říma.

Zatím však toto velikášské tažení skončilo
přímo ironicky. Číín která strana bila více do »kle
rikálů«, tím více si utahovala Šněrovací kazajku
kapitalismu Židovsko-německého. ©Pyšná budova
Klofáčova a palác soc. demokratický jsou nejvíce
dlužny u německých židů. Vlastenecké noviny ji
ných protikatolických stran by nemohly bez židov
sko-německých inserentů ani vycházeti. Rozumí
se, že ta finanční závislost vrývá mocně charak
ter i do článku redakčních. A dočkali jsme se do
cela toho, že se národní žurnály navzájem denun
cují u německých peněžníku, snažíce se druh dru
hu urvatí semitskou minci.

Národní soběstatečnost! Pokrokářská strana,
která jest dle svého chvástu výkvětem, smetán
kou všech politických stran národních, bojí se o
každého žida jako kvočna o kuřátko. Pochlebuje
byzantsky židům bez rozdílu obcovacího jazyka.
dělá reklamu židovsko-německým konfessním pod
nikum, zakládaným v krajích českých, jen aby
zhýčkané semity co nejpevněji k sobě připoutala.
Z toho jest patrno, jak v tomto táboře národní
hrdost a hesla »Vlastní silou, Hospodářské osvo
bození« zcela si nohu zlámaly. Bez židů a bez přis
sávání na tělo soc. demokracie by kádr pokro
kářských intelligentu neznamenalv české politice
nic. —

A ta úsluha, vlídnost k Židům vysloveně ně
meckým! Jako když citlivý lékař stojí u lužka těž
ce chorého děcka! Uctivé domluvy, přátelské rady
a poklony, omluvy před křesťanským obyvatel
stvem a při tóm práskání karabáčem po zádech
katolických, aby se provedl nejpádnější dokument,
že talmudisté se mohou na své věrné sluhy úplně
spolehnouti, Ale němečtí židé, ačkoli jsou živi vý
hradně z peněz českých, ačkoli se stali mezi če
skými chudáky peněžní šlechtou, ještě vzhlížejí
na klečící panoše pohrdavě a diktují si další pod
mínky. ©Pokud -nebudou rozhodujícími pány ve
všem (jako v Uhrách), potud jejich konsumenti a
živitelé nemohou se nadíti rázného zastání proti
nespravedlivostem národnosti druhé.

Israelský lid prý vždycky — jsa utištěn —
bojoval o svobodu. Podle všeho ve vojích Žižko
vých hlavní kádr nadšených bojovníku byl složen
ze židů. Celé předešlé století postupem času mili
ony židovských obchodníků pozorovaly náš život
ní zápas s centrálním absolutismem německým.
Pozorovali, jak pro spravedlivý boj jsou žalářová
ni kněží, studenti, žurnalisté. Viděli davové pro
následování ideálních Čechu. Kde se hnula na 0
chranu se skutečnou energií a s nebezpečenstvín:
ztráty existence jediná ruka židovská? Nikdo tak
neurvale ve Vídni nepřivital Riegra a Havlíčka,
jako tamější židovští liberálové. České peníze pří
mo tekly do otevřených pokladen židovsko-němec
kých chamtivců v Čechách. Ale ti si myslili i v
době nejbolestnějších zápasů, že rabové musí slou
žiti židovským měšcům dále beze vší odměny.
Israelité udržovali zpísobem nejnepřirozenějším
své německé konfesníškoly v krajích ryze če
ských až do nynějšího století, i když se jednalo o
pět šest žáků.

V Hradci Králové, dne 19. dubna 1412.

A proto uznává >pokrok« za rytířské a národně
záslužné jednání plazení se před židovstvem a tu
pení té národní společnosti náboženské, | která
zbudovala universitu, založila normální školy a
podporovala horlivě umění všech oborů, jak samy
velkolepé památníky stavitelské ze středověku
svědčí. K vůli židům práská se bičem do těch lidí,
kteří měli přední zásluhu o založení a podporu Ú
střední Matice Školské, o zakládání besed a vla
steneckých nadací. Kolik židu následovalo celý zá
stup českých kněží, zakládajících národní nadace
studentské, v době, kdy toho bylo pro nás nejvíce
potřebí? Nyní za odměnu jest zpracováván aka
demik. požívající nadaci kněžské, tak, aby na
schůzích brojil proti »tmě a vydřidušství« ducho
venstva.

Vyskytl se katolický hlas, že na základě kon
fessnín: není u nás veliká strana politická možná.
My však vidíme, že si židé zcela na základě kon
fessním leskem své mince založili neprotokolova
nou politickou stranu nejmocnější. Dle pokynu
vlivného jednoho žida hned se chápe práce něko
lik politických stran ve prospěch semitů. Židé mají
v několika stranách své delegáty s hlasem rozho
dujícím. Jest to tak nejpraktičtější, protože na vec
nek nemusí se exponovati sami.

Á pravíme s důrazem, že na základě konfess
ním žid se stal v Čechách tak velikým pánem. K
obalamucení pokrokářů, kteří židum uvěří všecko.
tvrdí židovský tisk, že vlastně židé ani nejsou zvlá
štním národem, odlišnou racou. Jest to tvrzení
přímo komické a zaslouží odsouzení v přední řa
dě právě u plnokrevných židu. Liší-li se dosud typ
křesť. Němce od typu křesť. Čecha, liší se tím ví
ce od obou typ židovský.

Proč se tedy i čeští židé posud nazývají židy?
Z příčin přece náboženských. A jak dopadli ti na
ivní pokrokáři, kteří odporučovali, aby zásady bez
konfesse byly šířeny i mezi pokrokovými židy?
Odpověď | česko-židovského »Rozvoje« vyzněla
timto tónem: Dejte nám teď aspoň nějaký čas
pokoj! Těžko vnášet náboženské sváry do rodin.
Jest tu starobylá tradice, nutno zachovati šetrnost
k pokrevencum. Jsme ještě slábi. — Tímto teno
remi v podstatě nesl se článek officielního mluv
čího. —

Zato však vnášet neurvalými útoky »protikle
rikálními« sváry do společnosti skutečně národní
— to už jest v pořádku. Podporovati horlivě tisk
(rudý a pokrokový), v němž jsou surové posiněs
ky ze samého Krista, z Panny Marie, z apoštolu —
to jest už práce pro klidné a národní soužití. Židé
osobně začali vystupovati na schuzích proti naším
náboženským zásadám častěji ovšem teprve ne
dávno — pokud si pudu důkladně neupravili. Ale
co už napáchali dávno tím, že vodili na provázku
do těch štvanic sta svých komorníku! Kdyby moc
ní židé, kteří tolik tisk protikřesťanský fedrují, jen
hnuli prstem v zájmu svornějšího Života v národě,
hned by jejich poslušní sluhové obrátili. Ale ti mu
sí řemeslně bodat a práskat, vysmívat se zbož
ným rolníkum českým podskalácky, chtějí-li býti
při svých žurnálech od židu živi.

Židé začali organisovaně koketovati s vlaste
neckou otázkou českou teprve tehdy, kdy pro ú
spěch jejich kšeftu to bylo nevyhnutelné azase |
jen potud a na těch místech, pokud a kde to bylo |
nejnutnější. A jak sobrátili židovstvo pražské,|

každý dobře vidí. |
o pokrokáři prohlašují u nás za nezbytnou

povinnost, to přijímají od židu jako velikou milost
s díkem a mnohými poklonami. Taková jest sobě
statecnost »výkvětu. českého národa a tak se lu
ští vnitřní otázky národní, které přece jsou zále
žitostí tolik vnitřní.

Volné listy.
Do duševní výbavy volnomyšlenkářu ohled

ně puvodu křesťanství náleží také onen kus, jenž
nazývá se náboženstvím Mithrovým. Když se věc
nedaří tak ani tak, musíme balamutiti lehkověrné
hejly vším, co se nám jen namane. Taková jest
filosofie volnomyšlenkářu, filosofie to ovšem ko
rouhvičková. Slýcháváme zkušené lidi říkati, kte
rak často litovali, že něco řekli, ale nikdy že ne

Inserty se počítají levné. Ročnoík XVIII

litovali toho, že mlčeli. >Buď mlč:, praví Pytha
Koras, »anebo řekni něco, co jest lepší nežli mlče
ti.. Na chápání této pravdy volnomyšlenkářští ka
deti nejsou ovšem ustrojeni, neboť o závod chrlí
páté přes deváté, co jim slina na jazyk přinese. U
volných myšlenkářu se jen mele a práší a oprav
dovost a rozvážnost jsou dány na trvalý odpo
činek.

Na konci prvého století pro Kristu v římské
říši v Italii, jmenovitě ve vojenských posádkách
hraničních, uctíván byl perský bůh Mithra. Šířitelé
této úcty byli po většině otroci a vojáci. Z vojá
ku jsou to zejména ti, kteří pocházejí ze Syrie.
Kdekoli vojsko trvale se ubytovalo, stavěli si je
dnotliví vojáci umělé jeskyně, kde neměli jeskyň
přirozených, neboť právě v takových prohlube
ninách Mithrovi se klaněli. Ostatně tyto Mithrovy
jeskyně starožitníkum jsou dnes již dukladně zná

my. Na místě, kde v 'křesťanských chrámech
stojí oltář, v jeskyních Mithrových byl obraz, jenž
představoval boha. jak zabíjí býka. Na počátku
naboženské toto hnutí mělo živnou pudu v nejšír
ších lidových vrstvách, odkudž poznenáhlu dosta
lo se až do císařského paláce a známo jest, že ta
ké císař Commodus byl mezi ctiteli Mithrovými.
Po větru vanoucím z císařského paláce obraceli
hned své lodičky ruzní dvorští hodnostáři a vů
bec osoby, které mění své přesvědčení a mravy
dle svého nejvyššího pána, jehož lesk zachycují a
na jehož přízni se sluní.

Náboženství Mithrovo v říší římské rychle se
šířilo, a lze říci, že kdyby svět nebyl se stal kře
sťanským, byl by býval ovládnut uctíváním Mi
thry, s nímž křesťané byli nucení podstoupiti boj
na život a na smrt.

Ostatně nebylo bez duvodu, že náboženství
Mithrovo přijali římští císařové a že je zahrnova
li největší pozorností a ochranou. Našliť v něm
živly, jimiž podepřeli božskou poctu. kterou. jim
vzdával zotročený a mravně již schátralý lid. Dle
názoru návoženství Mithrova totiž byl panovník
viditelným zjevením božství, a mínění toto domy
šlivým císařům římským přišlo velmi vhod.

A tady jest právě největší rozpor mezi nábo
ženstvím křesťanským a Mithrovým. Učení Kri
stovo nemohlo si dobýti přízně u římských císa
řu proto, že nevidělo v panovníkovi Boha, a že
zbožnění jeho odsuzovalo. Ohněm a mečem řím
ští císařové zuřili proti náboženství Kristovu, du
kaz to, že učení křesťanské po jejich rozumu ne
bvlo větví vypučelou na pni Mithrovu, nýbrž pra
vým opakem toho, co přízní svojí hýčkali.

O Mithrovi ctitelé jeho si vypravovali, že se
narodil ze skály a že horští pastýři přišli se mu
klaněti. Odtud se vyvozuje, že tři králové u ko
tébky Kristovy jsou vlastně napodobením oněch
pastýřu Mithrových. To však není nic jiného než
událostí stavěti na hlavu, neboť sv. evangelia ne
vzala si látku z vypravování o Mithrovu naroze
ní, nýbrž určité součástky uctívání Mithrova vy
brány jsou právě ze sv. evangelií. Ctitelé Mithro
vi usilovali o to, aby ze svého boha vytvořili pro
tiklad Pána Ježíše a proto ze sv. evangelií si vy
brali. co se jin právě hodilo. Ostatně tento perský
buh není dějinnou osobností, nýbrž vlastně názna
kein slunce. Nežil tedy, neklaněli se mu ani krá
lové, ani pastýři. Co však vypravují sv. evangelia,
jsou dějinné skutečnosti, které se zjišťují touže
historickou methodou, kterou na jisto postaveny
isou jiné událostí dějinné.

Upozorňují-li volní myšlenkáři na to, že při
jeti do církve Kristovy děje se křestní vodou a do
obce Mithrovy vyznavači přijímání bývali taktéž
obnmýváním, pak není to jedno a totéž, a nelze jen
tak beze všeho tvrditi, že náboženství Kristovo
povstalo z náboženství Mithrova. A upozorňujeme
hned, že volní myšlenkáři, srovnávajíce naše ná
boženství s jinými, chytají se často jen obřadův,
ale učení, které jest rozhodující, pomíjejí mlčením.
Vydávati vedlejší věc za hlavní, jest vlastně to,
co. Kant. nazývá | nedostatkem © úsudku, a
nedostatek úsudku dle něho jest hloupostí, od kte
ré není léku.

ů

Obřady, tedy zevnější znamení, jimiž vyjadřují
se vnitřní city a myšlenky, jsou přece společny



všeinu lidstvu, řekněme, jsou lidského původu. Ma
jíce základ v téže lidské přirozenosti jsou si více
méně podobny. Vyznavač kteréhokoli náboženství,
chtěje vyjádřiti modlitbu a s ní spojené myšlenky,
směřující k nejvyšší bytosti, přirozeně pozdvihuje
hlavy, spíná ruce a klaní se. Proto vytýkají-li se
vedle sebe náš křest a obmývání vodou v obřa
dech Mithrových, není to odvození našeho křtu
z příslušného oddílu oné bohoslužby perské, nýbrž
jest to obecně lidský úkaz, který jest ve všech
náboženstvích, která mají jen dosti malé ponětí o
hříchu a potřebě, hříchu se zbavovati. Neboť jak
by mohla tato myšlenka jinak býti vyjádřena,
nežli obmýváním? Právě tak obecně lidskými jsou
náznaky (symboly) jedení a pití. Jako tělo lidské
k životu a rozvoji svému potřebuje pokrmu, právě
tak dle představy této jest duše potřebna potravy
duševní. Již pohané užívali významů: »duši živi
ti, nasycovati, duši pokrm dávati.« Proto, řídil-li
by se kdo pruhlednou chytrostí volnomyšlenkář
skou, snadno by mohl býti posednut dornyslem,
že křesťanské výrazy o pokrmu duševním vzaty
jsou z pohanstva a že tudíž náboženství Kristovo
není původní.

Bohové ve starém Babyloně požívají ovoce
posvátného stromu, jako vubec ve všech pohan
ských náboženstvích jsou opatření svým zvlášt
ním pokrmem, jenž jim zjednává nesmrtelnosti.
Řecké nektar a ambrosie jsou známy. Divoch vě
ří, zabije-li a požije-li býka, že nabude jeho síly,
ke kteréž představě náleží původně i mrav lido
jedský, zakládající se na mínění, že síla přemo
ženého a snědeného nepřítele přejde v tělo vítě
ze. Dle těchto představ náznakové hostiny vysky
tují se v nejruznějších náboženstvích a jsou obec
ným majetkem lidským. Ale z takových obětních
hostin a pokrmů pohanských bohů oběť mše sv.
vyvozovati může jen duševní hloubka volných my
šlenkářu, jimž na celém světě není rovných mysli
telu, tak že by nám bylo zase upozorňovati na
Kantův výrok o tom, co se jmenuje hloupostí, O
běť Kristovu na stejnou míru uváděti s porážkami
býkuv a hostinami pohanských bohů, znamená pro
jevovati fanatism, jenž oslepuje rozum a ubíjí
všechnu vážnost.

*

Podobnostl v učení. Volní myšlenkáři hodili i
tady udici a křičí asi takto: Co to? Křesťanské
náboženství mluví o Kristovu vzkříšení a stoupen
ci Mithrovi hlásali také z mrtvých vstání svého bo
ha, a to jest přece podobnost, které nelze popíra
ti. Ovšem, i ctitelé Mithrovi kázali zmrtvých vstá
ní svého boha, jen že tento jejich bůh by názna
kem (symbolem) slunce. Když slunce v zimní do
bě doběhlo nejnižšího bodu své dráhy, počíná za
se stoupati, a účinkem vzestupu jeho jest pučení
života v přírodě, jejíž síly byly několik měsíců
stajeny a jako mrtvy. Proto také u Římanů Mithra
nazýván byl sluncem nepřemoženým a nepřemoží
telným (sol invictus). A- nyní se ptáme, v jakém
spojení jest toto slunce se vzkříšením Kristovým,
které netýká se žádného přírodního postupu, ný
brž jest skutečným z mrtvých vstáním, o němž
není ani slova v náboženstvích celého světa?

Na tom však volní myšlenkáři nepřestávají a
soukají ještě jiné podobnosti. Svátky vánoční a

narozeniny Mithrovy jsou prý pojmy totožné,
Vždyť i sociální demokraté, co do náboženských
vědomostí nejmilejší bratří volných myšlenkářů,
vytrvale deklamují, že vánoční svátky jsou vlast
ně napodobením slavnosti slunovratu a že tedy při
pomínají narození Mithry a nikoli narození Kristo
va. Čeho tedy ještě jest potřebí k důkazu, že kře
sťanské náboženství jest kopií Mithrovou?

Mithra jest slunce. Den jeho narození jest pro
sincový slunovrat, kdy slunce od nejnižší polohy
počíná stoupati. Po 2i. prosinci, a to 23., slavili
vyznavači Mithrovi narozeniny, svého boha. Nata
lis solis invicti — narozeniny nepřemožitelného
slunce. V 3. a 4. století jest tato slavnost Mithrova
určitě dokázána. V tuto dobu i narozeniny Kri
stovy byly nazvány zrozením | nepřemoženého
slunce. A to že dokazuje odvození vánočních kře
sťanských svátkův od slavnosti Mithrovy? Zajisté,
odpovídají vítězně odpůrci, a upozorňují při tom
na skutečnost, že vánoční svátky byly zavedeny
teprve ve 4. století, neboť před tím slaveno bylo
toliko Zjevení Páně (Epiphania). Ovšem že vánoč
ní svátky ve 4. století byly zavedeny, ale nikoli
aby jimi napodobena byla slavnost Mithrova zro
zení, nýbrž za tím hlavním účelem, aby onen po
hanský svátek byl potlačen a aby mu dán byl kře
sťanský obsah.

Co bylo činiti církvi, když někde setkala se
s obyčeji a mravy, které pramenily z pohanské
modloslužby? S mravy a obyčeji těmi žily i vzpo
mínky na pohanské náboženství a na jeho před
stavy. Nebylo tedy na jiném, než-li těmto ustále
ným zvykům vlíti křesťanský obsah, jinými slo
vy i skořápka byla zachována, ale vloženo bylo

-křesťanské jádro. A to bylo bez obtíží jmenovitě
v tomto ohledu, protože myšlenka, že Křistus jest
světlem světa, pronikala mysli a byla obecným
křesťanským názorem. Již Simeon pozdravil be
tlemské Dítko jako světlo, které osvítí pohany.
Podávalo se tedy samo sebou, ustanoviti svátky

vánoční v den, který byl příhodný a který po
skytoval příležitosti, aby mu vtisknuta byla pé
čeť křesťanská a aby povaha pohanské modlo
služby ustoupila duchu živému. Dnes missionáři
nepočínají si jinak. Neboť kdekoli běží o to, aby
vžilé obyčeje zbaveny byly pohanské modlosluž
by, dávají missionáři zvyklostem křesťanský věro
učný a mravoučný obsah, čímž věc mění se od

základu.
Těmito řádky opětně z jiné stránky dokázána

jest důkladnost volnomyšlenkářské vědy a ona
statéčnost, která necouvne před žádným nésmy
slem, a zejména ne před tím, který má dosti mo
ci. aby volnomyšlenkářské hejly vyvedl až na
vrbu. "

Ý

Požehnání volnomyšlenkářských škol. | Ma
coch, to byla pochoutka pro volné myšlenkáře,
kteří zakládají novou vyšší mravnost. Luskali ve
sele prsty, smích jejich se množil, pak bouřlivě
vybuchoval, až posléze umravňovatelé dali se do
šíleného tance a ze samé rozkoše, že Macoch vra
ždil, div se nebodali do krve jako indičtí fakirové.
Ale krátkou a důležitou otázku. Prohlásil Macoch,
že k vraždě přivedlo ho katolické náboženství?
To nikoli.

Nuže, v minulém čísle Obnovy jsem četl o
vrahovi, který se zapřísahal, že zpustlosti a vraž
dám naučila ho škola, pro kterou volní myšlenkáři
div se neupíší a neumluví.

"Lo jest vyznání člověka, který docházel do
skoly, ze které bylo vyhozeno náboženství a ve
které učitelé volně myslili a učili zásadám, jež
jsou zkázou a rozkladem společnosti. Ze života
pro život. Jest již sice obecně známo, že volno
myšlenkářská škola francouzská vysílá do života;
zkažené ničemy a nebezpečné zločince, ale posud
nikdo z těchto vychovanců nevylíčil ze zkušenosti,
jakými jsou tam žáci pokusnými králíky. Až tento
nešťastník promluvil upřímně a s onou bolestnou
opravdovostí, která dostavuje se před smrtí, kdy
všeclici život představuje se bez lži a okras. Tady ;
padají všechny záclony, mizí přetvářka pokroko- ;
vé fráse a mluva pravdy dopadá hromem na lico- :
měrné volnomyšlenkářské deklamátory. Na mí
sto poctivých občanů, lidí mravných a užitečných *
členů společnosti lidské představují se nám vraho- *
vé. Pravda vytažena jest na bílé světlo a mluví
strhující výmluvností, že všechny zásady nesou své ©
ovoce v životě a že zásady beznáboženských vol- '
nomyšlenkářských škol otravuji a ničí každou .
ctnost a povinnost.

Voláte po praksi? Tady ji máte a můžete-li,
žasněte, co lží a podvodu skrývají pokrokářské
fráse těch, kteří začali u nás chvalořečením původ- ©
ce vražed a paličství Ferrera a kteří programově *'
podvracejí základní pilíře spořádané společnosti.
Myšlenky lidské zrají pomalu, ale jistě, a byť zdá
lo se někdy, že není znáti jejich stop, přece jen *
dostaví se chvíle, kdy se přihlásí s veškerou hlou
bkou hrůz v nich obsažených a kdy společnost lid
ská, jejíž ředitelébyli slepými, nesena jest na roz
bouřených vlnách jako puklá loď. Co do vědy o
všem volní myšlenkáří vypadají jako žvatlající pa
štikáři, ale co naplat, když ostatní zásady jejich i
dle zákulisního komanda zednářského rozsévané, 
jsou semenem, jehož klíčivost znamená společen
skou revoluci a úplnou mravní otravu?

Nad Ferrerem a zločiny jeho vychovanců bylo
z počátku jásání. Když však tisk, který všeho lid
ského citu ještě nepozbyl, trnul nad katanstvím,
o jehož pravé hrůze podrobnější zprávy došly po
zději, ozvaly se výmluvy, že prý Ferrer toho krve
prolití nezavinil. Leč sami vynikající liberálové
přinesli zdrcující materiál proti odsouzenému mu
ži, který se hájil výmluvami tolik Ihavými. Volno
myšlenkářská obec na chvíli ztichla, ale konečně
vyrazila s nejapnou zprávičkou, že prý nyní Fer
rer byl úplně očistěn. Jako by nebyly ničím před
zvěsti barcelonské revoluce, které se vybíjely již
před hromadným povstáním Ferrerovců! Jako by
byl lhal Canalejas, jako by celý obrovský materiál
soudní býval švindlem. Pánové, napřed jest vaší
povinností dokázati, že lhali žalobci a svědkové.
O to jste se však ani nepokusili, třeba že by všich
ni volnomyšlenkáři španělští žádali ryčně odsouze
ní svědků, kdyby skutečně jejich nepoctivost mo
hli dokázati. Volnomyšlenkářská škola nese své
ovoce jak ve Francii tak ve Španělsku a Portu
galsku.

*

Z bovoru s A. Iv. Gučkovem. Pod tímto nad
pisem >Nár. Listy< uveřejnily dne 11. dubna člá
nek, který jest zajímavý zejména svědectvím, že
ruská pokrokářská strana (kadeti) jest spřežena
se židy, jako u nás v Čechách. O parlamentních
skupinách ruských Gučkov pravil: >V nejbližším
sousedství na levo, mezi progresisty, nemáme pří
liš nebezpečných soupeřů. Nebezpečnější jsou ka
deti, kteří mají několik význačných parlamentár
níkův a ve své politické agitaci oplrají se o židov
ské kapitalistické živly, odhodlané k velkým obě
tem peněžním.«

-=
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Vůdcem těchto ruských pokrokářů jest Milju
kov, který jest v důvěrných stycích s naším Ma

sarykem. Masaryk v delegacích jednoho dne útočil
proti Ahrentitaloví. Neuplynuly snaď ami tři dny,
a již Ahrenthal ukázal na telegram, poslaný Masa
rykemMiljukovi. Vůdce našich židovských pokro
kářů zatepla hned a asi dle předchozí úmluvy o
znamoval jenéráloví židovských pokrokářů rus
kých, co žhavéhov delégacích promluvil.

Rozumíme pánůmdobře, jako jim rozuměl
Akrenthal, který zmínku o telegramu neučinil bez
důvodů. Židovsko-pokrokářským živlům jest vše
chno vítáno, co oviklává autoritou státu a dynastie.

ce« na ruském trůnu, a proto Masaryk v parlamen
tě sl zapověděl uzavírati přátělství s ruským ab
solutismem. Počká patrně, až v Rusku zavedena
bude židovsko-pokrokářská republika. Že strana
Masarykova obstarává u nás zájmy židovské, ví
již politické nemluvně, a nyní se množí doklady,
že židovská světovláda má již mezinárodní organi
saci pokrokářské intelligence, která slouží židov
skému kapitalismu tak dobře, jako mezinárodní
sociální demokracie. V Rusku ovšem | Miljukov
velí četnějšímu sboru poslaneckých kollegů proto,
že voliči ruští tápají posud v temnotách neuvědo
mělosti a bezgramotnosti. V Čechách: větší vzdě
lání a bystřejší prohlédavost způsobila, že voliči
nesedají na větve pomazané židovským lepem,
čímž vysvětlujeme si skutečnost, že přes úsilnou
a dlouhá léta trvající agitači židovské pokrokář
ství nemuže tak snadno se hnouti dále.

Záložna v Hradci úrálové, ;

Vkladyaky 4,
dě M Na běžnýúčetdie ujednání
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Obrana tiskem nejvydatnější. Co pochopili ži
dé již dávno, o tom katolíci teprve pozdě začali
důkladně přemýšleti. Katolíci spisovali celé řady
spisu poučných i zábavných, katoličtí předáci na
bádali lid ku čtení, sebevzdělání. A když se lid dle
této výzvy hnul, tu vpadly v zad židovské millio
ny, které byly výhradně určeny k tanatickému sni
žování křesťanstva a zatušování semitských stínů.
Nuže — naučil-li se konečně lid čísti, ať se mu cpou
do ruky tiskopisy, vyráběné v redakcích semit
ských! Do půdy zkypřené od katolíků zasazena
kokotice. A katolíci pozdě seznávali, že měli s
větším úsilím pěstovati tiskovou obranu dávno
dříve, pokud celé vrstvy nebyly židovským ti
skem zachváceny.

Proč však na př. v Německu jest katolictvo
tolik silné? Již r. 1890 vycházelo tam 94 němec

dkrát týdně, 55 2krát týdně. Tedy úhrnem 272
listu. R. 1909 však již vycházelo tam katol. něm.
278 denníků, 64 týdenníkůu, dkrát týdně 14 listů,
dkrát 134 listů, 2krát 83, tedy dohromady 573 listů.
Noviny“ty vycházely dohromady ve 2,320.000 e
xemplařích. V to nejsou počítány katolické noviny
polské a francouzské, jež v říši německé vychá
zejí.

Porovnejme s tímto sensačním rozvojem stav
katolického tisku českého a seznáme, jak pokul
háváme za uvědomělými souvěrci německými.
Proto také lehce lze uhodnouti, proč v protestant
ském Německu katolíci imponují kažďému a proč se
šetří tam jejich práv víc než v »zklerikalisovaném«
Rakousku. Který učitel, vyučující katolické dítky,
odvážil by se k takovým rejdům volnomyšlenkář
ským, jaké rozdmychují v Čechách Rašínovci, byl
by okamžitě odkázán do příslušných mezí. V Ra
kousku a Uhrách však obrovská většina tisku vy
chází pod komandem židovským — a proto ta kri
tická situace. Podporujte a rozšiřujte katolický
tisk a tím si vystavíte hradbu žulovou!

»Klerikální spolky« středoškolské, Uvažme ten
veliký zázrak! Volnomyšlenkářští židé, kteří tak
houževnatě štvou proti náboženskému vyznání nej
větší části rakouského obyvatelstva a kteří jásali
nad krvavými revolucemi v Barceloně a Portugal
sku -- najednou se bojí o Rakouský stát. Roní kro
kodýlí slzy nad tím, jak katolíci ohrožují státní
pořádek. Lidé, kteří spáchali nejsurovější štvanice
tupcním »jedu z Judey«, bojí se mariánských kon
gregací studentstva jako — štváčských.

Jest veliká drahota a proto židé za každou
cenu chtějí odvrátiti pozornost od svých obrov
ských příjmů. Štváčská »Neue Freie Presse«, kte
rá má tolik zásluh o pusté napadání českého náro
da, a katolického životního názoru, najednou poda
la si ruku s puncovanými českými vlastenci na po
tírání pokojných náboženských družin. Rozumí se,
že se ozvala svorná, mohutná kantáta těch českých
listů, které by bez židovského nanovědy nevěděly,
kde vlastně národní rozum hledati.

»České Slovo« dne 10. t. m. praví, že »cíle a
snahy Mariánských družin jsou vyloženě politic
ké a namířené proti státním základním zákonům.c«
Považte, tohle odváží se tvrditi s markýrovanou



loyutitou orgán těch lidí, kteří byli podrobeni tak
rozsáhlému vyšetřování pro rejdy antimilitaristic
két A soudní šetření končilo tak, až seproti tako
vé taktice na nár. soc. sjezdu ozvaly hromadné
protesty proti původcům. Lidé, kteří nedávno zle
zmrskali agrární mladé denuncianty, pojednou od
važují se denuncovati vlastní krajany způsobem
tolik prolhaným. Právě protestantský president
Srojených Státu severoamerických Taft napsal
kardinálu Zarleyovi o církvi katolické: Energická
opošice. se kterou staví se proti anarchistickému
a Soc;ně demokratickému hnutí, zasluhuje uznání
i všech nekatolíku. Katolická církev a její učení
je heflepší ochrankyní pořádku a zákona. — S ra- ;
dostí pozdravujeme, že Řím poctil rozmnožením
kardinálu amerických činnost jejich biskupů a na-,
ši zemi. Církev katolická při svých snahách za- '
chovati zákon a pořádek může býti jistou podpory |
a sympatie všech nekatolíku.« .

A »Osvěta Lidu« dne 6. t. m. pouští strašáky:
»Členové kongregací budou dávati pozor na sebe
navzájem, ale i na ostatní spolužáky, kteří stojí
mimo jejich sdružení. Vyvinutý jejich smysl >po
zorovací« povede je k tomu, že si budou všímatí
i rodin svých kolegů, ba i chování professorů, ze
Jména tam, kde praeses (obyčejně katecheta) není
zz dobře se sborem učitelským. Tím způsobem vy
tvoří se celý systém špiclovský a život na našich
gymnasiích bude otráven a stane se záhubným
pro mladé studenty a nesnesitelným pro učitele.<

Na tyto předpovědi odpovídá jasně sama sku
tečnost, že život na mnohých gymnasiích opravdu

smysl služební přísahy pokládají za formalitu, pro
ti které mohou jednati kdykoli se jim zachce. A že
špiclovství již zásluhou židů a pokrokářů jest na
gyimnasiích až příliš silně vyvinuto, to přece vědí
masarykovci velmi dobře sami. Jest to viděti
hlavně z toho, co zakusí konservativní paedagog
od svých kolegů a katolický student od spolužáků,
kteří považují za přímou povinnost prováděti ju
stamenty proti katechetum. Jest zde vyvinut ve
lice promyšlený systém. A co nelze provésti pří
mo. s tím se spěchá do novin, kde pod tiskovou
imunitou jest strhán konservativní vychovatel
hůř než zločinec. A co říci těm paedagogiům a je
jich studentským důvěrníkum, kteří docela rozší
řují na gymnasiu nadávkový pamflet na biskupa!
Jeden synek židovského volnomyšlenkáře má na
gymnasiu větší moc, než deset katolických stu
dentu. —

A proč na povel vídeňského žida tolik prote
stují pokrokáři proti strašidlu špiclovství? Bojí se
ovšem konkurence, hádajíce dle vlastních poval
na lidi jiné. Ale Třas do nich vjel hlavně z jiné pří
činy. © Strachují se, aby pokrokářské rejdy na
gymnasiích dle vzoru pověstného Judy nebyly ve
své zvůli obmezeny. Pokrokáři totiž dobře vědí,
kdo vlastně jedná proti zákonu, kdo ohrožuje v
přední řadě gymnasijní soužití. A také vědí, že v
Mariánských kongregacích vštěpují se zásady
konservativní, odpovídající přesně duchu discipli
nárního řádu a stávajících zákonů. Jestliže tedy
chvalořečníci barcelonských a portugalských krva
vých pokrokářů pojednou projevují nevysvětlitel
ný strach před zrušením stávajících řádů, mají
vlastně uvítati vřele ta sdružení, která nabádají
k poslušnosti, poddanosti a plnění stávajících škol
ských povinností.

Odkud vane vítr? »>NeueFreie Presse< uveřej
nila štvavý článek proti Mariánským družinám
dne 4. t. m. a ostatní volnomyšlenkáři bez rozdílu
náboženského vyznání poslušně rozvinuli dále po
křik židovských fanatiků, kteří náboženství naše
ze škol vylučují, ale na rabínské vyučování nedají
dopustiti. Již loni časopis rakouských zednářů (si
ce u nás zakázaných, ale trpěných) >Orient« sdělil:

>V nejvýš zajimavé přednášce vylíčil bratr|
lože R. (z lože >Del«) činnost Mariánských družin
a jich organisací, která obestírá již celou říši a fa
natisuje jak dospělé, tak slabou, nezralou mládež.
Navrhl, aby lože obrátila se zvláštním přípisem k
veleloži, aby táž se zbystřenou pozorností sledo
valá toto protipokrokové hnutí a důtklivými letáky
a novinářskými články obecenstvo varovala před

neplechou Mariánských družin. Návrh bratra R.|
byl jednohlasně přijat.«

Odtud tedy poplach, který vyburcoval české
sedmihlásky. A když na kongresu >Volné Myšlen
ky« v Praze tolik se štvalo netoliko proti nábožen
skému vyučování ve školách, ale i proti článkům
naší víry, židé se mohli utleskati. A sami se po
chlubili, že valná většiha účastníků skládala se z,
židů. A kdo tolik tleskal štváčským řečem Macha- *
rovým proti »Jedu z Judey<? Kdyby se odvážil
konservativec jen polovici takových útoků proné- 
sti proti talmudistům, strhli by židé poplach, až
by se hory otřásaly. A nyní prý — štvaní zavádějí
Mariánské kongregace. Židovský tisk ovšem žád-|
né štvaní vypátrati nemůže, ale přece jenom tluče |
na semitský buben. Taková jest situace v »zkleri
kalisovaném«<Rakousku, kde se gymnasista kato
lický musí strachovati před tajnými Špicly.

Ještě Nathan Ehrenfeld. Židé němají zvláštních
náboženských spolků středoškolských, protože při
všestranné úsluze protiklerikálů jich naprosto ne- ;
potřebují. © zemřelém vrchním rabínovi Ehren
feldovi napsal židovský »Prager Tagblatte: »Jemu
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dlužno přičísti, že na židovském hřbitově až dosud
nesměly býti ukládány popelnice mrtvol spále
ných v krematoriích .. . Zvláště pak mu záleže
lo na vyučování náboženství. Aniž by snad obme
zoval učitelstvo (toho přece nepotřeboval!) — pu
sobil svým vlivem i na jejich činnost.« A tomuto
germanisujícímu vrchnímu rabínovi po smrtí vy
stavil velice pěkné vysvědčení protikonfessní, po
krokový list český.

K assimilaci židů. Pod beslem assimilace snaží
se maskovati svou hospodářskou mdlobu na Mo
ravě pokrokáři ze všech sil. Obklopují každého ži
da s úpěnlivými prosbami za spolupráci. K tomu
odpovídá »Našinecr: »Nehledíc k tomu, že je po
šetilé nyní, když už máme české peněžnictví, če

pávat podporou živlů, které tehdy, kdy jsme jich
potřebovali, stáli proti nám: pokrokové filosemit
ství české je už dnes opozděné, ježto všecka mo
derní literatura má ráz silné touhy po sebeurčení
a vzkříšení jednotného židovského národa. Sombart

Juden< vůbec v možnost assimilace židů nevěří.
Nedávno vyšlá kniha židovského autora dra. A.
Landsbergra >Die Juden taufen< obsahuje spoustu
výroků nejrůznějších autorit: Wernera, Sombarta,
Bahra, Erzbergra, Naumanna, Jeutsche a i, kteří
assinilaci Židů nepovažují ani za účelnou ani za
možnou. Prozrazuje to pouze a jedině duševní 0
pozdilost českého pokrokářstva, když horuje pro
assimilaci dnes, kdy je — odbytou věcí.«

Kněžské kolárky
a náprsenky,
fiane'. košile, spodky, ponožky, ka
pesníky a ložní prádla zašlo na výběr
P. T. interesentům známá svou
solidností firma

Václav L. Holý,
Hradec Králové, Klicperova ulice č. 233.

Vlastní výroba střižního zboží. Ze

Politický přehled.
Česko-německé dohodování. Pražský i vídeň

ský tisk posuzuje stav jednání o dohodu česko
něňieckou velmi příznivě. Praví se, že ještě nikdy
nebyly vyhlídky na smír tak dobré, jako nyní.
Pujde-li jednání dále dosavadní cestou, bude v
květnu hotovou událostí. — Od pondělka 15. t. m.
zasedají jednotlivé komitéty národně-politické ko
mise každodenně a současně stalo se opatření, aby
také jak v otázce jazykové při samosprávných,
tak i zeměpanských úřadech konečně zjednáno
bylo jasno. Vláda teprve nyní a to nepřímo Činí
nátlak, aby k vyrovnání došlo. Slíbila totiž, že fi
nančně pomůže zemi, jen když vyrovnací konfe
rerce se o podstatných otázkách dohodnou. Proto
najednou nastal rychlejší postup ve smiřování. —
Také tentokrát dal císař svolení k vybírání jen
S5proc. zemské přirážky, ač se zemský výbor 27.
vřezna usnesl žádati o svolení k vybírání 65proc.
zemské přirážky.

Královský komisař pro Čechy. S ustanovením
královského komisaře pro Chorvátsko počaly se
také šířiti pověsti o královském komisaři pro Če
chy. Němci by asi byli velice rádi, kdyby se tak
stalo, ježto doufají, že by královský komisař byl
k požadavkům německým příznivější než k če
ským. Radikální listy tvrdí, že v rozhodujících
kruzích skutečně učiněna jsou překvapující opa
tření, nebudou-li finance české uvedeny do pořád
ku. Za vládního komisaře jest prý vyhlédnut min.
rada Jakub Svěrák.

Stav zemských financí líčí se dnes z němec
ké strany mnohem příznivěji než do nedávna. Pů
vodně se tvrdilo, že prostředky země stačí jen do
poloviny května a pak že zemská pokladna zastaví
další platy. Nyní se oznamuje, že království až do
konce roku dostojí všem svým závazkům, poně
vadž vláda jest ochotna poskytnouti mu několik

příjmů a z daně líhové. Přebytky z výnosu osobní

letos zvláště veliké a proto připadne prý značný
podíl také na království České. Mimo to vyjed
nává se s peněžními ústavy o zálohu na běžný
účet v obnosu mil. korun. Peněžní ústavy žá
da'í však záruku vlády, jež dosud neprojevila k
tomy ochotu. Také se ukazuje k tomu, že za ny
nějšího nedostatku peněz taková záloha přišla by
zemskému hospodářství příliš draho.

Říšská rada konala ve čtvrtek první schůzi
povclikonoční. S vyřízením řádného rozpočtu už
se letos ani nepočítá, ba vláda ani nedoufá v hlad

ké vyřízení nového prozatímního rozpočtu, nepo
dařísli se jí překonati německý odpor.

Kandidátka do Českého sněmu zemského. Ú
mrtím poslance dra. V. Škardy uprázdněn zemský
mandát za města Nymburk-Mladá Boleslav. Ten
tokráte mladočeská a národně sociální strana
sjednotily se na kandidatuře spisovatelky Vikové
Kunětické (nar. 1863 v Pardubicích), čímž prý
jes“ její volba zajištěna. Doplňovací volba koná
se 4. července, Svaz českých poslánců na zem.
sněmu zvolil si předsedou posl. Švehlu.

Krise v Uhrách se přiostřuje. V uherském
sněmu strana Justhova pokračuje v obstrukci a
hr. Khuen slibuje, že až po zasedání delegací ža
hájí boj s obstrukcí. Zatím však Khuen s celou
vládou usnesl se podati demissi, poněvadž není
záruky, že delegační. zasedání bude míti hladký
pruběh. a zvláště proto, že kabinet Khuenuv jest
bezradný a nevi kudy kam. To také urychlilo po
dání dermisse, že císař zamítl žádost hr. Khuena
za propuštění ministra války ryt. Auffenbergra,
čímž se chtěl hr. Khuen u strany práce pochlubiti.
Oposice jest však ochotna se stranou vládní do
hodnouti se na kompromissu. Císař demissi Khue
novu přijal.

Hrůzovláda v Chorvátsku. Cuvaj vydává na
řízení za nařízením, kterými se svoboda omezuje
nebo úplně zastavuje; řada listu přestala již vy
cházeti. Cuvaj nařídil policejním úřadum, aby co
nejpřísněji trestaly každého, kdo by rozšiřoval
zprávy o změně dosavadního vedení v Chorvát
sku, protože se prý těmi zprávami ohrožuje ve
řeji“ pokoj a pořádek. Zakročuje se i proti kně
žinm,jako by prý s kazatelen štvali! Vykládá se
však také, že s hr. Khuenem padá též ban Cuvaj a
že v Chorvátsku výminečný stav bude zrušen a
ústava obnovena. — Ve Slovanstvu rakouském po
řádají se schůze a podávají protesty proti hruzo
vládě v Chorvátsku.

Společný rozpočet. Dne 16. dubna předložila
vláda společný rozpočet, jenž vykazuje potřebu
470,923.322 K, o 22.3 mil. K více než r. 1911. Po
celní úhradě obnosu 183,463.719. zbývá uhradit

287,456.003 K, z čehož připadá na naši polovinu
říše 182.8 mil. a na Uhry 104.6 mil. K. Pro Bosnu
a Hercegovinu žádá se miyiořádný úvěr 12.7 mil.
kor. Řádná potřeba ministerstva zahraničních zá
ležitostí činí 16.2 mil. K (o 623.000 K více proti loň
sku). Řádná potřeba vojenská jest o 18,136.000 K
vyšší než v r. 1911, mimořádná potřeba 5.2 mil. K
rovná se úplně potřebě roku loňského. Řádná po
třeba pro námořnictvo v obnosu 67,714.000 K jest
o 35 mil. K větší, naproti tonu mimořádná po
třeba 4,043.000 K, o 51.000 K menší než v roce 1911.
Celková potřeba vojska a námořnictva činí 449 mil.
423.881 K, o 21,636.254 K vice než v r. 1911. Jako
druhá splátka mimořádné potřeby na vybudování
vojska žádá se na rok 1912 19 mil. K a pro váleč
né námořnictvo (stavby přístavu a jiné námořní
účely) 1 mil. Na provedení branné reformy připa
dá z požadovaného úvěru 15,550.000K a na koneč
né sanování nedostatečně dotovaných rozpočto
vých položek 10,910.000K. Pro fortifikační opatře
ní ati. zařazeno jest 5 mil. K a na vyzbrojení mo
torových vzducholodí, na létadla atd. 680.000 K.
Na nutné personalie, úpravu, šarže, jakož i na zao
patření déle sloužících poddustojníků a věcné po
třeby žádá se 751.342 K. Mimo to požaduje mini
sterstvo války další splátku 4 mil. K na mimořád
ný úvěr pro potřeby polního dělostřelectva. Mino
řádný úvěr 6 mil. K na vybudování loďstva dělí
se na 2 splátky po i2 mil. K na dvě válečné
lodi i dále na 2 splátky po 5 mil. K na 2 válečné
lodi, na 2 splátky po 1.4 mil. a na | splátku 1.7 mil.
K na 3 křížníky; dále na obnos 1.4 mil. K na zvlá
štní torpedová plavidla a na I mil. K po 12 torpé
dových člunů. Pro výzbroj dělostřeleckou a tor
pedovou požaduje se na splátkách celkem 26.1 mil.
korun.

Samospráva Irska. Anglické dolní sněmovně
předložena byla irská hoinerule, zákon o samosprá
vě Irska. Irský parlament bude sestávat ze sená
tu a sněmovny poslanců. Autorita parlamentu říš
ského zůstane však neztenčena. Sněmovna poslan
cu bude sníti 164 členů, senát 40 členu. Poslanec
ká sněmovna irská smí se zabývat pouze čistě ir
skými záležitostmi. Na ochranu náboženské svo
body obsahuje llomerule Zvláštní ustanovení.

Německé zbrojení. Říšskému sněmu němec
kému předloženy nové branné předlohy a pamětní
spis vlády ohledně úhrady. Nových daní vláda za
tím nežádá.

Ve Francii zemřel jeden z úhlavních nepřátel
církve, Henr. Brisson, předseda francouzské sně
movny. On byl duševním původcem rozluky cír

Válka Italsko-turecká. Velevyslanec rakousko,
německý. francouzský, ruský a anglický v Cafi
hradé zakročili u Porty pro rychlé skončení války.

zp ávyorganisač. a spolkové.
“ Hořice. Dne 14. dubna t. r. odbývána byla v Hoři

cích v sále »na Doubravce« valná hromada křesťansko
sociálního lidového spolku. Po přečtení a schválení
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Uzzaný za„ej rýhodaějí aVánonýchí rev nékupní pramen v Rakonsk

knslel paramentů
rádla, praporů. příkrovů, koborců a

ŘoveréhoČen ne výrobnáchnejstaršíhozávodu v c. A k. dvorního dodavatele

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

ob pisice uznávacíchreferencíaod E ošíráskové cenníky, rozpočty, vzorya v
k výběru franko.

Bes velkoměstské režie ve vlastních dílaách a
pomech, lovné pracovní síly na venkově, čímů lovnější
ceny aš o 20"/, než všude Jinde.
Jabíl 100let. trvání a40lot. vlasámíčinnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprotuje.

zpráv všech funkcionářů vykonány byly volby, jichž
vysledek jest tento: Za předsedu zvolen vlp. Stanislav
Kordule, kaplan, místopředsedou p. Bohumil Hen«, jedna
telem vip. Jan Ježek, kaplan. Pokladníkem prozatím
zůstal horlivý dosavadní pokladník p. Lorenc, než bude
zvoleu k jeho přání jiný. Za členy výboru byli zvoleni:
pp. Munzar Josef, Špůr Václav, Jirgl Jan, Janeček Vá
clav, Kračmar Jan, Kolář František, sl Vejsová Růže
na. Za náhradníky: pl. Kohoutová a p. Frt. Bartoníček.
Duchovním rádcem zvolen dp. katecheta V. Paukrt. Re
visory účtů: pp. Fišera Václav a Kočí Josef. — Pře
jeme novému výboru, aby se zdarem pracoval k zdo
konalení a povznesení spolku, a k cíli tomu voláme:
=Zdař Bůh!. —- Zároveň podotýkáme, že zdejší odboč
ka »Všeodb. sdružení- pořádá dne 28 „dubna t. r. před
nášku o Svaté Zemi; přednáška bude doprovázená 200
světelnými obrazy. Předháseti bude dp. katecheta Scho
vanec z Jičína.

Všem katolickým spolkům vzdělávacím, odbočkám
a skupinám všeodborovým, mládeže atá. Kde chtí se
zůčastniti cvičení při sletu, požádejte župu o sletová
cvičení, jež vám ihned zašle. Slet se koná v červenci.
Do té doby lehko intelligentnímu člověku nacvičiti ve
skerá cvičení. Obraťte se na župního starostu »Orla«
nana JOSEFA POLÁKA v Hradci Králové, Adalberti
num.

Chrudim. Pro sdružené katolické jednoty v Chrudi
mi bude míti ve dnech 25., 26. a 27. dubna vždy o půl
8. hodině večer duchovní cvičení oblíbený náš kazatel
z řádu Otců kapucínů P. Hyacinthus Novák v kapucín
ském chrámu Páně ze vzácné laskavosti vldp. guardiá
na a definitora řádu P. Matěje Schreibra. Po promluvě
bude vždy požehnání, načež v sobotu po poslední po
božnosti bude společná svatá zpověď a v neděli 28. dub
na bude společné sv. přijímání. Vybízime veškeré člen
stvo, aby do jednoho svou velikonoční povinnost kato
lického křesťana vykonalo, neboť jedině když Kristus
bude kralovati v srdcích našich, můžeme doufati ve
zdar svých podniků. Ukažme se veřejně katolíky a
věrnými syny svátostného Spasitele, jděme přes terror
a posměch nepřátel k Tomu, jenž řekl: »Pojďte ke mně
všichni, kteří pracujete... . a já vás občerstvím.« Při
hlasmež se hrdě ku kříži, neboť jedině v tomto zname
ní zvítězíme! Nuže, všichni na shledanou ve čtfítek 25.
dubna o půl 8. hod. večer v milé klášterní svatyni u
Otců kapucínů! Zdař Bůh!

Slavnostní den »Orla< v Hradci Králové. Dne 14.
t. m. byla odměněna znamenitým výsledkem pečlivá
rráce neúmorného pracovníka starosty »Orla« p. Po
láka a cvičitele p. Kadeřábka. Tím větší čest, že k mno
hým svým obětavým prácem p. Polák přidal ještě tolik
píle myšlence orelské. Ráno pořádal zručný cvičitel
p. Kadeřábek pro Orly venkovské zvláštní kurs, který
byl četně navštíven. — Večer náležel Orlům králové
hradeckým, kteří uspořádali zábavu spojenou s tělocvič
nými produkcemi. Velice pěkně se poslouchala zručná
hra kněžského kvarteta. Pan Klivický z Pardubic všem
se zamlouval zdařile provedenými komickými výstupy.
Největší interes však vzbudilo tělocvičné umění skupin
jak mladších tak starších Orlů. Svižné, bravurní pohy
by, vzácná ukázněnost, hravé překonávání obtížných
produkcí na bradlech atd. — to všecko sledováno se za
t-jeným dechem a odměňováno hlučnými salvami po
tlesku. Návštěva byla tentokrát prostřední. Dostavil se
však větší počet místních Sokolů, přijelo i 6 Sokolů z
Třebechovic. A i tito vzdávali chválu pěkným výkonům.
Čest a díky všechněm, kteří o zdar se zasloužili! :

Holice. Dne 28. dubna pořádáme tělocvičný kurs,
na němž bude přítomen náčelník br. Kadeřábek z Hrad
ce Králové.

Zprávy
místní a z kraje.

Generální visltace ve vlkarlátě vysokomýtském. Na
své apoštolské cestě zavká Jeho Exc. nejdp. biskup
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Dr. Josef Doubrava v sobotu dne 20. dubna do Kal
řova, v neděli a pondělí v Chocni, v úterý Skoreni
ce. středa Sv. Jiří, čtvrtek Újezd, pátek volný den -
v sobotu 27. dubna v Radhoští, večer vždy v Chocni.

Městská rada dne 15. dubna 1921 učinila tato usne
sení: Výroční zpráva osvětového svazu dolnorakouské
ho ve Vídni za rok 1911 byla vzata na vědomí. — Z
nadace lékárníka Bradyho uděleny byly požitky za rok
1911 pp. H. Polákovi a Frant. Kumprychtovi, vdovám pí.
Rarb. Hamplové a Anně Krimlové. — Uděleno bylo po
volení ku prodloužení polic. hodiny hostinskému p. J.
Kubálkovi pro hostinské místností v domě čp. 210 v
ulici Úzké za obvyklých podmínek. — Panu J. Novotné
mu, staviteli, se uloží, by vyklidil skladiště v bloku C
z důvodů požární policie. — Panu Č. Novotnému uděleno
bylo povolení ke zřízení krámu v domě čp. 345 ve třídě
Posplšilově. — Výboru živnostenské školy pokračovací
udělen byl na odměny pilným žákům obvyklý příspě
vek. — Vzato bylo na vědomí, že Orlický komitét ko
ná výborovou schůzi dne 21. dubna t. r. v Albrechticích
a že c. k. zemské finanční ředitelství v Praze přiznalo
obecní výpůjčce K 390.000, učiněné u Hypoteční banky
král. Českého, úlevy kolkové a poplatkové.

Ke sporu »Obnovy« a »Štítu« s Hašlarem. Před ro
kem již »Obnova« a »Štít< ukázaly na hnusný hyenis
mus, který provedli volnomyšlenkáfi s domnělým »sy
nem- biskupa Haise, Petrem Hašlarem. Na základě do
kumentů byl na pranýř přibit zločin na památce šlechet
ného biskupa, jehož jméno 20 let po smrti bylo vláčeno
kalem pokrokové žurnalistiky. V rozkladech »Obnovy“
i »Štítu« bylo užito někde sugestivních silnějších výrazů,
které zavdaly volnomyšlenkářům záminku, aby jménem
Petra Hašlara oba listy žalovali pro urážku na cti. By
li jsme připraveni na přelíčení, majíce po ruce hojnost
průkazného materiálu i dostaték živých svědků proti
mrtvým svědkům obhájce Hašlarova, dra Bartoška, jenž
z celého procesu byl by málem udělal tragedii »Mlynáf
a jeho dítě« citováním dávno zemřelých svědků. Před
přelíčením však soudní dvůr naléhal na urovnání celého
tiskového sporu cestou smírnou, prohlásiv, že nepřipu
sti, aby se luštila sporná otázka o domnělém původu Ha
šlarově, nýbrž že bude jednáno. jen o tom, zdaž žalova
né silné věty obsahují povahu urážky na cti čili nic. Ze
zajímavého sporu mělo se státi přelíčení o osobní uráž
ce tiskem spáchané. Za takového nazírání na spor mohli
docela klidně žalovaní redaktoři naši prohlásiti, že ne

Prohlášení toto do protokolu mohli dáti tím spíše, když
s ním byl žalobce úplně spokojen. Neběželo o žádné
zásadní upuštění od názoru obou redaktorů na nepravdi
vost tvrzení Haslarova, nýbrž jen o prohlášení, že nám
nikterak neběží o osobní snižování člověka, jehož du
ševní stav z rozhodnutí soudního má býti odborníky
zkoumán. Tím ovšem celá záležitost Hašlarova není de
finitivně rozhodnuta, protože není po celoročních prů
tazích dosud vyřízena žaloba, kterou podal p. Eugen
Hais na Hašlara pro urážku na cti, spáchanou rozšiřo
váním nepravdivých zpráv o zesnulém jeho stríci. Zají
mavo je, že k porotnímu přelíčení nepřinesl Petr Hašlar
slibované dopisy biskupa Haise k jeho matce, nýbrž jen
zažloutlý dopis své matky. Vlastnoručními listy biskupa
Haise by se snadno celý spor hravě rozluštil, ale tyto li
stiny Hašlar dal prý své sestře a neřekne, kde se ona
zdržuje. A tak může Hašlar tvrditi dále, že je synem bi
skupovým a nalezne vždy u kritických lidí, jakými jistě
jsou také lidé v »Čase« a v »Ratiboru«, dostatek víry.
Pověru Hašlarovu rozšiřují pokrokářšťí novináři na
truc Masarykovi, jenž po celý život bojoval proti pově
rám. K aféře Hašlarově svým časem se vrátíme, protože
doufáme, že spravedlnost jest i pro »klerikální« občany.

Pepa Bartoš, devítiletý virtuos na housle, jenž bu
de koncertovati v městském divadle Klicperově dne 2.
května 1912, začal se učiti u věku 3 let u svého otce,
maj. hud. školy v Praze. Prozíravý otec, shledav u ho
šíka absolutní hudební sluch, dal ho záhy učiti k pro
fessoru Ševčíkovi. Ve stáří 5 let Pepa Bartoň již kon
certoval. Prof. Ševčík řekl o něm: »Jsi malý člověk,
ale vělký umělec.« Když se prof. Ševčík odstěhoval z
Prahy, převzal vyučování hošíka prof. praž. konserva
toře Štěp. Suchý, v jehož osvědčených rukou je do
dneška. Dnes ovládá Pepa Bartoň látku 6. ročníku kon
servatoře, jak tomu svědčí také jeho koncertní program.

Pobrozii vypálením. V našem obecním zastupitel
stvu pokrokáři svedli pravý řečnický turnaj jen za tím
účelem, aby ostatní členové zastupitelstva povýšením
pana kontrolora Kašpara zamhouřili obě oči nad záko
nitou kvalifikací a nad pravým pokrokem. Žalostná po
dívaná pro pravého stoupence pokrokových zásad, když
strejcovství a ignorování školních vysvědčení prohlašu
je se za pravou moudrost a lidskost! Nevime, jak bude
Masaryk spokojen s takovouto »humanitou«. Panu Ka
*parovi ovšem výmluvnost jeho přátel nic neprospěla
a tak dostaneme za přednostu důchodu úředníka, jak ho

moderní zákon z r. 1908 vyžaduje. A jsme jen těm ka
ceřovaným nepokrokovým tmářům povděční, že na
vzdor pokrokové záplavě obojetných slov zvítězil po
krok proti zastaralému strejcovství. Ovsem běželo o
pokrokového člověka a proto zakusí nyní mladočeští
zástupcové, jak vypadá vlastně ta pokroková humani
ta ve své nahotě. »Ratibor« již zatroubil signál k od
vetě. Čhce »se opříti vší silou silnému klerikálnímu vě
tru na radnici, byť se i musilo začít od shora.« Maně
si vzpomenete na potulného vandrovníka, který, jestliže
mu odepřete i právem almužnu, pohrozí vám vypále
ním. Jsme toho náhledu, že by na radnici bylo vždycky
vlce ubjektivnosti a spravedlnosti ke všem vrstvám o
byvatelstva, kdyby nebylo zbytečných strachů před
velkými slovy pokrokových despotů. Poslední hlasová

ní o důchodním ukázalo pravý způsob taktiky boje proti
pokrokovým šlágrůám. Nechat řečníky vymluvit do sy

tostí a pak hlasovati dle svého přesvědčení! Ostatně
proti větrání na radnici nic nebudeme míti, bude-li se
to díti tak, lak to provedl na př. p. rada Oberman v měst
ském důchodě za poslední dobu. Poplatníci jsou jen dí
ky zavázáni za takové energické větrání, protože dří
ve nesměl nikdo o důchod ani zavaditi. Že by panu ná
městku Russoví jen politická barva kontrolora Kašpara
byla směrodatnou při jeho stanovisku založeném na po
žadavcích zákona proti všemu strejcovství, silně po
chybujeme. Snad by veřejnost mohla také něco zvěděti
o výsledcích revise; vykonané za posledních měsíců v
důchodě, abychom mohli si utvořiti zcela objektivní po
sudek o dosavadním hospodářství.Na samochvátu po
krokářů nikdo nic nedá. Velká ústa a malé činy!

Valná hromada »Dobročlaného komitétu dam« v
Hradci! Králové konati se bude dne 24. dubna o 4. hod.
odpol. v místnosti nového »Rudolfina-. K této valné bro
madě se tímto místo jinakého oznámení uctivě zvou
všichni P. T. přispívající členové a členkyně spolku.

Zatmění sluace vzbudilo i v našem městě veliký
rozruch. Po polední starší lidé i mládež s očazenými
sklíčky ve skupinách pozorovali vzácný přirodal zjev.
Jinde se rozbíjely předměty z barevného skla a na dvo
rech pozorovalo se zatmění ve vodním odrazu. Na pa
mátku toho dne zbylo po ulicích plno začerněmých stře
pin. Při úplném zatmění modrá obloha nabyla ztemně
lé sinavé barvy jako v podvečer.

Dar. Pp. konkurenti na »Adalbertinum“ věnovali
W korun.

Sckáze výboru středolabského komitéte odbývá se
v neděli dne. 21. dubna 1912 o 1% hodině dopolední v
místnostech obchodní a živnostenské komory v Praze.

Akademie Boženy Němcové pořádaná dívčím lyce
em a pensionátem »Boženy Němcové. koná se v sobotu
20. března přesně o půl 8. hod. večerní. Slečna Marie
Němcová ochuravěla, ale šťastnou rukou postarala se
o výbornou náhradu, jaká jest jen myslitelná: získala
slečnu Marii Gebauerovou, spisovatelku a pietní vyda
vatelku spisů Boženy Němcové.

Jmenování členů a zástupců jich do odhadní komise
pro osobní daň z příjmu okresu královéhradeckého. Na
místě členů koncem roku 1911 z komise vystouptých
byli jinenováni následující pánové: František Bednář, 0
kresní starosta a rolník v Suché, Julius Russ, náměstek
starostův a majitel domů v Hradci Králové a František
Valdek, majitel realit v Plotišti n. L.; jako zástupcové
jich pánové: Josěí Dobrý, obchodník v Kuklenách, Hy
nek Erlbeck, ředitel cukrovaru v Syravátce a Emil Pro
vazník „továrník v Třebechovicích.

Před porotním soudem (v 2 porotním období) od
souzen Fr. Král pro zločin vraždy a přestupek ztrojní
ho patentu k smrti provazem, Celestin Krauser, obža
lovaný ze zločinů smÁlných,sproštěn obžaloby, Jos. Rei
mann pro zločin krádeže a podvodu odsouzen na do
bu 2 a čtvrt roku do vězení.

Veřejné vyzvání. Na hřbitově v Pouchově, starém
i novém, jest toho času přes 400 hrobů, na jichž další
zachování posavadní držitelé pozbyli neb tohoto roku
pozbudou nároku následkem uplynutí doby, na niž jim
hroby dotčené byly přenechány. Vybízejí se tudíž ti,
kdož na další sedmiletí tyto hroby zachovati chtějí, by
nejdéle ve lhůtě jednoho měsíce žádost o to purkmi
strovskému úřadu v Hradci Králové podali, načež jim
příslušný poplatek bude vyměřen. Nestane-li se tak,
budou hroby ty po uplynutí tří měsíců zrušeny, vyko
pány a pomníky a desky a pod. s nich odstraněny. Ve
výkaz hrobů těch lze nahlédnouti v městském úřadě dů
chodenském v úředních hodinách.

Veřejná schůze. O křesť. socialismu a dělnické o
tázce za četné účasti přednášel dne 17. t. m. p. Al. Petr
ve dvoraně Adalbertina. Schůze ukončena vřelým doslo
vem přededajícího p. Katnara. — Příští schůze ve čtví
tek dne 25. t. m. Řečníci pp. Petr a Šupka.

Stávka vypukla u krejčovské konfekce firmy Som
mer a Stikold v Hradci Králové. Stávkuje přes 120 děl
níků, jelikož tato německo-židovská firma porušila své
mocně mzdovou smlouvu, která byla dosud platná, a
chtěla vnutiti dělnictvu podmínky rozhodně nepřijatelné.A

Kupte ol toalooplo:

Karel|V. jako křesťana vlastenec.

Píše Jiří Babula,Cena sK
Objednávky vyřídí

Biskupskáknihtiskárna v Hradet irál.
O.,

Sezkamcen matýdenním trhu v Hradci Králové
dne 13. dubna 1912. I hl: pšenice K 18.80 až 19.50, žita k
16.80 až 17.30, ječmene K 15.— až 15.50, ovsa K 10
až 11.40, hrachu K 24.— až 30.—, čočky K 40.— až
50. —, jahel K 28.— až 30.—, krup K 28.— až 50.—, bram
bor K 8.— až 9.—, jetelového semínka červ. K 140.—
až 150.—, máku K 80.— až 90.—, 100 kg: žitných otrub
K 18.—, pšeničných otrub K I7.50, 1 kg: másla čerstvého
K 3.60 až 4.40, sádla vepřového K 2.16 až 2.20, tvarohu
K —.56-až —.60, 1 vejce K —.06 až —.07, 1 hl cíbule K
11.50 až 13.50, 1 kopa drobné zeleniny K 1.60 až 2.—.
1 pytel urkve K 4.— až 6.20, t kopa salátu K 4.20.

Na týdenní tra v Hradct'Králové dne 13. dubna 191%
bylo přívezeno: hl: pšenice 32, žita 19, ječmene 36, vsa
145, prosa 14, cíbule 13, drobné zeleniny kop 43, mrkve
pytlů 18, brambor hl 252, salátu kop 8, vepřů kusů 2.
podsvinčat 649, kůzlat 284.
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Katolickému lidu českému!
Před krátkým teprve časem ve vlasti naší

ujala se myšlenka orelská, myšlenka vychováva
ti mládež českou tělesně i duševně na základě ná
rodním a náboženském. Vše z táborů protivných
pracuje na ubití, na zdolání snahy této.

Než, Bohu dík, marná práce, marný nápor.
»Orel« roste a činnost jeho opravňuje k nadějím
největším, tak že rozhodli jsme se svolati v čer
venci slet >Orla«, abychom společným vystoupe
ním dokázali svoji vyspělost. Odpůrcové naši za
praporem nevěreckým jdou, my pod praporem
národním, Svatováclavským.

Vyzýváme tudíž veškerý náš český katolický
lid: Konejte již nyní přípravy ku sletu! Nechť spo
lečnými silami úspěchu dosáhneme! Ať jest slet
»Orla« manifestací, která jasně >k nepfátel žasnu
ti a jásotu bratří< ukáže naši pohotovost. Účastí

a dovedeme je.brániti.
Při sletu konati se bude zároveň sjezd ka

tol. spolků a organisací.
Vstupenky na cvičiště nutno si obstarati pře

dem. I. místo 2 K, II. místo 1 K, spolkové 40 hal.
Žádáme veškeré organisace a spolky, aby již ny
ní na slet činily přihlášky.

starost o kato
lickou akci.

Svatováclavskou Matici Školskou. Vždyť přece
sám dobře ví, že žádný žid, žádný pokrokář nebo
soc. demokrat nedá na tento podnik ani haléře.

Svobodnému rozmachu českého | katolictva
ned by chtěli všude svazovati ruce násilníci, kte
ří se domnívají, že volnost pouze pro katolíky
neplatí. A k těmto »dobrodincúm<« řadí se družně
a statečně lidé ti, jejichž podniky bez pomoci ci
záckého kapitalismu by se rozpadly.

Když letěly po světě zprávy, že rumunští se
dláci se vzbouřili proti židovským bohatým vydři
duchům, když se proslechlo, že část těchto semit

|
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ských kapitalistu uchýlila se do sousední Buko
viny, zvedl nářek židovský tisk nikoli nad zotroče
nými sedláky, nýbrž nad židy. A tenkráte český
másarykovský >»Čás« uveřejnil snažné provolání
ve prospěch sbírek na tyto zcela cizí židy, kteří
jakživi našemu národu ani prstem nepomohli. Te
dy ve prospěch rumunských židů jest dovoleno
v českém tisku uveřejnítí výzvu k darům, ale dle
pokrokářské logiky jest na druhé straně strašným
hřícheín národním, jestliže český katolický tisk o
brací se na své vlastní lidi s prosbou o příspěvky.
Taková akce už jest nedovolená!

Evangelíci inorlivě sbírají na své školské kon

lek »Jíidisches Schulverein«, který zanáší svou

spolku ještě dělal reklamu tak oddanou, že musil
býti zakřiknut samým českožidovskými »Rozvo
jem.

Soc. demokraté zakládali si proti »Sokolu« tě
locvičné spolky »Lassallovy<. Proti tomu pokroká
ři neprotestovali. ačkoli soc. demokratům v »So

na katolické »Orly«, ačkoli Sokolové vyslovili zá
sadní spolkovou výluku těch občanů, kteří nábo
ženství katolické organisovaným způsobem hájí.

Podobně nyní svolává se branná | hotovost
proti Matici Svatováclavské. Věru jest to smut
ným vysvědčením nynějším >zklerikalisovaným“
roměrun, že přes stávající bezpečnostní zákony
jsou nucení katolíci v oboru Školství sahati k ta
kové svépomoci. Dle státního příkazu jest povinen
učitel vychovávati nábožensky. Leč valná většina
paedarogu otevřeně prohlašuje, Že má životní ná
zor jiný a že se nedá »znásilniti.: Dle výslovného
svého přiznání chtějí míti takovou svobodu, aby

bodně mohli rozsévati protináboženské myšlenky
zednářské. Masaryk sám přiznal: »Neschovávejme
se za heslo »klerikalismus«, to, oč jde, jest katoli
cismus.« A již před tím prohlásil: »Čeliti klerika

do církve samé, jestliže pokrokáři zřejmě odporu
čují odpady od církve katolické, jestliže po rok

co přirozenějšího, že katolíci chystají obranu. pře
svědčení těch lidí, kteří posud v církvi trvají?

Kostky jsou vrženy, v protichůdných progra
mech jest úplně jasno. A ví se i tolik, že v učitel
stvu matičním dobrých sedmdesát procent náleží
táboru učitelstva pokrokového. A tito pokrokoví
učitelé (snad z lásky ke společné české věci?) val
nou měrou připravují svým fanatismem obtíže sa
mému národnímu představenstvu. Ústřední Matici
Školskou ctíme již pro prvotní a vlastní její úkol,
ctíme ji i proto, že byla (zvláště ve svých počát
cích) podporována živlem hlavně katolickým. Ale
hotovými zbabělci by nás nazvali sami nepřátelé,

Inserty se počítají levně. Ročník XVII

kdybychom v mezích zákona vší silou se nebránili
proti odkřesťanění školy. Jestliže protivníci se

odvažují vyčítati nám separatismus, opouštění Svor
ného postupu českého, nechť si vzpomenou, že
takovou rozluku prováděl se svým fanatismem již
dávno liberalismus a pak s větší ještě silou pokro
kářské volnomyšlenkářství.

Nechť uváží, že proti českým katolíkun se
spikly živly ty, které nás chtějí udolati za pomoci
židu. A tu jest právě zřejmo, komu štvaní jest mi
lejší než národní svornost, kdo z lásky k vídeň
ským volnomyšlenkářským židum šlapal po národ-
ní solidaritě .

Jestliže nazývají pokrokáři klerikálem organi
sovaného katolíka, tu sluší pamatovati, že před
naší organisací slul jim klerikálem katolík neorga
nisovaný také, jakmile se dověděli, že plní své ná
boženské povinnosti a že ve škole vede si tak, jak
ho přísaha služební váže. Ať si počíná katolík jak
koli. vždy dostává karabáčem. My však myslíme,
že národní práce nezáleží v poklonkování němec
kva Židum a v neurvalém urážení náboženských
citu většiny národa. Tak si dovede představiti sce
lování národních vrstev pouze člověk takový, jehož
úsudek jest otráven semitskou lučavkou.

Zvláštní iilosofie! Napřed se do katolíků ko
palo, panstvo si počínalo tak „jako by bylo pro
národní věc nejlíp, kdyby se vzdali katolíci spolu
práce, anebo kdyby docela z Čech vymizeli. A
nyní, kdy deptaný katolík pozvedl sebevědomě
hlavu. volá se obráceně: >Neutikejte od nás, ne
páchejte zrady, vždyť přece potřebujeme vašich
peněz i vaší jiné podpory. Kdo se opováží opustiti
společnou čáru bitevní, na toho padne národní
klatba.« — A při velikých výhrůžkách, při tupení
katolíků kleká se s uctivými prosbami před židy
a soc. demokraty. Jako by to, co se prohlašuje za
závaznou povinnost katolickou, bylo velikou milo
stí od židuv a soc. demokratů. :

Jakých slastí při národní spolupráci katolíci
zakusili, jakých surových ran jim bylo zakoušeti
od lidí, chtějících komandovati podniky všenárodní,
o tom by byly celé kroniky. Katolík měl jen platit
a platit, stavět se na bašty od pokrokářu vykáza
né -- a trvale mlčet i při nejhorších kopancích.

derní době otrokářství.
Jestliže však protestujícím kruhům záleží na

národním postupu upřímně, jestliže vítají každou
formu praktického vlastenectví, pranic se nemusejí
rozčilovati. Chtějí-li práva česká hájiti, pak to
chce Matice Svatováclavská také. Ta má typ tak
eminentně národní, ta bude hájiti nezadajné nároky
českého lidu tak, jak se sotva kdy zazdálo volno
mvšlenkářskému ujařmenci semitské části Vídně.
Činí-li hrstka anarchistů v Čechách tak veliké po
žadavky na svou svobodu, dovedou svá práva u
háiiti i katolíci, kteří pouze ve volební kampani
shrnuli na své politické kandidáty 84.000 hlasu.

5 katolictvem v Čechách musí se konečně jed
nati jako se živlem souřadným, rovnoprávným.
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Tři evangelíci, dva židé a jeden volnomyšlenkář
nesmějí zpupně komandovati sto katolíků. Zpupné
diktáty musejí ustoupiti přátelskému vyjednávání.
O to se katolictvo musí postarati, jak v zájmu ná
boženském, tak všenárodním.

Židovsko-zednářská denunclace. Orgán vídeň
sko-německých bursiánů a zároveň židovských
volnomyšlenkářů zase jednou ukázal, jakou lásku
cítí k utlačovaným Jihoslovanům. Když Turci v
Makedonii katanovali nedávno celé zástupy Bul
harů a Srbů, »Neue Freie Presse« byla klidna. Ra
ději se silně ozvala, když se jí zdálo, že některému
Židovi se šláplo na kuří oko. Mladoturci činí Židům
veliké výhody a proto dostali pardon. Rozurní se
také, že židé vídeňstí nestaví se proti násilnostem
židů maďarských, dle jejichž přání maďarští úřed
nící ostře postupují proti národnosti slovenské a
chorvatské.

Obecně jest známo, co všecko zakoušeti mu
sili a nyní měrou dalekosáhlejší zakoušejí Chor
vaté od Maďarů. A tu přispěchala >Neue Freie
Presse« se zvláštní »pomocí«, aby dokumentovala
drasticky, jak vídeňský žid volnomyšlenkářský
rozumí rovnoprávnosti národů, kterou na zasle
pení prostomyslných křesťanů v theorii hlásá.

Do Bělehradu přijeli hromadně studenti chor
vatští, kteří byli od Srbů uvítání velice nadšeně.
Před královským konakem dály se srbskému králi
ovace. Ozval se též výkřik: »Ať žije král Jihoslo
vanský!«

Z tohoto ojedinělého výkřiku žurnalistický ne
poctivec »Neue Freie Presse« hned si spředi bá
chorku, že se provolávala srbskému vládci sláva
jako příštímu králi jihoslovanskému. A hned s tím
bezcharakterním podezřením do článku, aby byl
zmaten celý svět, i aby se Chorvátům ještě při
tížilo.

Nejnechutnější jest při tom poťouchlost, s ja
kou židovský list onen výkřik kritisuje. Pokrytec
ky píše tak, jako by měl soucit s Chorváty a jako
by litoval, že k takovému projevu došlo. Jako by
nadšený výkřik některého mladíka byl znamenal
hrůzostrašný politický čin! A jako by Chorváti
dávno nebyli dokázali daleko lepší loyalitu, než
vždycky nespokojení maďarští židé!

Ovšem článek »Neue Freie Presse« nese nad
pis >Král Jihoslovanů«<,aby si ho každý byrokrat
dobře všiml a aby posice Čuvajova byla na škodu
Jihoslovanů utvrzena. »Národní Listy< ten potmě
šilý výpad charakterisují dne 21. t. m. takto: >VÍí
deňskému listu naskytla se opět příležitost poťou
chle, denunciantsky, farizejsky a hamižně podnik
nouti proti Slovanům útok, plný nízkosti a surovo
sti a chorobných vášní protislovanských, který za
lomcuje timto listem v okamžiku, když jakkoliv a
kdekoliv slovanský živel demonstruje životnost
a Jarost.«

Kdyby nebývalo katolíka Strossmayera, byli
by do dnešního dne maďaronští a němečtí židé
tak ducha národního v Chorvátsku sevřeli a spou
tali, jako se stalo na Slovensku. A pak prý židé
hájí svobodu proti »>klerikálůmc!

FEUILLETON
KAHÝRA.

Píše professor Dr. Jos. Slabý.

(Veškerá práva vyhrazena.)

Její plné jméno je Misr el- Káhira *) t. i. >Ví
tězná«. »Misr< nebo »Masr< je prastaré jméno E
gypta. Na Východě nosí často města jméno země.
Spatřujíť Orientálové ve hlavním městě jaksi ztě
Jesnění celé země a proto asi mu přidávají její
jméno.
„Je největším městem arabského světa. Počet
jeho obyvatelstva páčí se na jeden million. Přesný
počet, jako u evropských veleměst, nelze u velko
města orientálního udati. Před třinácti lety čítalo
sotva 400.000duší. Obrovský vzrůst!

Čarovný pohled na město je z citadelly. Šli
jsme tam s P. Ohrwaldrem k večeru, kdy vyhlídka
je nejkrásnější.

Citadella trůní na pyšné koruně pahrbků. Ma
jestátně shlížejí dolů kopule mešity Mohammeda
Aliho. Po obou jejích stranách jako junáčtí stráž
cové stojí dva štíhlé mináry (minarety), mistrné
dílo orientální architektury. V mešitě odpočívá ve
liký Mohammed Ali. S pohnutým srdcem pozdravi
M jsme hrob tohoto křisitele národa a obnovitele
kultury, osvoboditele egyptských a palestinských
křesťanův. Léta, která Mohammed Ali i nad Pale
stinou panoval, byla od šesti set let jarními dny
zlaté svobody pro tamní křesťany.

Mohutné bašty chrání mešitu pevným hradeb

©) >K« vyslov skoro jako >g«; v kahýrském
dialektu jakož | ve velké části Dolního Egypta
tato souhláska vůbec se nevyslovuje; tak na př.
obyvatelé ze Sakkary říkají, že jsou ze Sa-ářy.

Voledůstojným

duchovním a patronátním úřadům!

Odborný závod pozlacovačský

GAUDENG APPL
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

oltářů, "5$*T

kuk Božíchhrobů,křížových cest, soch atd.
Provedení veškerých slohů vzorné.

ee
BRezpočtya mákresy zdarma.

Na pošádání dostavím se ihned.

ROOKOKDOKOKOKAAAXM

Politický přehled.
Říšská rada o Charvátsku. V první poveliko

noční schůzi 18. dubna podány byly v posl. sně
movně o událostech chorvátských tři interpelace
a sice slovinsko-chorvátským klubem, českými a
německými soc. demokraty. Jihoslovanská inter
pelače vyličuje známá krutá opatření bana Cuva
je a poukazuje na porušení ústavy a práv lidu a
národa. Čtení interpelace provázeli Jihoslované,
soc. demokraté a čeští nár. sociálové různými vý
křiky, namířenými proti vládě uherské a proti Cu
vajovi. Český jednotný klub nepodal žádné samo
statné interpelace, ponechav vedení Jihoslovanům,
ale připojili se úplně k jejich interpelaci, což min.
předsedovi a předsedovi sněmovny oficielně sdě
lil předseda Českého klubu dr. Fiedler. A minister
ský předseda hr. Stůrgkh hned ku konci schůze
odpověděl na interpelaci. Nejdříve odmítl zataho
vání nositele koruny do debaty a prohlásil, že u
dálosti v Chorvátsku vymykají se vlivu rakouské
vlády, poněvadž země ty zákonemz r. 1868 tvoří
součástku zemí koruny svatoštěpánské. Pod tím
předpokladem je však přes to nutno zabývati se
otázkou, zda událostmi v Chorvátsku neutrpí ško
dy poměry rakouské, poněvadž v jedné části Ra
kouska žije národ příbuzný. Nutno zabývati se
otázkou, zda událostmi v Chorvátsku nebudou u
vedeny v nebezpečí bezvadné vyřízení společných
úkolů, politický vývoj v Bosně a Hercegovině a
zájmy státu rakousko-uherského na venek. Z toho
stanoviska nemůže se rakouská vláda vyhnouti
povinnosti, aby ve vhodné době působila k tomu,
aby nezákonný stav v Chorvátsku byl ukončen.
Hrabě Stůrgkh končí a vyslovuje naději, že sna
hám činitelů zodpovědných za ústavu v Chorvát
sku se podaří této zemi ústavnost vrátiti. Odpo
věď tak rozhodná, u rakouských vlád v takovém
případě neobvyklá, vzbudila ve sněmovně údiv a
uspokojila na všecky strany.———ě——————2,"2,2
ním věncem. Veliká pevnostní děla jako nestvůry
s otevřenými tlamami hledí dolů na: město a an
glické stráže s ručnicí na rameně mlčky na vyká
zaných místech konají službu.

Se západní části pevnostních hradeb otvírá se
ti skvostná scenerie, nezapomenutelná,opojná ...

V podobě půlměsíce leží totiž obrovské město
u tvých nohou. Moře domů, nad něž vysoko vy
čnívají paláce, ještě výše kopule hrobů chalifů a
minarety tří set mešit této metropole.

Zvláště tvou pozornost poutá gámi-a (t. j. me
šita) Amadi, pak Amru a s ní nejstarší mešita Ka
hýry ze století devátého gámi-a Ibn Tulán, s její
hož mináru jest nevylíčitelný pohled na město,
pak perla arabského /stavitelství gámi-a Sultán
Hassán. .

Onen palác k severu je nové egyptské muse
um. Je to největší a nejnázornější kniha dějin a
vzdělanosti lidské. Ta dlouhá a nízká budova, kte
rou hned vedle musea vidíš, je klášter kvílících,
či — správněji řečeno — vyjících dervišů. —
Krásný palác, zbudovaný v novém slohu arab
ském, bělostí svou tě oslňuje. Chová v sobě sbír
ky arabského musea a bibliotéku místokrálovu.
Najdeš tam překrásně vykládané skříně a skvost
né práce z kovu a ve zmíněné knihovně překvapí
tě nádhera a jemnost maleb, jež tam najdeš ve
starých rukopisech koránů z dob -mameluckých
Sultánů ze 14. a 15. století. Nejbujnější ornamenty,
v nichž převládají barvy modrá a zlatá působí
na tě mile neskonalým, eminentním sonladem

to gámi-a Azhár. V ní nalézá se vysoká škola +- ;
slamu, koránská universita, největší ústav. tohoto|

O odpovědí fw. Stiirgkka zahájena na návrh
posl. Dulibiče v posl. sněmovně čilá debata a všich
ni řečníci postavili se na: stranu Choryátů odsou
divše násilí maďarské. Předseda Českého klubu
dr. Fiedler v řeči své zdůraznil, že >děje-li se v
tomto státě některému slovanskému národu křiv
da, musí všichni slovanští národové zastati se to
hoto národa. Jest příznačno, že po zavedení reži
mu v Chorvátsku, který jest paskvilem na veške
rou ústavu, začalo se vážně mluviti o dosazené
vládního komisaře v Čechách, že mužové vědy
viděli se nuceni promlouvati veřejně o oprávně
nosti takového opatření, které porušuje všecky
zákony ústavní a správní. Takovému opatření,
porušujícímu ústavu, vzepřeme se zrovna tak, ja
ko Chorváté. Prohlašujeme zde obzvláště, že již
od prvopočátku musíme vůči takovému opatření
projeviti naprostou nedůvěru. Doufáme, že vláda,
zrovna tak, jako klade nejrozhodnější váhu na za
chování ústavnosti v Chorvátsku, bude klásti též
váhu na zachování ústavních poměrů v této polo
vině říše. Maďaři jsou ovšem odpovědí hraběte
Stůrgkha nanejvýš pobouření a že už se posta
rají, aby ve Vídni dali Maďarům pokoj, hr. Stůrgkh
že to sám nejdříve ucítí. A takése již začalo po
vídat o odstoupení hr. Stůrgkha. — V posl. sně
movně 23. t. m. prohlásili Jihoslované, že vzhledem
k jednohlasnému projevu sněmovny a rozhodné
mu prohlášení vlády od všeliké obstrukce odstu
pují, ale že by pro případ změněné sitnace nevá
hali sáhnouti k nejostřejším prostředkům za úče
lem hájení chorvátské ústavnosti v Uhrách.

Ta česká politika .. . Pod tímto titulem kri
tistje olomoucký >Našinec« politiku české delega
ce ve Vídni takto: »>Dnes(23. dubna) odpoledne o
3. hodině sešel se branný výbor, aby věcně už
jednal o branné reformě. Čeští členové jdou do
branného, výboru, aniž by se bylo stalo jakékoliv
ujednání, jaké stanovisko budou hájit, a jakou tak
tiku sledovat... Parlamentní komise jednotného
Českého klubu vůbec se nesešla, ačkoli na to by
lo naléháno, aby nastalo nějaké aspoň částečné
vyjasnění. Ani dr. Fiedler, ani dr. Kramář, kteří
mají vedení české politiky, nejsou ve Vídni.
Mladočeští a agrární poslanci poukazují stále na
česko-německé vyrovnání, které prý je v rozho
dujícím stadiu. Poukazují do Čech, ačkoli většina
české delegace dávno už hodila přes palubu ne
šťastnou, jenom Němcům sloužící formuli: bez če
sko-německého vyrovnání žádné většiny na říšské
radě. Jisto je přece, že i tehdy, kdyby v Čechách
k dohodě došlo, nemohli by Češi beze všeho skočit
do vlády. Jednání o veledůležitou brannou refor
mu nastalo, ale česká politika, jako by se nechu
melilo.. .«

Nové německé požadavky. Minulý týden če
ský i německý tisk vyhlašoval, že jednání o do
hodu česko-německou bude co nejdřív v dobrém
skončeno; ale hned nato objevily se zprávy do
cela opačné, že jednání o dohodu nebude tak brzy
skončeno, jak se myslilo, ježto sporné kusy musí
býti ve výborech a komitétech národně-politické
komise přehlédnuty a pak teprve ve společné
schůzi. Nová léčka německá, aby se dohodovací
akce protáhla až do podzimku. K tomuto odkladu
druží se nové německé požadavky. Němci totiž
představují si rozpočet rozdělený na tři části: v
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druhu celého arabského světa. Veliké nádvoří a
všecky livány (t. i sloupoví), počtem devět, jsou
hustě naplněny skupinami studentův aučitelův, se
dícími na zemi. Jak mi P. Ohrwalder řekl a jak
jsem později sám pozorovati mohl, nedají se ani
studenti ani učitelé návštěvou cizince nikterak ru
šiti. Ovšem mnozí z nich nebyli učením příliš za
městnání, nýbrž hovořili z jedné skupiny ke druhé.
A když se Orientál učí, neděje se to tiše, bez hlu
ku. Za ustavičného kývání hořejší polovinou těla“
polohlasitě se učí — právě tak, jak se to děje v je
rusalémských synagogách. Můžeš si snadno tento
originelní obraz představiti, když sta a sta — čí
táť tato universita na 10.000 posluchačův — tak
to se kývají a při tom ztlumeným hlasem recitují.
Zdá se ti, jako bys byl v ohromném, pestrém úlu,
kdež bzučí celý roj včel.

Dále na západ vidíš městské sídlo místokrále
egyptského. Na blízku je škola právnická, techni
cká, pak budovy vládní — a konečně kasárny.
Tamto vidíš kasárny tělesných husarův, ktefí no
sí nádherné uniformy — a blízko kasárny snad
nejzajímavějšího jízdního pluku na světě — my
slivců na dromedárech. Pak zase palácové hotely,
paláce pašův a egyptských nabobův, jež bohaty
jsou na poklady umělecké, ale Evropanu těžke
přístupny. paláce králů cigarettových atd. atd. 

Poblíž citadeHy jsou obydlí Arabův a dále
Kahýra moderní, téměř evropský vzhled majicí,
čtvrti Ismallije a Tewfiklje.

Chceš-li se pokochati obrazem velkoměsta či
stě orientálního, musíš navštíviti eš- Šám, t. j. Da
mašek. V jeho ulicích dominují áž dosud s Mdkými
výjimkami kroje arabské. Tam uvidíš velice málo

kův, jelikož tamější kolonie evropská je dosud
| pramaličká a turisté tam řídčeji přijdou, než jsem



Kněžské kolárky
a náprsenky,
(flanel. košile, spodky, ponožky, ka

| posníky a ložní prádla zašlo na výběr

P. T. interesentům známá svou
solidností firma

Václav L. Holý,
Hradec Králové, Klicperova ulice č.

Vlastní výroba střižního zboží. 38
záležitosti společné (sněm, úřednictvo atd.),na

“část německou a českou, a to jak v oborupotřeby,
taki v oboru úhrady, krátce Němcichtějí, aby pe
níze německé věnovány byly zase jenom němec
kým krajům a účelům. Zástupci čeští ve zpravo
dajském komitétu nár. politické komise na schůzi
své 22. t. n. ovšem rozhodně odmítli tyto poža
davky německé.

Nová vláda uherská. V den, kdy sněmovna
rakouská odsoudila násilí spáchané na Chorvátech,
povolán jest císařem dosavadní uherský ministr
financí šl. Lukacs, aby sestavil novou vládu uher
skou, což se mu také už podařilo. Předsednictví,
ministerstvo vnitra a uherské ministerstvo a la
tere ponechává si Lukacs sám, hr. Jan Zichy mini
strem vyučování, hr. Serenyi min. orby, Bečthy
min. obchodu a generál Hazaí ministrem honvédů;
ti všichni jsou vzati z ministerstva Khuenova. No
výmmičleny jsou ministr financí Teleszky a Josi
povič ministrem pro Chorvátsko. Úkolem nového
ministerstva jest projednati co nejrychleji vojen
ské předlohy. Vedle toho pokusí se Lukacs o pro
jednání volební opravy. Vyjednávání s oposicí o
zastavení technické obstrukce se zatím nezdařilo.
—. Ministr Josipovič prohlásil, že komisariát pro
Chorvátsko bude zrušen, jakmile poměry dovolí.

Italové před Dardanellami Právě když nově
zvolený parlament turecký naslouchal trůnní řeči,
nedaleko samého Cařihradu, u vchodu do mořské
úžiny dardaneliské zahřměla italská děla. Osm i
talských lodípálilo na tvrze, které střelbu opěto
valy, ale loďstvo turecké v Dardánellách kotvící,
neodvážilo se k útoku na malou část italského
loďstva, což známkou veliké chabosti. Italské loď
stvo přeřízlo zatím telegrafické kabely turecké v
Egejském moři a vykonavši takto svou úlohu, od
táhlo od Dardanel, křižuje však dále v tureckých
vodách. Turecko zatím uzavřelo Dardanelly plo
voucími minami, čímž znemožněn jest průjezd ne
jen lodím válečným, ale obchodním a tak poško
zeny jsou hospodářsky všecky státy evropské. Tu
recká vláda na mírovou akci velmocí ohlašuje, že
nepřijímá italské podmínky i z toho důvodu, pro
tože prý situace jest pro Turky na bojišti příznivá.

Povstání ve Fezu. Z protektorátu nad Maro

si představoval. lined se ti stane nápadným veliký
počet žellachův a beduinův. Tyto oba typy vtisku
jí městu zvláštní charakteristický ráz, který Ka
hýře chvbí ...

Za to však v Kahýře vidíš, kam jen okem do
sáhnouti můžeš, čilý, bujný život . . . Jako vzdá
lený mořský příboj zavznívá šum velkoměsta v
posvátné ticho a pokoj staroslavné citadelly, na
de městem pyšně trůnící.

Anvní rozhlédni se po širém okolí!
Na severu vidíš nádhernou Deltu. Kdyby by

la jen dvacetkrát větší, stačila by k výživě i oša
cení veškerého lidstva. © Prazvláštním zařízením
jest a zůstane přece ta naše země. Blíže města, dá
le na východ, téměř na samém okraji pouště, zdra
ví nás známá, sympatická Matarije.

Blizounko u ní vidíš letní sídlo místokrálovo
-- půvabnou villu uprostřed nádherného parku.
Tam bydlí chediv většinou. Vedle villy je jeho
harém, velká a jednotvárná to budova, kasárnám
podobná.

Chediv Abbas je mužem velice praktickým,
obdivuhodným. Je prvním velkostatkářem Egypta.
Na vlas tak, jako farao za dobpradávu ch. E
gyptologie potvrzuje nepřímo, že přeneseno vlast
nictví půdy egyptské na faraony, ačkoliv neozna
muje nám, kým bylo přenesení toto učiněno. Ram
ses III. ve velikém papyru Harrisově vydává se
za vlastníka půdy egyptské. »Vypěstoval jsem«,
dí, »v celé zemi stromy a křoviny a dovolil jsem
lidem, aby odpočinuli v jejich stínu . .. Živil jsem
celou zemi: nešťastníky, rechise, plémě lidské,
smrtelníky, muže a ženy. Zvelebil jsem opět zemi,
která byla zpustošena. Země dostatečně se nasy
covala za vlády mé .. . Pracujtež pro něho (t. j.
pro syna jeho Ramsa IV.) jako jeden muž ve vše
likých prácech... Konejtež pro něho veškery

kem dostalo se Francouzům první hořké pilulky.
Šlo o vžpouru široce rozvětvenou a dobře připra
venou ve Fezu, k jejíž potlačení nestačila fran
couzská posádka. Teprve po dojití vydatné posily
vzpoura zdolána. Francouzské vojsko má hodně
ztrát.

Obecní volby ve Vidal v úterý dne 23. dubna
prováděné s napětím všude očekávány. Obsazo
valo se 21 míst do obec. zastupitelstva za všeobec
nou kurii. Dosud v ní měli křesť. sociálové 14
mandátů a soc. dem. 7. Tenkrát ještě za živobytí
Luegrova soustředili tu křesť. sociálové 120.000
hlasů, soc. dem. 98.000. Při nynějších volbách vla
stní vedení voleb vzali do rukou židovští liberá
lové a za jejich peníze vedl se boj o všeobecnou
kurii. Překvapením jest, že strany, které se spo
jily proti křesť. sociálům, vesměs ztrácejí na hla
sích. Soc. demokraté ztrácejí 28.000, němečtí libe
rálové 5.000 a nacionálové 6.000 hlasů proti vol
bám v červnu roku 1911. Zato stoupl počet če
ských hlasů o 8.000 a křesť. soc. o 3.000. Pováží
li se, že českých hlasů bylo jen o 10.000 méně než
hlasů všech něm. liberálních stran a že značná
část voličů se volby buď nesůčastnila nebo volila
jiné než české kandidáty, možno právem říci, že
českých voličů není o mnoho méně, než něm. li
barálních dobyvatelů Vídně. Z 21 mandátů v úte
rý obsazeno definitivně 10, z nichž 4 připadají
na křesť. sociály a 6 na soc. demokraty. Křesť.
sociálové dostali celkem 128.837 hlasů, soc. demo
kraté 118.526, liberálové 24.527, nacionálové 5956.
Na české kandidáty soustředěno téměř 14.000 hl.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Jednota katolických tovaryšů v Praze slaví ve dnech
svatodušních svátků 25., 26. a 27. května své 60. leté
jubileum v místnostech Měšťanské Besedy s aásledují
círu pořadení: V sobotu v 6 hodin uvítací večer za pří
tomnosti protektora slavnosti J. J. knížete Dra Bedřicha

z Lobkoviczů a J. J. choti kněžny Josefy, roz. hraběn
ky Thun-Hohenisteinové, J. M. nejdp. probošta Msgra
Dra Josefa Buriana atd. V neděli (Hod Boží) dopoledne
mše sv. s kázáním na Král. Vyšehradě, večer slavnost
ní akademie v 6 hod., kterou poctí svoji vznešenou ná
vštěvu J. Em. nejd. pan kardinál Leo ze Skrbenských z
Hřístě, kníže arcibiskup pražský. V pondělí ráno mše
sv., dopoledne schůze spolkových pracovníků a jich
předsedů v sále Jednoty. Večer na dozvuky v 6 had. vě
neček v Měšť. Besedě. Vstupenky ku slavnostní aka
demii na I. místo po 2 K, na II. místo po 1 K a ku vě
nečku po 1 K za osobu jsou v předprodeji v domě Jed
noty v Praze-l., č. 209., Anenské nám. (vlastní dům).
Předplatné na společné obědy račte zastlati slavnostní
mu výboru výhradně poštovní poukázkou, tudíž ne při
loženou složenkou, která určena jest pouze pro dary ve
prospěch přestavby dělnického © hospice. Pozvání ku
slavnosti se stále slav. spolkům tu- i cizozemským roze
sílají, a žádáme, by přiložené dotazníky byly nám v čas
vyplněné zaslány. Veškeré dotazy zodpoví slavnostní
výbor Jednoty katol. tovaryšů v Praze-l., Anenské ná
městí čís. 209. (vlastní dům).

A teď poslyš úsudek výborného znalce mo
derního Egypta:

»Čtyři miliony fellachů, jež živí země farao
nův, namáhají se a pracují ve prospěch jediného
muže, chediva, který sám jediný má z celého E
gypta prospěch a zisk. Rolník, pocházející ze sta
robylého plemene, které přetrvalo převraty růz
ných věkův, náleží sobě samému rovněž tak má
lo jako země, kterouž vzdělává; narozen byv k
tomu, aby poslouchal, platil a pracoval bez ustá
ní, nemá vlastní své vůle... Fellach egyptský
není za nic jiného pokládán než za dobytče, jež
dává užitek svojí prací .. . Chediv jest hlavním
nájemcem této země.«

Chediv Abbas platí za nejobratnějšího ob
chodníka bavlnou a právě tak je zručným bursov
ním spekulantem. Je vlastníkem loděnic a želez
nic. Italská opera v Kahýře je jeho vlastnictvím
zrovna tak jako celé řady činžákův, jež postavil.
Sarho sebou se rozumí, že má haldy nejrůznějších
akcií a pěkné peníze uložené v cizozemských ban
kách. Ptáš-li se v Kahýře: >Komu pak patří tohle
a komu ono?< — skoro vždy obdržíš odpověď:
»>Chedivu Abbasovi . . .« Tak říkají Egypťané, tak
Evropané, ba dokonce i Koptové, kteří přece pla
tí za nejprohnanější obchodníky. Jeden z nich prý
dokonce tvrdil, že nyní je těžko uzavříti výnos
nějšího obchodu od Alexandrie až po Chartum. Všu
de, kde bylo možno něco vydělati, dávno před tím
byl chediv Abbas.

A zlé jazyky docela tvrdí, že dámy jeho ha
rému musí většinu dne ztráviti psaním faktur nej
různějších, kontrolou účtův a vedením obchodních
knih. Je prý v tomto ohledu pravým tyranem.

Ale při tom nemůže se o něm říci, že by byl
skrblíkem. Vždyť vlastními penězi založil výbor
nou školu právnickou, právě takovou školu techni
ckou a mnohý jiný ústav vydržuje pouze svými
soukromými prostředky. Pomalu chystá se zalo

situ dle vzorův evropských.

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

saovazřízení s opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně "provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradel Králové.
Cetnáusnání od old. úřadůduchov. kdisposici.

Zprávy
místní a z kraje.

Generální visltace ve vikarlátě vysokomýtském. J. E.
nejdp. biskup dr. Jos. Doubrava na své apoštolské cestě
navštíví v neděli 28. dubna Zámrsk, v pondělí a v ú
terý Luže, ve středu 1. května Uhersko, 2. května
Chroustovice, v pátek 3. května volný den, v sobotu
4. května dopol. Jenšovice, odpol. Chrudim, večer vždy
v Chrasti.

Městská rada v Hradci Králové učinila dne 22. dub
na tato usnesení: S policejním úřadem se sdělí, že panu
Petru Fsrskému uděleno bylo c. k. okresním hejtman
stvím povolení ku provozování živnosti hostinské v
domě čp. 180, v Tomkově ulici. —-Zpráva technické kan
celáře o výměře a zastavení parcel. přidělených k ray
onu iněstské honitby, postoupí se okresnímu výboru. —
Na Eliššině nábřeží před novostavbou městského prů
myslového musea zřídí se mosaikový chodník. — Pa
nu Janu Riedlovi, mistru pekafskému, povoleno bylo
zříditi krán; v čp. 264 v Komenského třídě. -— Všeobec
né pokračovací škole průmyslové vyplatí se roční do
tace K 1000.—. — Na žádost pana Josefa Všetečky zřídí
se na téhož náklad vodovodní přípojka do villy na parc.
čís. 7. v bloku IX. — Vodnímu družstvu v Pouchově
povoleno bylo zříditi na obec. poz. v. k. 287 a 289.
-—-Společnosti divadelní p. Sedláčkově zadá se městské
divadlo na 8 dnů v květnu t. r.

Přednáška v Adalbertinu. V neděli dne 28. dubna
přednášeti bude vdp. farář Láš z Lomnice n. Pop. »O
eucharistických kongresech v Londýně, Kolíně nad Rý
nem a v Madridě.« Začátek o 2. hod. odpoledne. Vstup
volný.

Marlánská družina dam v Hradci Králové pořádá
v neděli dne 28. dubna 1912 ve dvoraně Adalbertina ve

prospěch stavby kaple na Rožberku divadelní předsta
vení: Cesty Boží jsou nevyzpytatelny aneb: Pasačka z
Lúrd. Divadlo v pěti jednáních od autora neznámého. K

tisku upravil Jindřich Macoun, farář ve Vyskři. Před
započetín představení proslov o Rožberku. V meziaktí
koncertovati bude sbor tamburasů zdejší jedn. kat. tov.
Začátek o půl 8. hod. večer. Ceny míst: Křeslo 2 K, I.
místo 1 K, II. místo 50 h, k stání 20 h. Dobročinnosti se
meze nekladou.

Pepa Bartoň, devítiletý virtuos na housle, koncer
tuje dne 2. května večer v Městském divadle Klicpero
vě v Hradci Králové. Má již přes 100 koncertů za se
bou se sensačním úspěchem. Kritika česká i německá

n
Jisto jest toto: všude slyšíš o chedivu Ab

basovi mluviti s úcton nelíčenou, kterážto se v
kruzích moslímských stupňuje jeho přísnou mo
hamedánskou pravověrností ...

.

A nyní pohleď na západ! Tam vidíš Nil, krále
řek světa starého, jeho div.

Majestátně valí široké, hnědožluté spousty
vod směrem k severu, v moře Středozemní. Veli
ké bárky plují po jeho vodách dolů i nahoru,s
těžkými náklady pytlů, beden, sudů. Od jednoho
břehu ke druhému svižně přeletují hbité parníčky,
podobné vlašťovkám. Daleko dole, u Čtvrti Bu
lák-u, leží zakotveno několik větších parníků v
líném klidu. Je to Cook-ova nilská flotilla. Kahýr
ská cizinecká saisona vlévá život v tyto velké
vodní ptáky, jež pak plují s bohatými cizinci na
horu po Nilu k divům starého Egypta. do Luk
soru a k stobranným Thébám.

Od Bulák-u zalétneš zrakem k ostrovu nil
skému el-Gezireh. Palmový ráj! Na březích jeho
trůní palác Ismaela, bývalého to místokrále Egyp
ta. Je to jedna z nejkrásnějších staveb ve slohu
egyptsko-arabském. V jeho nádherných síních po
řádal tento lesku milovný vládce v létech šŠedesá
tých století minulého /slavnosti nádhery pohád
kové .. .. Nyní je tento palác prvním hotelem ka
hýrským. V jeho siních, ve kterých kdysi šustěly
hedvábné vlečky císařoven a královen, stolují a
meričtí a angličtí milionáři. Jejich dcerušky baví
se tu se syny egyptských nabobův, zatím co je
jich otcové klidně hrají karty, nebo studují nej
novější peněžní zprávy.

O něco výše leží druhý ostrov nilský, iménem
Roda, rovněž čarovný ráj...

Dále na západ spatřuješ okraje nezměrné pou
ště Libycké, která odtud stále a dále se rozšiřuje,



zcáišénái Hr a ve kn' dovšku! dle řelkém ho fofinouslý
Sela villěl břáti, těpží opět a opět slyžsti. vseptbu:káu
zelné tóny jeho hougliček. — Předprodej lístků v knih
kupectví p. Fr. Píši. Obvyklé ceny míst.

Výtěšál Valný bromatia útěžského odboru
Matice Školské v Hradci Králóvě kónala' se

zpráv pánů funkcionářů přikročilo se k volbám, jejichž |

JUDr. Fr. Ulričh, zemský pošlanec, fnfstopředsedéu ře
ditel Ryba, pokladníkem knihkupec Tolman, jednatelem
JUDr. Hušák; členy výboru pp.: prof. Rejthárek, JUDr.
Klimeš, inž. Vacek, konc. Trykar, inž. Friedrich, ausk.|
Svoboda, inž. Bárta, prof. Zacpálek, bank. úř. Brusnic
ký, inž. Pánek, prof. Kehout, uč. Senger, náhradníky
výboru: prof. Zázvorka, JUC. Vágek K., prof. Klouček,
úř. bank. Nepasický, prof. Čermák, ausk. Zahradník;
revisory účtů pp.: šk. rada Fischer a prof. Racek. —
Usneseno bylo uspořádati obvyklý Jarní koncert pro
menádní na Žižkově náměstí počátkem května a slav
nost v I. polovici června. Vzdají se diky p. Jos. Tlóřo
vi, čalouníku, za obzvláštní jeho ochotu, spolek číšníků
»Otakar. upozorní se na účtenky Matiční.

»Dva šťastné dny« v Klicperově divadle dne 21.
dubna t. r. Hra tato sama sebou dosti poskytující vese
lých momentů a zápletek, sehrána byla divadelním

-sdružením »Tyl« velmi zdařile. Šťastné bylo rozdělení
úloh, neboť většina herců mohla uplatniti účelně svůj
temperament. Tak pěkně vedla si slečna Švarcova v
úloze tety Navrátilové a p. Merhaut v úloze strýce Ma
keše, který stále na svůj kapitálek ukazuje, ač vskutku
žádného nemá. Výstižně vedla si slč. Běhmová i pan L.
Paul, sl. Poláková i p. Valášek. Též všichni ostatní
shostili se čestně svých úloh. | režie vedena dobře. A
co zvláště je dobré, že ty přestávky, které nebývají ni
"čím vyplňovány, nebyly dlouhé. K tomu příspěl ovšem
také sám kus, jenž vlastně odehrává se-v salonku leto
hrádku Vopálkova. Gratulujeme!

Studentské »Komenlum« v Hradci Králové. Pováž
livé uvolnění kázně a mravních zásad ve studentské
mládeži probudil v našich kruzích paedagogických my
šlenku zaříditi pro studenty konvikt, číli, jak říkala
vždy »Osvěta Lidu«, studentská kasárna. Nikdo nepo
chybuje. že dobře vedení konvikt poskytuje rodičům
aspoň nejméně tu jistotu, že se jim syn nepotlouká v
noci po hospodách a že ve dne chodi také do Skoly.
Má tedy studentský konvikt pro sebe své podstatné
důvody. Ale jedna věc nás pří tom zaráží. V provolání
zařizovacího komitétu se slibuje, že to bude. konvikt
zřízený na zásadách moderní paedagogiky. Měla-li by
se ta výchova fíditi zásadami osvědčených nejmoder
nějších zkušeností, pak by bylo dobře. Vždyť právě
konservativní paedagogové po svých dlouholetých stu
dilch dali nvní pokyny přímo excelientní. Jestliže však
moderní paedagogika má se pohybovati na základě
Ferrera, jehož pokrokáři tolik hájili a velebili, pak
vzbudí nový směr největší nedůvěru. Zas má ta smut
ně proslulá »moderní« paedagogika, která je vlastní pří
činou nynější demoralisace studentstva, hromadně o
travovati pokrokovým proselytstvím mládež ve spo
lečném konviktu? Nemáme dost smutných zkušeností s
naším lyceem. které také zatáhli pokrokáři do svého
vleku a málem by je byli nadobroutloukli? Má to býti
zase nějaká pokusná stanice pro výsledky moderní pae
dagogiky? Jsme toho náhledu, že ve výchově mládeže
má se užívati jen osvědčené paedagogiky, směřující har

až konečně se v jedno spojí s ještě větší sestrou,
pouští Saharskou. .

V pravo poušť el-Ti, v levo poušť Libycká —
a uprostřed nich na bujném zeleném koberci Ka

-hýra, podobající se královně pouště. U její nohou,
jako věrný vasall vine'se nekonečný Nil, jejípře

"štědrý dobřodinec a živitel a' všude kolem palmy
osamoceně roztroušené, háje palmové,tesy palmo
vé. Uprostřed Kahýra, Vítězná, palem královna..

Od jihu tě zdraví pyramidy Sakkarské. V je
jich blízkosti se nalézají svědkové dávno zmizelé
ho velkoměsta starého Egypta, jehož jméno bylo
Memphis. Třináct metru vysoké sochy mocného
Ramsa II. a ve tvrdou skálu vytesané hroby po
svátných býků můžeš tam až dodnes spatřiti.

Ještě jižněji leží Fajjům, rozkošný Eden, plný
vonných růží, vinic a palem, oranžovníků, citro
níků, sirokolistých banánů, broskevníků, Eden, ve
kterém celý rok — od prvního ledna až do třicáté
ho prvého prosince — květ stromů a požehnání
ovoce nikdy nepřestává ...

Ostatní další krajina pomalu ztápí se a mizí
v nedozírnu uprostřed líbezných, nevýslovně svě
telných hrách večerního egyptského slunce.

L

Ještě jednou přelétneš celé skvostné panora

lé této doby chvějí se před zrakem tvým. Zříš
dávno zašlé postavy sympatického národa, zvyků

vatel. Herodot zaznamenal o nich, že byli stále

karnasského. >Zanedbal-li by kdo,« praví výtečný
anulický znalec zvyklostí starého Egypta, >tuto
podstatnou část zdvořilosti (totiž ostříhati a oholi

sažšení pravéhocíle lidskéhozde i na věčnosti Každé
pokusy s přemodernisovanýmí mápady na usadých du
šlóh se dosud zle vymstily a proto by nemoály am v
»Komeniu: zůstati bez zhoubných následků. Neběží ji
stě o to, aby pokroková strana měla dosti dorostm ve
stuaující mládeži, nýbrž o to, abychom měli dostatek
opravdových karakterů a dobrých lidí mezi českými
intelligenty. —. Pokrokářské listy sdělují, že ze jmen
představenstva a dozorčí rady »jest vidno, že penslonát
jest. dílo nepolitické«! K tomu podotýkáme, že v před

stavenstvu zasedají téměř vesměs pokrokáři (jeden
bezkonfessní a jeden evangelik). V-dozorčí radě pak
Jeden pokrokářský žid a jeden státoprávní pokrokář, hor
livý -protiklerikál«. Mezi osmi pány jediný konserva
tivec. Dle toho možno lehce uhodnoutí, zda. ta orga
nisace jest nepojitická, | jestliže. v jiných institucích
vždy pokrokářská menšina chce komandovati většinu.
Jak teprve: bude při takovém složení? *

Desítileté jubileum. 1. května slaví umělecký závod
J. F. Langhanse, c. k. dvor. a komor. fotografa v Hrad
ci Král., desátý rok svého založení ve zdejším městě.
Závod tento, veden snahou podati obecenstvu vždy to
nejdokonalejší a nejlepší v oboru moderní fotografie,
stoupal, dík porozumění a podpoře P. T. obecenstva, rok
od roku a dnes v dovršení prvého desítiletí stojí na vý
ši své doby. Stačí poblédnouti do vkusně vypravených

fie, jakož i obrazy velké, v pravdě umělecké. Doporu
čujeme závod temto přízní P. T. obecenstva a přejeme
mnoho zdaru k další jeho činností

Vyhláška o vyložení rejstříků všeobecné daně
výdělkové pro období 1912—13.| Rejstříky obsahující
sazby jednotlivým poplatníkům zdejšího ukládacího okre
su III. a IV. berní třídy pro uklátincí období 1912—13
uložené, budou dle ustanovení $ 68.odst. 1. zákona ze
dne 25.-1z 1896 č. ř. z. 290 a články, 38, „vykonávacího
nařízení k [. hl. cit. zák. po dobu 14 dnů a o od 1.
května 1912 až včetně do 14. května 1912 v berním re
ferátě c. k. okresního hejtmanství v Hradci Králové
čp. 353 w úředních hodinách pro oprávněné poplatníky
všeob. daně výdělkové ku nahlédnutí vyloženy. V téže
lhůtě budou vyloženy rejstříky I. a II. berní třídy ukla
dacího okresu obchodní komory liberecké v berním re
feritě c. k. okresního hejtmanství v Liberci.*

Okresní komisepro péčí o mládežkonala valnou
hromadu dne 29. března 1912. Schůzi zahájil předseda
p. z. s. rada Patzak v zasedací síni okresního zastu
pitelstva za slušné účasti. Zprávu o dosavadní činnosti
podal jednatel prof. Schiller. Okresní komise je vlastně
odbočkou České zemské komise v Praze. První usta
vující valná hromada byla 10. prosince 1910, v niž zvo
eno 6 členů a 6 náhradníků. Když pak imepovalí okres
ní výbor, soud, okresní škol. rada, lékařská komora, '

farní úfad a okresní učitelská konference dle stanov |
své zástupce, byla kojláná ustavující. schůge -dně 6..
dubna 1911 a výbor doplněn nově zvolenými šesti čle
ny. Okresní komise má za škol starati se odětí osiřelé,
opuštěné, zanedbané, v bidě žijící, zmrzačené, abnor
mální po stránce tělesné i duševní v každém věku, kte
ré žijí v okresu královéhradeckém. Práce prvního roku
měly ráz přípravný. V prvé řadě jednalo se o opatření |
peněz sbírkami a posíláním žádostí, a tato akce potkala|
se s uspokojojícím zdarem. Dále bylo nutno znáti celý
obsah a rozsah materiálu aproto byly shotoveny a
rozeslákny dotazníky po všech školách okresu, aby se
zjistil počet dětí ochrany potřehujících. Nežli, mohla býti———,-, U,
ti se), stal by se terčem hany a posměchu. Chtěl-li

nání nebo. osobu .nečistou, zobrazil ji s vousem,«
jak to spatřujeme na pomnícich. ,

Cizinci, Assyrové, Chananejci, Syrové, Židé

ří pocházeli z-jiné země, »jakrnile vstoupili do slu

žeb tohoto vzdělaného národa, byli nucení pod
robiti se pravidlům očišťovacím svých ánů, dáti si
totiž oholiti vous i vlasy a nositi úzkou vlásenku.z

ů

Slunce zapadá za okraj pouště Libycké, po
setý nesčíslnými hroby. Je ozářen oranžově zla
tým jasem. Tam rozkládala se říše mrtvých. Tam
byly skutky zemřelého váženy na váze pravdy a
zapisovány bohem Thothem, kdežto bůh Anubis
dozíral na vážení. Vedl-li zesnulý na zemi život
bezůhonný, stal se »Osiridem«, t. j. vešel v místa
blažená a bydlil uprostřed bohuv, na březích ne
beského Nilu.

L pro starého Egypťana platilo:
»Na stezce spravedlnosti jest život:
na cestě její jest nesmrtelnost.«

Tuto víru v život posmrtný lze čísti v nápi- :
sech. Na př.: »Počítáš údy mé, jež jsou úplně ne
porušené.« A jinde: >Oživ v Ta-doseru, mumie

“

sti tvé se opět spojí s masem svým a maso tvé se |
opět spojí v údech svých; hlava tvá spojí se
s krkem tvým, srdce své máš u sebel« —

Tan na severu, v žírné zemi Gessenské, snad
docela v-.blízké téliópoli, u svého miláčka Josefa,
zemřel patriarcha Jakub. Smrt jeho líčí se v Oe
nesi slovy: >A když dokonal přikázání, kterýmiž
syny učil, složil nohy své na lůžko a umřel a při
ložen jest k lidu svému.« Duše jeho zalétla do še
úlu. aby věčně žila, zatím co jeho mumie odpočívá

kogáse* m 2 1 oN) ooi bylyStaárocny.3 chl Srst
je komise ve styku s má svého zástupce vjejím kurato

riu.Okresitš:faanipecín <2pva 300 ony protovydala2rázešlepovřách obdkdBuk © výživě
dětí. který Mskavě. napsal p, dr. Betěk. K popudu uči

elských sbor bradeokých ohlapeckýeh škol syolsís
okresní korige schůzi,v níž Dylo jednáme © nůhých
opatřeních pre výbhova zamedbané iléidéše z podalo
Pak žádost měsidké radě zde o zřízení pomýcné třídy.
Obresní komise súčastnila se | jiných akcí, jako pořádá“
ní očňovských besklek, dále vyřídila řadu menších: běž
ných záležitostí. jako dotazů, udělení rad atů. Účetní

zprávu přednesla sí. A. Lagfová. Dlé ní přijela okregjl
komise 2909 K 40-hak'a vydala 35 K 60 hal.,
zbývá 2568 K 80 hal. Potom vykonáma volba člesý, kte
ři dle stamev vystoupili; tři z.nich (si A. Laufová, pp.
dr. Hrouzdá a rada z. s. Šláma) zvolenéznovu a za Čtv
tého zvolem p. fed. Vaňura. Po rozpravě o-činnosti ko
mise poděkoval předseda všem, kteří věnovali: účelům:
komise svou práci nebo příspěvky peněžité, žádal za
další podporu.celé veřejnosti, aby zokresní komise se
mohla státi inmtšlece prospěšná všem vrstvám a: ukon
čIl schůzi. .

Veliké sucho ohrožuje na Hradecku lbtošal:sklizeň
znovu. Na půdách: lehčích leckde téměř půl. metru se
musí kopati, než.se příjde na vrstvu vlhkou. Nenastane

Na týdenní trib v Hradci Kráfové dne 20. dubna bylo
přivezeno: hl: pšemíce 58, žita. 36, ječmene 16, ovsa
239, jahel 5, krup 6, jetelového semínka 4, Iměného se
mínka 4, cibule 15, mrkve 18, brambor 288, Hop: drob- 
né zeleniny 50, kusá: vepřů 5, podsvinčat 8%, ků
zlat 150. : —

Seznam cen na: týdenním trhu vHradcř Králo

17.20 až 17.80. ječmene: 14.50, ovsa 11.— až 12—, prosa

20.—, vikve 25.—-až. 30—, hrachu 30.— až 32.—, čočky
40.— až 50.--, jalcl: Si— až 30.—, krup 28.— až 50.—,
brambor 740 až 8.48, jetelového semínka Črveného
140.—až 150.—, máku 80.— až 100.—, cibule: 13.— až
14—, 100 kg: žitných otrub 18.50, pšeničných otrub
18.50. 1 kg: másla čerstvého 3.20 až 3.60, sádih. vepřo
vého 2.10. tvarohu —52'až —.56, | vejce —6 až —I.
1 kopa drobné zeleniny, L— až 5.—. 1 pytel mritve 4.—
až 1—. .

Opatovice nad Lalem.Uvedli jsme již v tomto listě,

že vovstalo pohoršení při pohřbu pana Rejhy“ tím, že
Sokolové nešli za křížkem. Nyní pp. Josef Morávek,
mlynář, a Václav Zástěra, úředník zemské pofepšovny,
vyšetřování isou.pro zločin rušení náboženství: Zlóčým
tento spáše dle $ 122*tr. zák. kdo: 1. řečmi, činy, tisko
pisy neb rozšiřovanými“spisy rouhá se Bohu s tím ú

myslein, aby jiné v $ citech urážel; 2. kdo raší vý
kon některého, ve státě uznaného náboženství, nebo
zneuctívá nářadí,určené k bohoslužbě, nebo jiňak jed

náním, činy, tiskopisy.. nebo rozšířovanými spisy ve- :
řejně prokazuje náboženství své opovržení. Na tyto
zločiny vyměřiti se- má soudem žalář od 6 měsíců do L
roku a za přitěžujíčích okolností Žalář od 6 měsíců až
do 10 let. --- Pokrokoví páni myslí, že jsou nedótknutel
ni. Zuří nyní ve: všexir židovských časopisech proti víp.
Janu Širůčkovi způsobem hanebným, čož ovšem bez ná
sledků nezůstane:. Redaktorovétěchto časopišů asi Sot
va se vykroutí. « (židovský) napsal: »Organisace.
vyghovávaná,více nežJO let v zásadách rašínovských,

v pokoji po dlaiké věky v jeskyniMachpelah u
Hebronu v ině "pod úchranou: Moharnedá
nův. Jeho hrob. nikdy nebyl porušen. Jest možno,
že sarkofág jeho pokryt jest hieroghykynebo sta
rým písmem hebrejským. Komu peštěstíse, šby:
první je spadřik a přečetl?

Slunce zapadlo. Nebe dostalo barvu jako lapis

západní písčitá, hroby posetá stráň stala se, jak
by Hebrej se vyjádřil, »dumáh«, 't. j. »místem
mlčení<. Alepo slunce západu nebyl to pro zeínře-.
lé více k«, t i. »místo,nirákot<. Dle egypt
ské představy byla ozářena nyní říše mrtvých
nádherným sluncem jejích vlastí, jež na své noče
ní pouti jejich zemí putovalo . . . Tato představa
již v dobách prasťarých stala se všeobecnou. By
lať proto říše mrtvých nazývána krátce >zápa
dem< a zemřelí >obyvateli západuc.

, V tak zvaných »Terxtech pyramidových«, kte
ré poslednímu králi z páté dynastie a čtyřem prv
ním králům ze šesté dynastie (z let 2.600,a 2.500

zazděny, zrcadlí se tato živá víra ve slovech ná
sledujících:

-> Unas*)! Ty's neodešel mrtvý.
ty's odešel žijící!
Posaď se na trůn Osiridův
se žezlem svým v ruce své.«

»Unas žije, v pravdě žije,
on, není mrtev, Unas nezemřel,
on není zničen, Unas není zničeni«

Ale Egypťané neobjevili v této pradávné do
bě tohoto velikého dogmatu. Nentť to výmysí lid
ský, nýbrž zjevení Božské...

*) Jméno posladního faraona páté dynastie.
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Inf kongise.:Možno ji.obdržeti vkaždém
řádném knihkupectví.

*Objeďávky vyřídí

Družstevní ;knihkupectví,
nakladatelství,

-závod -hudební a papírnictví —
©MřradolKrálové, Adalbertinum.

které připouštěly, že se nemá opovrhovat žádným
prostředkem buje. které důsledně utloukaly odpůrce
zbraněmi nečistými: tato orgamisace dlouho se ještě ne
vzpamatuje. Kdo četl 10 let »Č. Učitele«, musí mít vše
cky mravní pojiny zimateny a deset let se probírat k
tomu. aby poznal, co je dobré a zlé, čestné a hanebné,
pravda a lež.- —. Tato slova jako ušitá hodí se na pi
satěle zpráv o vlp. Širůčkovi; ont nerozeznávají oprav
du, co je dobré a zlé, pravda a lež, pohoršení a do
brý příklad! Kéž by je Pán Bůh při zdravém rozumu
zachovati ráčil!

Třebechovice, (K věcem záloženským.) K pisateli
těchto řádků přišlo několik vkladatelů členů Občanské
záložny, co činiit. Všem bylo vysvětleno, že naše zá
ložna není dotčena, třebas proskribovaný úředník vyso
komýtské spořitelny současně byl u nás revidentem.
Poněvadž vina Bečičkova v dotyčné spořitelně jest na
prosto prokázána, jest ovšem na Občanské záložně, aby
revisi svěřila povolanějším rukám a to Jednotě zálo
žen, což je dávnoletóli tužbou nás členů i vkladatelů.
"Žádnými drakonickými prostředky, jak vylučováním a

a protltlak a jestliže tohle může nějakému podniku pro
spívati, to nechť klidně uváží každý nepředpojatý. Jsou
tu ovšem ještě jiné věcí, ale jednou z nejnaléhavějších
je — odstranění dosavádního revfdenta. <

Hořice. (Pensionát Vesny.) Město -naše patří k nej
zadluženějším obcím v Čechách, ovšem za to něco je
— a Hořice jsou dnes moderním městem. Při posledních

volbáchutvořila se oposice, která si vytkla zásadu, vapropouštěti již žádných, leda nezbýtných nákladů.
to nodně rozvířil hladinu veřejnosti zdejší leták správ.
ního výboru pokračovacíškoly dívčí, za nímž stojí prý
i většina na radnici, kterým se odůvodňuje a obecen

stvu odporučeje. postavení velkolepého Rensionátu „při

becního domu. V letáku se vypočítalo číslicerní, že pen
sionát se bude nejen vypláceti, ale i městu užitek při
nese. Na to odpovídá oposice, aby si výbor, resp. ku
ratoriun, vystavělo pensionát samo a o užitek se roz
dělilo, obec že pro tuto školu učinila již dost, když jí
věnovala nádherný dům, upravený z bývalého sirot
čince a miino to dům pro pensionát. Výbor vydal no
vý leták, z něhož vysvítá, s jakou neúmormostína my
šIence své pracuje vzdor veřejnému mínění, jež chce
míti dříve nezbytnou kanalisaci provedenu. V letáku
tvrdí výbor, že cizí rodiče nebudou dávati své dcery
do pokračovací školy, nebudou míti záruku, že je o ně
v -pensionátě dobře postaráno, naproti tomu tvrdí opo
sice, že ústav je chovankami naplněn, obava tato že je
tudíž bezdůvodnáa Hořice že mají povinnost v první
řadě postarati se o vzdělání svého ženského dorostu,
což se také děje, na 150tisícový pensionát pro cizí dě
vy že finanční stav obce nestačí, nelze tudíž vyjíti
vstříe přání cizích občanů nepoplatníků. Proti domácímu
ubytování slečen, pro něž není nilsta v internátě, neb
které dávají přednost ubytování soukromému, nebyly
vysloveny žádné stesky ani pochybnosti, není tudíž
příčiny, připravovati chudší rodiny, ponejvíce vdovy,
o podporu, jíž se jim stavem. dnešním dostává. Vyko

nali jsme svou refereniskou povinnost, když jsme uve

dli důvody pro i proti. a jsme zvědaví, jak to dopadne.

"Pro májové;pobožnosti

hodí se „výtečně původní sbírka 32 májových„„kýzání:

|Ukoruně: :
Královny.. baské.

Sepsal prof, Fr. Kohout.

Příklady velice tklivé jsou voleny ze
českých světců a jiných vynikajících

(Goa2K 00h — Pošta 3 K

Objednávky vyřizuje obratem

Družstevníknibknpectví
v Hradci Králové.

Různézprávy.
k účasti Čechů na světovém eucharistickém kou

gresu ve Vídni od 12. do 15. září 1912. Jak bylo již
dříve sděleno, budou Češí, Moravané a Slezané tvořiti

zvláštní českou národní sekci, kteréž přikázán bude
jak eucharistický kostel redemptoristický chrám Panny
Marie. Účast Čachů, jak lze ze všeobecného zájmu sou
diti, bude. mpošantní. Eucharistický „světový -kongres
vídcůský bude největší a nejvelkolepější ze všech do
savádních 22 kongresů. K slavnostnímu holdovacímu
průvodu, jehož súčastní se sám Jehb Veličenstvo a ce

lý císařský dvůr dle přibližných předběžných přihlá
„šek ohlášeno jept již na sto tisic mužů. Ředitelství všech
"rakouských a nských drah+povolila tní vými
nečné slevy jízdného pro účastníkykongresu, a to pro
jízdy ve II. třídě jak u osobních ylaků tak u rychlíků

- polovinu jízdního poplatku; pro jízdy v I. a II. třídě sta
-Hgvena cema jízdy u gsgbních ylaků na polovinu. jízd
ného rychilkového tarifuj při použití rychlíku platiti se

jvota
hů.

bude jízdné osobního vlaku. Tyto snížené ceny pro jíz

(ktoří vyháží se sjezdovou legitimací), v době od 5. du
2.. září, tedy týden před a týden po kongresu. Účastníci,
kteří použijí zvláštních vlaků, budou míti ještě větší
slevy. Účastníci kongresu musí opatřiti si legitimaci,
kteréž jsou trojího druhu. Za 10 K,6K,a2K. Za 10K
mohou se účastniti veškerých podnikův a slavností
kongresových, obdrží odznak, průvodce po Vídni, jakož
i úplnou. ilustracemi opatřenou zprávu v knižní formě,

bez této zprávy — stojí 6 K. Kdo bude přítomen jen

šky-k účastina kongresu: přijímají se na venku u far
ních úřadů, v Praze a na předměstích u všech farních

Křížovácesta
na plátně malovaná, v uměl. provedení,
v rámech nebo baz rámů, se lovně
prodá. Na přání se jedno zastavení
celá křížová oosta .na ukázku

Bližší sdělí

atelier J. Hlávka
„PrahaVipákrady, -Paokmajerova ul 66

: úřadů, v hlásterech a v katol. spolcích. Přihlašovací ar
chy lze obdržeti v sekretariátu Zemské rady katolíků v
Praze-il., Myslíkova ul. č. 5.

Výtah ze spolkových stasov Matice Svatováclavské.
Prostředky a zařízení k dosažení účelů: 1. Matice za
kládá místní či farní odbory (skupiny). 2. Ustanovuje
při sekretariátě a ústř. mužském výboru sekce, jako li
terární, vydavatělskou. právní, agitační atd. 3. Pečuje
o fond ku podpoře jmenovaných a všech jiných středisk,
které za účelem sjednocení katolického učitelstva ještě
zřídí. 4. Vydává matiční ústřední časopis paedagogic
ký, lidový kalendář, školní učebnice pro katol. školství,
osobní knihovnu katol. učitelstva atd. 5. Pořádá sbírky
milodarů, úředně povolené sbírky pravidelné a jiné pří
ležitostné a umísťuje pokladničky a j. 6. Pořádá zá
bavy všeho druhu: divadelní představení, koncerty, ba
zarv a j. - K virilním členům správní rady patří dle
stanov Matice jmenovitě: po jednom zástupci čtyř die
césí, biskupem jmenovanýcl, delegát Mariánské Dru
žiny učitelů, delegát Ústředního spoinu katol. učitelstva.
delezát Zemské rady katolíků, delegát Cyrillo-Metho
dějské Matice v Olomouci, delegáti Školských Bratří.
dále zástupkyně Mariánské Družiny učitelek v Praze.
zástupkyně spolku katol. učitelek, zástupkyně Školských
Sester paeúavogia v Praze. Jeho Eminence nejdp.
kardinál a primas království Českého, protektor Sva
továclavské Matice Školské, přijal ří audienci zprávu
o zitěně stanov na základě nejširším a změnu názvu je
ho s nadšením a s velikým zájmem četl ve stanovách
zvlásté o cíli a úkolech Matice a povzbudil k úsílovné
nové činnosti a ubezpečil svou nejvyšší ochranou. Sta
novy zaslány také z vůle Jeho Eminence nejd. kníž.
arcib. konsistoři. Ostatním nejdppp.. biskupům a nejd.
konsistořím českým stanovy Svatováclavské Matice
Školské se sídlem v Praze-Bubenči ještě předloženy
nebyly. - Ústřední Matice Školská má chránit a budit
obroženou národnost; Svatováclavská Matice Školská
má chránit ohrožené náboženství, obě se dovršují. Do
kud nebylo potřebí školou způsobem svépomocným chrá
nit v národě náboženství, nebylo Svatováclavské Ma
tice Školské. Vyzýváme k zakládání místních odborů.
Bližší zprávy podá: Sekretariát Svatováclavské Matice
Školské, Praha-Bubeneč 299. Telefon 772-VII1.

Bohoslužby na školách pokračovacích. Na stížnosti
nejen rodičů, ale i zaměstnavatelů žáků skol pokračo
vacícli, že pro dopolední vyučování není těmto hochůnm
RtoŽžiloNavštěvovati nedělní bohoslužby, vydal ministr
vyučování a kultu výnos, jínž se nařizuje, aby rozvrh
hodin na školách pokračovacích stanoven byl tak, aby
všem žákům bylo možno sůčastniti se hlavních služeb
Božích. Vak stalo se nikoliv u nás v katolickém Ra
kou-ku, nýbrž v protestantském Německu.

Zvláštní 'výhoca vojenská pro členy představenstev
obci. Starostové, radní a tajemníci obcí mají pro případ

„mobilisace vojenské poskytnutu tu výhodu, že budou

ušetření při povolávání mobilisačním. Teprve v nejnut
nějších případech budou povolání do zbraně. Starostové,
radní a obecní tajemníci, kteří jsou v náhradní záloze,
měli by to u c. k. okr. hejtmanství ohlásiti. Stačí jed

. noduché ohlášení: Slavné c. k. okresní hejtmanství! Po
dersaný uctivě oznamuje, že jest v obci N. starostou
(radním, tajemníkem), poněvadž jest náhradním záložní
kem «. k. pluku č...., prosí, aby pro případ mobilisace
byl na něho zřetel vzat.

Zůnoby potopeného »Titanicu«. »Titanic< při odjez
du se Southamptonu nalodil ohromné množství zásob:
12 velkých plechovek sleďů, 45 velkých plechovek čer
stv:ch ryb, 12 sudů nasolených sleďů, 2 plechovky ma

„krelů, 3 plechovky želvího masa, 3 beden doutníků a
tabáku, 84 bedny bachní, 20 soudků ústřic, 10 plecho
vek čerstvých sleďů, 250 sudů mouky, 400 mtc. bram
borů, 750 kg. sýra, 10.000 liber cukru. 500 kg. čaje,
42 sudy hrachu, 970 kg. obyčejného tabáku, 17 beden
vajec, 1206 kg mýdla, 3000 liber kávy, 40 volů, 10 te
lat. 130 vepřů, 80 ovcí, 60 beránků, 90 husí, 350 kachen,
400 holubů, 2X bažantů, 250 koropví, 250 tetřevů, 80
křenpelek. 2000 kuřat.

Všelicos. Předseda strany katol národní, dr. Bu
rian, probošt vyšehradský, vzdal se předsednictví stra
ny. — Vrah místodržitele hr. 'otockého R. Siczynskí.
ktarí 3254nyni v Kanadě, skrýval prý se první tři ne
děle v bezprostřední blízkosti Stanislavi vc sklepě na

! DoskočilL.
Choceň.

Račte si vyžádati vzory jarních a letních látek,které letos přináším v bobatém výběru.
Velecůstojnému duchovenstvu doporučoji zvláštní

novinkupodnázrem„PRENTAM“v ceněmetrK840,



brárokory,pozdějinapůdě*pódzlnmau, v
vsi pracoval na poli jako důlník, v uniformě“voje
procházel se nerušeně Vldní a odtud odejel nerašeně do
Ameriky. Siczynski v přestrojení vězeňského dozorce
kolem nepodplacených stráží dostal se z věznice. —
Utonulý s »Titanicem« americký miliardář J. Astor ve
válce se Španělskem stal se plukovníkem tím způso
bem, že na svůj náklad vypravil dělostřelecký pluk a
sóčastníl se bombaflování Santiaga. Pp „válce začái
zakládati proslavené velehotely pro milionáře. — Nej
více důstojníků márakouská armáda. Kdežto v Němec
ku, Italii a Francii připadá 1 důstojník na 20 a v Ru
sku na 22 mužů, v Rakousku připadá důstojník už na
13 mužů. — Nejvíce zápalek spotřebuje se v Německu,
na jednu osobu připadá tu denně 12 zápalek, v Rakousku
asi 6. — Po příkladu Francie uveřejňují i listy v Ně
mecku provolání k zahájení sbírky na vojenskou aviatl
ku. — Strana Justhova trvá na tom, aby v Uhrách mě
Hi volební právo všichni 2dletí mužové, čtení a psaní
znalí a mocní maďarské řečí. Dále žádá, aby všichni,
kteří by agitovali proti uherské státní myšlence, byli
zbavení práva volebního na deset let a v případě o
pakování vůbec. — Na Titanicu utonulo také 50.000 K
českých peněz, které vídeňská filiálka Ústř. banky če
ských spořitelen posílala do Ameriky. — Vatikán po
koučí se v Cařihradu, aby v Albanii zřízena byla dvě
nová katolická biskupství. — Štyrskohradecké obecní
zastupitelství bylo místodržitelstvím rozpuštěno a ve
deníin obce pověřen zeměpanský komisař. — Ve zlatých
rýžovištích společnosti Lena na Sibiři za stávky děl
nictva při vyjednávání vypálili vojáci do dělnictva tři
salvy, při čemž 270 dělníků zabito a na 250 zraněno.

Počátek správného názoru? Pokrokáři k vůli lapání
mládeže pochlebovali nedospělým jinochům přímo by
zantsky. Klaněli se před mladistvými proselity tak, že
z nich vychovali naduté poséry. Nyní v čísle 32. ze dne
17. dubna napsaly Frumarovy »Učitelské Noviny«:
»Vzpomnínám,jak jsem byl naivní, když jsem si odnášel
z učitelského ústavu maturitní vysvědčení s vyzname
náním. Domníval jsem se v mladistvé nerozvážnosti, že

svět se kloní přede mnou, že vše umím, o všem vím,
nepozoroval jsem mezer ve svém vzdělání, zdálo se mi,
že mám o všem jasný a úplný názor, myslil jsem dle
svého úzkého obzoru, že jsem poměrně dokonale vzdě
lán. O starších učitelích jsem myslil, že stojí daleko za
mnou, seje jsem stavěl a cenil v duchu mnohem výše.
Přinášel jsem si takový názor na svět, jaký ve mně
vypěstoval učitelský ústav a s jakým vycházelo a snad
ještě vychází ročně sta mladých a důvěřivých abituri
entů Daedagozil. Charakteristickým rysem většiny z
nás byla domýšlivost, povrchnost, naivnost. Byli jsme

nedůtkliví, nechtěli jsme připustiti, že máme kusé a po
vrchní vzdělání a na složité a obtížné otázky a pro
blemy jsme pohlíželi s naivní povrchností a podceňo
váním. Hlasy o nízké úrovní vzdělávání na učitelských
ústavech jsme přijímali s ironickým úsměvem a s ne
důvěrou; prostě jsme jim nevěřili a myslili jsme, že
chtějí nás mladé jen snížit a kompromitovat. Ale život
naučil některé z nás pohlížet jinak na ústav a na učí
telské vzdělání. — Učitelský ústav sotvá v pisateli vy
pěstil nadměrné sebevědomí. Zato však abiturienty ved
la k nadutosti sféra jiná. Když sl Machar nedávno po
steskl na nedostatek vlasteneckého chápání české In
telilgence, odpověděl mu neklerikální »Obchodní Obzor«
takto: »To je ovšem smutná pravda a nedá se proti ní
ničeho namítati. Hledejme však kořeny této vlažnosti
národní v inteligenci, a tu bychom musill právě »Času«
vytýkati řadu nesprávných názorů na vlastenectví mo
derního člověka, kterými intelligentní dorost byl v po
sledním desítiletí přímo otravován. »Čas« měl na mla
dou generaci nepopíratelný vliv, a ta mladá generace
uplatňuje se v životě všelijak. Ztratila však mnoho ná
rodního sebevědomí, a bohužel, právě v době, kdy se
bevědomí ono u německého dorostu tak nebezpečně
vzrůstá. A poněvadž není náhod v životě národů, ro
stou Němci a my upadáme. Více porozumění pro národ
ní prácí musi se vštěpovati mládeži, pak se nesmí zleh
čovati také v očích dorostu staré ideály vlasteneckél«
— Proč musí »Čas« realisovati »Ideály vlastenecké a
národní solidaritu« otiskováním surových útoků na ná
boženské vyznání většiny českého národa, to poznává
čtenář na př. z čísla 110. Tam inserují Fischel, Weiner,
Ippen, Bergmann, Kleinhampl, Ooldberger, Taussigová,
Jakuba Rothbergra nást. atd.

Pozvání k velikonoční výstavě kraslic v Katolickém
ústavu ku vzdělání učitelů v Praze-Bubenči od 21. dub

na až do 16. května trvající. Vstupné dobrovolné. Děti
bez průvodu rodičů nebudou vpuštěny. Ve dvoraně kon
certuje (pouze o nedělích) kapela kandidátů uč. ústavu.
Vstupné rovněž dobrovolné, NB. Výstava bude otevře
na širším vrstvám obecenstva jedině o nedělích a ve
všední dny ve středu a v sobotu do 7. hodiny večerní.

Velikonoční výstava krasilc v Katolickém ústavě ku
vzdělání učitelů v Bubenči odložena byla pro velmi čet
né zásilky stále ještě docházející na 21. dubna t. r. Vý=
stava slibuje již nyní velmi vděčnon podívanou. Nej
četněji jest zastoupena říše kraslic. Slovač. Již nymí
počítá se na 700 vajíček různého druhu a práce velmi
zajímavé. Kdo by se chtěl ještě súčastniti, račiž lask.
zaslsti svůj dárek na adresu: Svatováclavská Matice
Školeká v Praze-Bubenči, Katolický ústav učitelský.
Kraslice lze nejlépe posílati v krabičkách z tuhé lepenky
neb lépe v bedničkách. Jednotlivá vajíčka se obalí pa

zankou, pilinami, mechemneb hoblinamía podob. Račte
Jaskavě udati při zásilce způsob vaší výroby | pojme

ne porota k tomu účelu sestavená. Výstava zůstane 0
tevřena až do veliké lidové slavnosti na sv. Jana Nep.
dne 16. května pořádané.

(Zasláno. )

Výborováschůze
Politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nepom. v Hradel Královéu

č. 800—1. vHradci Králové.

Dr.František Reyl. Dr.Frant. Šele,
jednatel. předpoda.—

Křesťansko-soclální mládeži českoslovanské!
K posilnění ušlechtilých snah svých a k po

vzbuzení svému i jiných hodláme vš létě pořádati
Všeobecný sjezd mládeže křesťanskosociální

-v Třebechovicícír pod Orebem.
Připravujte se již nyní, šetřte si na cestu, agi

tujte o rozšíření svých skupin, aby účast na. sjezdu
byla mohutnou manifestací snah katolické mládeže
českoslovanské. Podrobnosti sjezdu budou včas 0
známeny.
Ústřední výbor české mládeže křesťansko-sociální

se sídlem v Hradci Králové.

Sdružení mládeže křesí. sociální na Opočensku
pořádá po čtyry neděle

I. přednáškový vzdělávací kura.
POŘAD: (Pokrač.)

28. dubna ve Lhotě Bolehošťské v host. p. V.
Kánskýho o 2. hod. odpol. 1. »Úkol ženy v nynější
době«, přednese sl. Lid. Kosařová z Dobrušky. —
2. >Sociální pojištění«, přednese p. Fr. Šupka, re
daktor z Hradce Králové.

5. května na Opočně v Kodymově Národním
domě o 2. hod. odpol. 1. »Volná Myšlenka«, před
nese vldp. F. Konečný, bisk. vik. sekr. z Pouchova.
—.2. »Dělnická otázka a význam Všeodborového
sdružení křesť. dělnictva za dnešní doby«<,předně
se p. Al. Petr, úředník z Hradce Králové.

5. května v Dobrušce v hotelu >Labuť« o 8.
hod. večer. 1. »Spalování mrtvol«, přednese vldp.
F. Konečný, bisk. vik. sekr. z Pouchova. — 2. Za
končení kursu. — Na shledanou v přednáškách!
Ústřední výbor Sdružení české mládeže křesí.-s0c.

se sídlem v Hradci Králové,

, úvěrní spolŠeob, úvěrní Společnosí,
zapasné společenstvo s ručením obmezeným

vwHradci Králové,
(proti Grandhotelu)

příjímá vklady na knížky

za 440 až 5%
úroka tě dle výpovědi.

68“ Složní lístky ma požádání zdarms. “UW

nejlepší jakosti |Uhlí S ermějí «
Čtěte a rozšiřujte!

Právě vyšel v „Časových Úvahách“ dů

kladnězpracovanýP

5 NapsaltDr.Fr.tŠalo.i-. ho
Osvědčený znalec politických dějinčeských

podává do rukou lidu úvahu tak promyšlenou,
že slouží k poučení i odborníkům. Jest to v ka
tolické literatuře spis svého druhu jediný. Ja
zyková otázka jest tu sledována podrobnějiž od
časů těch, kdy náš národ ješ.č nebyl přičleněn
k církvi katolické. Důležitá to úvaha zvláště pro
naše organisátory.

Stran 116. — Gens pouze č2 hal.
Při hromadných objednávkách větší sleva.
Objednávky vyřizdje obratem

administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.

.=——

Račte©pýjpnát o ynýpeérky

Tkaloovgkévýrobní.ostMm„„Wzxájemnost“m
Be-v Hronově čís. 186. “
— Vývoz iněného a modního zboží.

Doporačnje v osvědčenýchjakostech kzimní sezoně

Modní látk vlněné| pránd,dámskéi-panské
plátna,damaáky, , falaíkyzefÍry ne košile..

Wp“Výbavypro nevěsty =
za levné, pevné, oeny. Valrole výběr. Mnohoohralnýchuznání.— P k

lámelámevyplaceně..1 balík Emsn vkusněrosdrošených
Obdržíteto nejlepší! | Břesť-soclál poduík!
OM“ Vpodniku tomto Ise téš bespečněuložitivklady proti G, úrokování.
PodnikpodléhárevisiZemskéhovýborukrál.Ceského

o aZemskéhoSvazu. =SSSLL.EJ5S+

AM——,,,——
První český katolický zárod re Yldnl,

FrantišekŘuber
Dílna ku vyšívání |
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
epolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby, kříše .atd.
|.Vídeň,

VIL o., Kaiser
strasse 5., vedle La
saritského chrámu

Páně. —

Na ukásnu sasilá
se vše franco.

dní křiša,. kříšovécesty,
Boží hroby |oltáře, sotly, *

Věnec 7česneku
+

ve „bizos „iínihovns Přitele lidu“ v Bralvě

pán s upravená objemná tato kniba o 304 stranách
s 20 pěknými, vážnými i žertovnými illustracemi, obsahující
25 podařených obrásků ze života a působení židů,

stojípouze 3 K20 h, poštou 3 K30h

Zasílá se poušže po maeléní příslušného obnosu,snebo na dobírku.PAdresovatistačí

Časopis »Přítellida< v Brně.

Hodí 10 výborně do všech knihoren! "B

A Založeno| P,1802.PECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desttiletí vy

blášený udeční likér pod názvem

Aměrs de kondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,

A.J.Andresv Ustím.Orl.,
továrnanejjemnějších zlikárů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého tranocognacu,Parěmaké slivovice j úv. jam
rumua všech druhůAor vnšjíchlikérůvoanáah
nejlevnějších.P. T. ům obchodníkům a a
hostinským povolují se zvlášťvýhodné ceny.
0“



Sedkýshspoříolonv Prase dale Mitstě© |.

Českoslovanská záložna
v PRAZE-II.,Spálená9
sapsané společenstvo s ručením obmezeným

vúrokuje vklady 435- 4;
de výpovědi ode dne vložení do dne vybrání.
Japůjšuje své střádanky úplně bezplatně a vklad

na ně učiněné zárokuje 5'/, bez
Důchodkovou daň platí záložna za pp. vkla
datele ze svého.

Stav vkladů 29. února 1912 činil K 720.000—.

Peskytuj čnky,hypoteky,zálob
naE nyatd. n oj přízaivějších

Aáložna podléhá : 1. Zákonné odborné rovisi Jednoty

2. Nepředvídané revini celoroční, již vyko
nává p. Alois Svoboda, oficiál c. k. zem. fin. fjdi
telství v Prase, ktorou vykonává Bkrát až
Skrát v týdnu. 3. Rerisi prováděnétřemi revi

sory volenými nano n ou ze řad Uenstva.. Dení revisl pokladoy, jíž vykonávé předseda
* p. školní rada Dr. M. Kovář.

Zálošna podrobena byla v srpnu 1911 zákonné rovisi
Jednoty záložen a shlodáno vše v nejlepším pořádku,

"7 ©čemě ovědčí,če. dáš v rovimím nályau

loženského hospodářetví“.
- "řední hodimy: Dopoledne od 1/0 do 13 hod.

(© a odpol. od 1/48 do B hod. “

ve 1 2. “. "A

3 . Továrna na cottagová americká 3: .
jee
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| též evropského systému :*.

"| RudolfPajkr Aspol
::P v HradciKrálové.v klady:

Praba, Víded, Badápolt.
Podálová harmonie

obou soustav v každé ve

likosti,pro kostel, školui ku ovičení.

Ceníky zdarma a
franko.

Ha splátky od ME
P, T. duchovenstva

zvláštaí výhody.

©m
:

Slonpencům našich orgamisací
Odporočojeme vřele křesťanský český závod

vyšíradek a šišek >Záštitac v Ghrasti

Veškeré prádlo pápské i dámské, výbavy

Ben oZádltae,Ved.dacbovomstranaakytáse do
Příležitost koupiti prádlo kostelní, zaročené dle

. předp.su sa cesy míraé. Učiáte objednávku na
akosdku a badete jistě spokojení|

SEP Odporačajte ve svém okolí!

PAMÁTKY
a vhodné dárky

k první sv. zpovědí, sv. přijímání a
biřmování, k missiím a k velikonoční
zpovědi, symbolické obrázky, obrázky

- svatých, modlitební kniby ve skvost
-ných vazbách a různých oenách,

růžence. obrázkyv upomínku
na av. křest 

v osnách levnýchna skladě má —

Družstevní knihkupectví
nakladatelství, závod hadehní apapíraietví
v HradolKrálové, Adalbertinum.

Jana Kofrče
© prostředkovací
a realitní kancelář

v Hradci Králové
proti kostelu Panny Marie

prostředkuje
při2, provisi

prodej a koupi
veškerých druhů

-—realit, 3
při nahodilých parcelacích

Kupuje
na svůj účet za hotové a

prodává
vlastní objekty

za výhodných platebních

podmíněk.

, Katolický pondžní ústav

Uvěrní družstvo Eliška“
v Hradcí Králové (Adalbertinum)

gap“ přijímávklady "fl
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.

výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

V pozůstalosti zemřelého p. vikáře Karle
Janského v Chroustovicích nalezá se zbytek
knih, asi 200 výtisků, které druhdy svým ná
kladem v bisk. tiskárně vydal:

Brynychovy
KATECHESE.

Poslucbači + p. biskupa Brynycha, bývalého
professora pastorálky, katechetiky a methodiky,
znají oceniti praktický význam jeho katechesí.
Mladší duchovenstvo sotva asi tyto katechese
zná. jen dle jména. Upozorňujeme na ně.

Ježto se jedná o rychlé zpeněžení pozůsta
losti p. vikáře Janského, nabízíme tyto katechese

se značnou slevou 30%.
Krámská cena 1 výtisku o 196 str. (dříve K 1:80)
snižuje se tudíž na K 130 frankovaně.

Objednávky obratem vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

břit hěětětět
Přátelé pravdy!

Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid
celé epousty prolhaných brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„P
EX ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 82 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

až 50 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudí* může si každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickémi letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Praouje-li s nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí
vytrvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
jest ureden na obálce tohoto čísla. Objednávky
obratem vyřídí

administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.

břěbiiběřtětěětt
Duch

katolické

Obnovy.
Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.
Bbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodaomnezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělanéi
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sensaci; nijak dosud nošasta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.
Stran722. Cena4 K
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r Umělecký ústav:
promalbu na skle

E Škanda, Brng,.
zhotovuje u dodává malov: ná.
okna chrámová v každém pro
vedení, od nejjednoduššího
vzoru mosaikového do nejbo
hatšího provedení figurálního,

» dodává tato i s železnou kon
strukcívlastní výroby,ochranné

nítěavšezasazenovmístě.
Mosasikysklenné pro fa

nd křížovécestyfei

orné "radazdarma.

-E

ž MH
MKatolický tisk!

Bb Fouide "Kopáštk,
Pražského Předměstí

a okolí!

Dovoluji si oznámi4. květnaotevřum je ne
Předměstí č.p. 4.

nový

Odvolávaje se na zkušenosti

v odbornýchKorona to- i v ci
„zpzemskuS ákootattní dh,í požadavků
venémístnosti výrobníi prodejní,
zaruduji pečlivou obslahů zbožím

výhonéá. jakosk a proslní P. T.obecenstvo, byčastýma ličjným
nakupováním 1 mne 0 pravdě
mých slov se přesvědčilo.

V dokonalé úctě

oAlořs ovál,

.-

KORIOLIT
Rotrvánlivější a KojleWnější
materiál ku střech a

isolací.

jZasapk M."GA ŠE, "m
zasilatelstvía obchodlim v 

Stavba kostela
v Proseči.

bor pro fřestavbu: kostelazadá cetou
offertníp vbu kostela, po
čtenou na obnos 44.000 korun.

Plány a rozpočet vyloženy jsou u obechího
úřadu v Proseči.

Výbor vybražaje si stavbu zadati dle svého,
bez ohledu na výši podání.

Nabídkykončí dnem 8. května 1912.

Za výbor:.
fav Potr,stabsta|:

Osvědčeným prostředkem v boji
proti alkoholu

jsou
Hhuprostéšumivé limonády

připravené pomocí

Máršnerových šumivých
linongdových bonboň
chutí malinové, citronové, jahodové, ma

řinkové a třešňové.
Pravé jediněs gate ochrannou

již je každý jednotlivý Fonon i každ
"sáček opatřen.Ročníspotřeba60 milion

kusů. — Jediný výrobce:
První česká akciová npolečnost továre
ma oriemialské eukrovinky a čokolád

ne Král. Vinohradech, dříve
A.MAŠ NER. ——

Sklady: Praha, Ferdinandova tř.,Váolav
ské nám. — Vídeň-VI, Theobaldg. 4 —

--Brno,-Nádrašní náměstí.ts

d. JEŽEK,
elektrotechnický závod

v Mradol Křájové, Svatojánské'nám.( 76.
on k U- U "| Zařizování Velkosklad

O00600000000d jokého .
"Ve prospěch Matice Cyrillo-Methodějskél! | telefonů, vontilstorů,

hromosvodů. NEKostelníparamentaaa věštéěéčiřkevní an, zlí,
náčiní vlastní výroby doporučuje ur. Kařmí

o (1 sory. nvy: InstálačníFrant. Stadník v omouci, |8 * m,
stálý přísežný soudní snaleo pro obor paramentní. Tougaram, fov ceny.

SI> Velký sklad baldachýnů a rouch v barvě zeféné. "JN Tantal. P Solid.obsluha.
Každou objednávkou podporujete značně Matici Cyrillo-Methodějskou. Rozpočtyzdarma. — Cenylevné.

©00000000000000d0000000000000000000

| .

Zhotovuje oděvydle

l JÍT :

Walta



a soc. demokratické.
Český katolický tisk odsoudil svorně vídeň

ské křesť. sociály za to, že se postavili vůči české
menšině na stanovisko zcela nespravedlivé. Přes
to však v příčině hospodářské a sociální činnosti
vzdávají vládnoucím křesť. sociálům chválu i je
jich nepřátelé. Vytýkáme-li tudíž nynější vídeňské
radnici veliký Šovinismus, není potřebí dle příkla
du bezmyšlenkových fanatiků haněti práci veške
rou. Kdo dobře rozeznává, ten spravedlivě soudí.

Statistika mluví výrazně, —byli-li Luegrovci
zpátečníky. Za židovsko-liberální vlády na radnici
vídeňské bylo vystavěno 214 kilometrů koňské
dráhy, za vlády křesť. soc. 410 km. dráhy elektri
cké. — ©

Na školy dala vláda liberální r. 1895 14,918.339
K, Luegrovci r. 1911 31,740.000 K. K tomu všemu
bylo vydáno od Luegrovců na 131 nových škol
ních budov 41 milionů. Na dětské zahrádky, liberá
lové dali r. 1895 71.740 K, Luegrovci r. 1911 296.560
K. Mimo to vydali na zřízení nových zahrádek
1412134 K,

Na zaopatfent.chudiny liberálové r. 1895 dali
7,136.540 K, Luegrovci však 1.-1911 K 18,450.180.
Kromě toho Luegrovci vydali 14,728.000K na stav

sirotčince. Na špitál vydali křesť. sociálové v Ot
takringu 2,124.534 K, na stavbu jubilejní nemocni
ce 10,983.012K, na stavbu dětské nemocnice v San
Pelagiu 1,918.250 K.

Na zahradnictví věnováno pod vládou libera
lismu r. 1895 223.812 K, v r. 1911 za vlády Lue
grovců dáno 2,031.380 K. K tomu na zvelebení lu
kařství a lesnictví 25 milionů K.

Liberálové dali na 3847 úředníků a sluhů měst
ských 7,321.871 K, křesť. sociálové r. 1911 pro 5810
městských úředníků a sluhů 16,888.000K.

Za křesť..soc. vlády desetkrát rozhodnuto při
lepšiti učitelům a učitelkám, čímž tam stouply pří
jmy učitelského stavu o 9,173.000 K.

1 jiné obory víďeňské jsou důkazem, jak veli
ký pokrok hospodářský a humánní způsoben za
vlády křesť, sociálů, kdežto liberálové obmezova
li se na prázdný chvast a na sliby.

Namítne snad někdo, že obrovské stoupání vý
dajů v některých oborech dá se poněkud vysvět
liti velikým rozmnožením vídeňského obyvatel
stva průběhem 16 let. Leč již to jest dobrým svě
dectvím pro správu křesť. sociální, že skutečně
umožnila velice obratnou, praktickou a účelnou po
litikou sociální veliký vzrůst Vídně. Leč, přirovná
me-li pokrok ve vydání ke vzrůstu obyvatelstva,
i tenkrát vidíme, že poměr. k počtu obyvatelstva
na mnohé záslužné podniky vydávali Luegrovci
dvakrát více, než liberálové.

Jak se má vídeňské úřednictvo soc. demokra
tické, to patrno z těchto fakt. Kontroloři soudruž
ských nemocenských pokladen při obrovské práci
a závazné strannické agitaci dostanou při nastou
pení úřadu 100 K měsíčně. Po tříměsíčním provi
soriu obdrží 120 K měsíčně a po desítileté i více
leté službě 200 K. Ale takový plat neobdrží všich
ni, nýbrž jenom >hodní«. Na př. 57 kontrolorů po
dalo memorandum v příčině zvýšení vlastních

platů. Ale jen 15 >hodných« obdrželo přídavek 10
K měsíčně. A mezi odmrštěnými nacházeli se i lidé,
kteří měli za sebou 22 leta služby. A rudá správa
na adresy jiné neustává udělovati titulů >vydři
duchů, byrokratů, vyssavačů«. | Zatím se však
ukazují obrysy rudého státu budoucnosti ve svět
Je velice bledém.

Ve velikém městě americkém Milwaukee (blíz
ko Chicaga) byl zvolen přede dvěma lety za staro
stu soc. demokrat Emil Seidel. Ovšem nastal ve
liký jásot nad zrudlou radnicí, slibovaly se hory
doly. Zatím však jenom těm soudruhům se přilep
šilo, jimž dány výhody na účet přičinlivých kon
servativních občanů. Ale o nějakém ráji ani slechu.
Jměním obecním se plýtvalo na rudé agitace. By
lo stále hůře, až konečně při nových volbách vět
šinou 13.000 hlasů byl zvolen konservativec dr.
Bading. Patrno tedy, že místo očekávaných zá
zraků mnoho samých sociálních demokratů opu
stilo při volbách Marxův prapor, třebaže jej ži
dovští boháči drželi všemi desíti. Podobně již dří
ve rudí hospodáři byli smeteni po svých nehospo
dárných činech z radnic v Marsilii, Brestu, Toulo
nu a jinde. Zkrátka po všech fanfárách v žádném
městě soc. demokratická radnice dlouho se neudr
žela. A tím jest dokumentováno, že sice umějí
soudruzi statečně a příliš prudce kritisovati, ale
v positivní práci nesvedou částo ani tolik, co ně
který byrokrat.

V Gothě dne 6. t. m. v soc. dem. »Lidovém
domě« vypukla stávka číšníků. Ale hosté obslu
hováni dále, protože sami soc. dem. společníci
převzali úkol číšníků. 'Mezi obsluhujícími byl i
zemský poslanec Hillebrand. I ženatí dělníci do
stávali tam denní mzdy 74 feniků a proto ta náhlá

stávka. A kdo se tu stal stávkokazem? Majitelé,

divná snaha po vytvoření ráje budoucnosti!

GG00BOBGNIIOG0BBGGCA
Vřele doporučujeme umělecký závod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v EKutné Hoře
pro odborné pozlacování nových i star
ších oltátů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umélá polychromie soch a křížových
eest. Sklad náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámců.
Práce v každém ohledu dokonalá a

levná.
Závod založen roku 1868.

Kulturní jiskry.
Kdo zavinil katastrofu: »Titanicu<? Nejnověj

ší zprávy zněly, že s velelodí »Titanicem« zahynu
lo 1635lidí a zachránilo se jich pouze 705, tedy mé
ně nežli třetina. Židovský tisk snažil se různými
výkruty, haněním mužstva, kapitána atd. zastříti
pravdu, že předním vinníkem jest žid Ismay, ře
ditel příslušné dopravní společnosti »White Star
Line«. Pobízel osobně kapitána, aby loď jela co
nejrychleji, jen aby bylo dosaženo rekordu. Ismay
to byl, který se zachránil na zvláštním člunu po
hodlně, kdežto jiní mužové ponechávali ženám a
dětem přednost. Žid ten také klamal veřejnost
obmyslnými telegramy: »Všecko jest zachráně
no.«<Zachráněným plavcům též bylo zabráněno
vystoupiti z lodi »Lapplandu« na pevninu a sbližo
vati se s veřejností.

»Lappland« měl plouti do Anglie, ale mužstvu
nedáno na zpáteční cestu ani haléře, ani mu nepo
skytnut potřebný oděv a obuv. | Společnost do
pravní výslovně prohlásila, že žádnému nevyplatí
v Americe mzdy, nýbrž teprve v Londýně a to
od oné doby, jež uplynula do chvíle zániku »Tita
nicu.« Jinak prý k nim nemá žádného závazku.

Zachráněný kormidelník vypravoval, „že zí
skal jeden americký milionář (křesťanský?) sedm
topičů slibem, že se jim královsky odmění, jestliže
ho s chotí, děckem a lékařem. dopraví do záchran
ného člunu. Bylo vyhověno, člun odrazil od tonou
cího obra, aniž čekal na vstoupení jiných osob. A
milionář dal záchrancům po 100 markách.

A i toho obrovského neštěstí chopil se hamiž
ný kšeft. Marconiho telegrafická společnost, aby
si zajistila při konkurenci první zprávy, vyslala
na záchrannou loď »Carpathii« tři depeše, jimiž
žádala, aby všecky první a původní zprávy 0 po
vaze neštěstí byly .za velikou peněžitou odměnu
zadrženy. .

Z utonulých bylo. pojištěno na život 40 pro
cent — v Rakousku 10 procent. Celá řada poji

jež mají pojišťovny vyplatiti, přesahuje jistě půl
třetího milionu liber šterlinků. Potopením »Titani
cu« způsobeno okamžité škody na 700 milionů K,

bitvě.
Odvážlivá hra bankéřů s lidskými životy pá

chala se konkurenčními jízdami na kolejích dráhy
pacifické. Nyní hamižná konkurence velkokapitálu
vyžádala si tolik zoufalých nářků na moři!

Abrahamoviny Dra Pavla Vychodila, obezřet
ného a osvíceného pokračovatele v díle Sušilově,
připadly na čtvrtek dne 18. t. m. Rodištěm dra Pa
vla Vychodila jsou Přemyslovice na Moravě, kde
se narodil 18. dubna 1862. Gymnasium studoval v
Kroměříži. Vstoupil pak do kláštera benediktin
ského ve staroslavném Rajhradě. Bohosloví stu
doval v Solnohradě a v Brně. Na kněze vysvěcen

doktora theologie. V klášteře rajhradském byl le
ktorem theologie a novicmistrem. Od roku 1896
žije v Brně, kdež jest ředitelem Papežské tiskár
ny Benediktinů rajhradských. Jest dopisujícím čle
nem české akademie Františka Josefa pro vědy a

Spisovatelská činnost dra Vychodila jest ob
sáhlá. A co hned třeba vytknouti, jest jeho své
ráznost a původnost, s jakou postupuje v názvo
sloví i v důkazech, nedávaje se strhnouti převahou
cizojazyčných vzorů. Vyniká jako filosofický spi
sovatel, literární historik a apologeta. Svými spi
sy upozornil i ty kruhy inteligence, které stojí mi
mo okruh katolického ruchu a zvykly si s větším
nebo menším despektem shlížeti na tvorbu katolic
kou. Vychodil jest předním znatelem filosofie tho
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mistické a aristotelské. Vydal: Aristotelovu knihu
o básnictví, Aristotelovy knihy o duši, Aristote
lovu Ethiku Nikomachovu a Aristotelovu Politiku.

Na poli apologetickém velmi cenným dílem
pro jasnou dukaznost a novost apologetického po
stupu jsou: Dukazy jsoucnosti Boží a dějiny jejich,
zvláště pak Apologie křesťanství, která mezi mo
derními obrannými spisy se řadí právem k nejlep
ším

Vychodil podal správné názory o básnictví ve
spisech: Básnictví a mravouka a v Poetice.

Záslužný čin vykonal dr. Vychodil, vydav ob
šírný životopis buditele moravského, vlastenecké
ho kněze Františka Sušila. Tím zbudoval mu pom
ní nehynoucí a nejen kněžstvu, nýbrž i ostatnímu
lidu moravskému zářivý příklad před oči postavil
té čisté, vroucí, pravé lásky k církvi a vlasti, jež v
srdci jeho snoubiti se má.

Kromě jiných drobnějších prací sluší přičísti
k neposlední zásluze dra Vychodila jeho Hlídku —
dříve Literární Hlídku, časopis to, který zejména
bystrými a nestrannými kritikami soudobých zje
vů kulturních respektu si dobývá i u těch, kteří
jinak by nás ani neznali.

Stěžejní vlastnosti dra Vychodila jest až ú
zkostná skromnost. Osobně snad málo jest znám.
Ale jméno jeho i mezi lidem žije ve vděčné paměti
pro dobročinnost, jakou už tisíce dobrých knih
věnoval spolkům a knihovnám. Nebylo snad žá
dosti, které by nevyhověl.

O duši středověku velice výstižně napsal ve
studiu německé mystiky (Jindřich Suso+) dr. Al.
Lang tato slova: »Hleď si na středověk sebe stří
zlivěji, sebe skeptičtěji, obdivu nad jeho zástupci
se neubráníš. A obdiv tvůj přejde časem v přímý
úžas. Měřit středověk pouze délkou stínů, jež vr
há, znamená tolik jako soudit z dýmu na jasnost
ohně. Středověký člověk neznal skepse (pochybo
vačství) a kriticismu ve smyslu našem a okolnost
ta nebyla z posledních příčin, které podmiňovaly
vznik celých legií silných povah, na jaké naše
duševně roztříštěná doba jest nesmírně chuda.
Všechno úsilí kulturní ve středověku vyvěralo ze
zásady »pod zorným úhlem věčnosti«. Ta vrhá
na život středověkého člověka své tajůplné, nad
pozemské světlo. V něm obrysy středověkých lidí
nabývají jakýchsi neobyčejných, olbřímých tva
rů .... Vše se nám tu jeví větším, velkolepějším,
zinocněnějším. Odtud ten neobyčejný zájem dneš
ka pro středověk, v čemž nelze neznanienat, že se
dnešní člověk ve své stísněnosti odvrací od všed
ního, malicherného a malátného novověku, jehož
humeovská skepse a kantorský kriticism podlamují
veliké ideály, stírají rázovitost a rodí ploché sobec
ké liliputány.« Jiří Grupp (Kulturgeschichte
des Mittelalters II., 37) napsal: »Středověký člo
věk byl zcela jinak naplněn skutečností nadpozem
ského života nežli my; cítii se jím obklopen při
každém kroku; on byl jasnovidcem, který se díval
skrze závoje pozemského světa anebo aspoň vě
řil, že se dívá. Zázrak byl jeho domovem, tajem
ství jeho pobytem a onen svět jeho myšlením.«
———— ..
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arevid

© kostelní okna
v odbor. provedení zhotovuje a dodává

Fr. Uhlíř,
umělé sklenářství

v Třebechovicíchu Hradce Král.

Cenníky a rozpočty na požád. zdarma.

[|Sociální besídka.
Nové dotazy na adresu banky »Slavle« otisku

je dne 19. t. m. Práškovo >Právo Venkova«. 1.
Kdo splnomocnil ředitele p. Vlacha, aby uzavřel
nepřirozený kartel se židovsko-akciovými poji
šťovnami, mající v čele nám nepřátelskou >Assi
curazioni Generali«, která se nedávno tak prosla
vila pohádkou o hloupém Honzovi? 2. Zakládá se
na pravdě, že kartel byl uzavřen na dobu 6 roků?
a to v oboru požárním? Oui tacet, consentit? (Kdo
mlčí, souhlasí?) 3. Jaký kartel byl uzavřen v kru
pobitním odboru? 4. Jak odůvodní nynější správní
rada, že odhlasovala r. 1909 řediteli p. Vlačhovi k
ohromnému služnému ročních dvacetpět:tiste: ko
run ještě 2 a půl proc. tantiemu z čistého výnosu,
kdežto v stanovách ani zmínky o' tom není? Dle
toho obnáší nyní služné p. Vlacha včetně knížecí
byt, ročně úhrnem K čtyřicet šest tisíc? 5. Před
třemi roky zvýšena správní radě tantiema dle



návrhu p. Vlacha ze 6 na 10 procent! Snad pro
to, aby ta pověstná vzájemnost mezi ředitelem p.
Vlachem a správní radou k platnosti přišla<

Tedy nové dotazy ozvaly se dříve, než sta
ré byly zodpověděny. Jelikož ve »Slavii« jsou po
jištěny tisíce našinců, čekáme dychtivě na věcné
odpovědi.

Výtah z výroční zprávy za 16. správní rok
1911 Spolku emeritů katolického kleru, "zapsané
podpůrné pokladny ve Vídni. Dle výročňí zprá
vy bylo koncem minulého správního roku pojiště
no u Spolku emeritů 2069 kněží na roční důchod
1,059.831.93 korun, hlavní fond obnášel 1,084.895.05
korun, fond zaručovací 8.000.—- korun, fond
správní K 42.014.91, veškeré jmění spolkové K
1,150.339.31.Členové zaplatili na příspěvcích roku
toho K 124.443.70, úroky obnášely K 45.505.42.

Spolek vyplatil v roce 1911 invalidního dů
chodu K 12.191.67, na odbytném, vrácených pre
miích následkem předčasné invalidity a podpoře
vyplaceno v r. 1911 K 6.233.93.

Obzvláštního povšimnutí zasluhuje ©vzorná
správa jmění spolkového, již se opětovně dostalo
pochvalného uznání. Správa jmění ve Spolku eme
ritů vyhovuje nejpřísnějším požadavkům pupilár
ní jistoty; příspěvky, placeny jednotlivými členy,
ukládají se týmž způsobem, jako peníze sirotčí.

Představenstvo spolku vykonává své obtíž

zištné lásky a obětavosti pro zájmy stavovské:
obětavost ta zasluhuje v dnešní materialistické do
bě tím vyššího ocenění a jest zároveň další záru
kou, že se nakládá se spolkovým jměním co nejů
čelněji. : ,

Správa spolku přichází všem přáním svých
členů dle nejlepší možnosti vstříc.

Spolek pojišťuje důchody invalidní a starob
ní (s pěti — resp. desítiletou dobou vyčkávací),
buďto každý druh o sobě, aneb dle přání člena
kombinované. | Zvláště poznamenati dlužno, že
Spolek emeritů vrací svým členům, stanou-li se
před uplynutím zmíněné pěti — resp. desítileté
doby vyčkávací invalidními, tak že nároku na dů
chod ještě nemají, všechny zaplacené netto-pre
mie i s 3 proc. úroku z úroků.

Dpp. duchovní, kteří přihlásípojištění do ro
ku po nastoupení aktivní služby, jsou osvoboze
ni od placení zápisného. Stanovy, sazby a všech
ny informace zasílá zdarma a franko ředitelstvo
Spolku emeritů, Vídeň, I., Renngasse 13.

Jak si soudruzi vyměňují diplomatické noty.
Soc. demokracií bude prý vychováno tolik nových,
žulových, uvážlivých povah, že ve státu budouc
nosti nebude žádného sváru. Hvězda trvalého bra
trství zastkví se na rudé obloze dokonale. A vý
chova k rozvaze, >volné, svobodné výměně názo
rů« trvala již tolik desitiletí! Měli by tedy soudru
zi dokázati diplomatickou vyspělost a snášelivost
aspoň o píď větší než ti zkostnatělí měšťáci.

Zatím ovšem děl se s výchovou nových chara
který jenom nehorázný flanc, což bylo pozorovati
na krvavění těch lidí, kteří na Beblův prapor pří
sahati nechtěli. A slepý, nezdolný fanatismus, na
kupený tak dlouhou řadou let, vybíjí se nyní doce
la v domácí válce soc. demokratů. Pušky obrácené
dříve proti odpůrcům vnějším, třaskají nyní do
vlastních řad a to s tak šílenou zdivočilostí, až se
poranění chytají za hlavu nad tou »rozumnou vý
měnou názorů.« Fanatismus spaluje zde' poslední
špetku rozumu, skutečné osvícenosti. Soc. dem.
autonomisté prodělali ve Vídni již celou řadu kr
vavých srážek se soc. dem. centralisty. Samy ru
dé »Dělnické Listy« přinášejí o schůzi, konané dne
21. tm. v XIV, vídeňském okrese, tento posudek:

jen trochu rozumného působil bolestně trapným
dojinem, když český dělník ječel a řval-na české
ho dělníka, když v řadách odštěpenců do větru
mávaly zafaté pěsti, praskaly a skřípaly židle, ba
i-može prý bylo viděti. Tolik se toho mluvívá a

mokratů, zde však o nějaké kulturnosti nebylo a
ni památky, zde, ze řad odštěpenců vyla šelma
v člověku se probudivší, hotová zatíti se spárem,
zahryznouti se zubem -v kořist. Čeští dělníci ne
byli by váhali do krve zbíti české dělníky, a sou
druzi vidouce, že odštěpenci opravdu mají chuť do
plotňácké rvačky, jakožto rozumnější odešli ra
ději ze schůze, nechtíce účast bráti na surovostech
odštěpenců, zamýšlejících vyprovokovati rvačku;
autonomistům za tuto jejich mravní vyspělost,

velmi pěkně kontrastující s pacholstvím rozbíje
čů a násilníků, patří všechna čest!«

Centralisté však zamičují, že si počínají ve
Vídni vůči autonomistům ještě daleko hůře. Tako
vý jest tam pokrok humanity po tolika vzdělava
cích pokrokářských schůzích! Humanita na zákla
dě. pokrokářsko-rudém jest křiklavým klamem,

vypočítaným na obelstění lidí prostomyslných.
„O soc. demokratech v Bavorsku. Bavorský

ministerský předseda bar. Hertling označil soc,
demokracii za nemoc na těle lidu, která se ohněm
a mečem vyhladiti nedá, ale která má společný
znak všech nemocí: dostoupí vrcholu, a pak mizí,
až zmizí docela. Cíle vědomému soc. demokratoví
ovšem nemůže býti každý státní úřad svěřen.

Veliký zápas soc. demokracie vyvinul se nyní
v rozměrech nebývalých i na půdě pražské. Au
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tonornisté odplácejí zde se vší strohou bezohledno
stí veliké kopance, stržené od centralistů. Patnáct
let bylo tištěno »Právo Lidu« v »Dělnické tiskár
ně«, náležející soc. demokratům. Pak si ovšem za
řídili stoupenci Němcovi vlastní závod, k němuž
připoutali řadu časopisů, tištěných dříve v >Děl
nické«, která musila sháněti rychle na své udržení
nové podílníky. Centralisté ovšem stali se v >Děl
nické« živlem rozhodujícím. Ve »Veleslavínu« dne
19. dubna dána autonomistum velice řízná odpo
věď. Prý autonomisté zapomněli s. odstěhováním
prací z tiskárny zaplatiti dluhy. Na účely strany
dala »Dělnická« v posledních třech letech 18.700
K. Ředitel Mrázek volá v příčině ničení »Dělnic
ké: »Tedy, pánové, jednejte rychle a bezohledně!
Zapomněli jste však zákazníkům, kteří poslušně
dle Vašeho komanda se musí zachovati, říci, aby
také rychle a bezohledně nám zaplatili dluhy. Zde
jsme u krvavé satiry celé věci. Při účetní závěrce
r. 1911 vykazoval účet dlužníků. Dělnické tiskárny
na 150.000 K. V tomto obnosu jsou obsaženy i
starší dluhy (nečítajíc značných dubios) a figu
rují zde ze dvou třetin organisace autonomní, dá
le dluhy i volební účty jednotlivců, zaujímajících
ve straně autonomní čelná postavení. Kdyby si ti
to dlužníci uvědomili rčení: »Hoden jest dělník za
práci mzdy své« a zaplatili pak osud Dělnické ti
skárny se bral zcela klidným směrem dále. Nesta
lo se tak, ač Dělnická tiskárna ve schůzi r. 1911

družstevním, na to upozornila a četně tam shro
mážděným předákům strany sociálně demokratic
ké své těžkosti se sháněním dlužných obnosů sdě
lila.«

Pouliční demonstrace v Praze. V neděli dne
14. dubna t. r. pořádal český svaz úřednických
spolků velikou veřejnou protestní schůzi proti bez
důvodnému propuštění 15 českých úředníků vrch.
jednatelstvím Assicurazioni Generali v Praze. Na
schůzi veřejnost slyšela úžasné věci, jak nakládá
se s českým úřednictvem u tohoto cizáckého ústa
vu. Bez výpovědi okamžitě vyhodil přednosta
Horst 15 českých úředníků. ©Účastníků bylo na
schůzi přes 2000 a ti se pak odebrali před palác
pojišťovny na nároží Václavského nám. a Jindříš
ské ulice, kde protestovali bouřlivě proti utlačo
vání českého úřednictva. České obecenstvo věnuje
plný zájem tomuto nerovnému boji úřednictva s
jeho krutým. zaměstnavatelem.

| Záložna v Hradci (rálové. ©
Jatské náměstí j
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N rod hospodářská hlídka.
Spolek českých průmyslníků textilních konal

v neděli 21. t. m. v Hradci Králové výroční val
nou hromadu, již zahájil pan cís. rada Josef ryt.
Bartoň. Z prvních zpráv byl pozoruhodným pří
pis posl. dra. Franty, že ministerstvo financí v zá
sadě souhlasí se zřízením vyšší textilní školy v
Hradci Králové a tudiž lze očekávati, že škola při
jde do rozpočtu již na rok. 1913.Po zprávách funk
cionářů pojednal dr. J. Preiss o potřebách a poža
davcích textilního průmyslu. Mladý český průmysl
textilní prodělal loni zkoušku ohněm; nemalý vliv

nuceny jsou prováděti opatrnější politiku, s čímž
dlužno počítati i pro příští dobu. Průmysl bavlnář
ský po přestálé krisi nadvýroby stal se zase ex
portním. Vývoz do Uher udržel se na stejné výší,
zato poklesl na Balkán vinou rakouské politiky
ve slovanských zemích. Postátnění drah nepřine
slo zlepšení, naopak poměry se zhoršily. V zájmu
textilního průmyslu jest nutným i provedení kana
lisace středního Labe. Dělnictvo nemá se jen sta
rati o zvýšení mzdy, ale má též pečovati o to, aby
se zvýšila jeho výkonnost. — Na to přijaty reso
luce především pro zřízení vyšší textilní školy v
Hradci Králové, pro zřízení obchodní a živnosten
ské komory v Hradci Král., pro reorganisaci stát
ních drah na základě koncentrických řiditelstev
a aby řiditelství pro východní Čechy umístěno
bylo v Hradci Králové.

Drahé obilí. Duben podražuje svou každoroč
ní povahou a pokračuje ve zvyšování cen obilí.
Rakousko a Německo ohlásilo, že ozim velmi do
bře přezimoval, stejně jest i v Rusku, pokud Čas
né jaro už přehled připouští. Za to na špatné pře
zimované osení stežuje si severní Amerika. Jeli
kož tyto první zprávy ještě mnoho neznačí, a vi
ditelné zásoby na 1. března i na 1. dubna oceněny
aspoň při pšenici značně výše než minulá léta, má
trh světový mnohem více obilí k disposici (1. dub
na 52 mil. a pšenice proti 47 mil. vloni kolem 40
mil. g v letech 1908—1910).Vysoké ceny jsou tedy
letos zase více výsledkem spekulace než čeho ji
ného. Vyjma rok 1909, kdy obílní ceny byly nej
vyšší, má letošní rok a jmenovitě duben hned po
roce 1909 vyhražené místo. Na anglickém trhu,
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podle něhož se řídí ceny ostatních tržišť, aspoň v
hlavních krocích má průměrnou cenu pšenice už i
březen letošního roku vyšší než kterýkoliv rok
předešlý, vyjma rok: 1912. .

»Agráraí banka« po tak dlouhé lhůtě teprve se
chystá“ pomoci rolnictvu parcelací velkostatků,
vnitřní kolonisací atd. Byla sice k vůli takové pod
poře založena, ale. >Cep«, naříkaje nad nedostat
kem půdy, teprve >očekává« zlepšení, vloží-li se
>Agrární banka« do práce opravdově. Zatím ban
ka volá snažně po subskripcích a slibuje.

Svépomoc rolnictva jen tenkráte může býti
na pevných základech a jen tehdy vymaní se z
rukou kapitalistických spekulantů, až budou ho
spodářské osvobození říditi lidé krajně obětaví.
I kdyby ziskuchtivci byli nejbystřejší a prostu
dovali celé stohy knih, nenapraví učeností to, co:
jim schází na obětavé a veskrz svědomité povaze.
Nezapomenutelný poctivec Skopalíle před tolika
desítiletími zmohl pro. rolnictvo daleko více, než
tucet moderních dotěrných vůdců, vyzbrojených
vyššími vědomostmi. K osvícenosti musí se těsně
družiti železná vůle, ale taková květina néroste na
prosaickém suchoparu dietářském.

Mnoho agitátorů hledí na chvíli rolníky vychová
vati a klidniti subvencemi, místo co by je učili
trvalé a výsledné svépomoci, pak to není cesta
nejlepší. Subvencí ovšem často jest potřebí. Těmi
však nemají býti odměňováni pouze protekční a
gitátoři — a pak se má klásti důraz na to, že sebe
větší subvence nepomáhá tam, kde příjemce si ho
ví v nečinnostia v úplném spolehání na pomoc
vnější.. Vědyť přece konec konců peníze subvenč
ní zase jsou shromážděny velkým dílem z mozolů
rolnických. Bez selských daní a přirážek by se
nesebraly.

Subvenční hospodářství na Moravě, jak je pro
vozuje vláda a zákonodárné sbory, znamená pro
rolnictvo jako celek podívanou velice žalostnou.
Vplížila se tam korrupce, spočívající na politických
rejdech. Byl sice přijat návrh katolického poslan
ce Holby na stanovení nepřekročitelných hranic
subvenčních obnosů, ale tímto usnesením se chy
tří agrárníci neřídí. Česká sekce Zemědělské ra
dy jest filiálkou sekretariátu agrární strany mo
ravské. 16 jejich úředníků na př. agituje horlivě
na agrárních schůzích proti rolnictvu jiného smý
šlení. Rozumí se, že na subvencích mají Iví podíl
agrárníci.

Rolnický družstevní lihovar ve Vodonci jest
u veliké tísni, protože se nachází ve vleku pro
padlého kandidáta Kuchaříka, štábního pobočníka
posl. Staňka. Kuchařík a spol. obdrželi od státu
nezýročitelnou půjčku 10.000 K a od země subven
ci 5.000 K. Okruh lihovaru, pracujícího od r. 1905,
zaujímá velikou rozlohu 14 obcí. Půda jest pro
pěstování zemáků velice dobrá. Leč lihovar pře
ce neprospíval, protože vůdcové místo nejvlast
nějšího účelu lihovaru snažili se sehnáním veliké
ho počtu podílníků obdržeti na vládě a jinde znač

gent. Proto také za členy uváděni rolníci, kteří
ve smyslu stanov členy nikdy nebyli (na př. chu
dáci, kteří neměli své půdy ani čtvereční metr).
Od těch chudých bezzemků ovšem ani členský
podíl nevybírán. Tito také nebyli zváni do valných
hromad, nedávaly se jim zprávy o rozdělení zi
sku a pod. Za brambory podnik platil velice pře
mrštěné ceny, tak že co na jednéstraně rolnictvu
(hlavně KHychaříkovi) přidáno, o to přicházeli po
dílníci v lihovaru. Bylo dále vařeno líhu sotva
čtvrtina, než jak bylo úředně dovoleno. A tak již
v prvých dvou letech měl lihovar ztrátu 9317 K.
Konečně loni deficit. dostoupil hrozivé výše 20 ti
síc korun. Tu se vymačkala na vládě další sub
vence v obnosu 8.000 K. Leč přes to všecko stále

pe, kdyby lihovar výrobu vůbec zastavil. Nezjed
ná-li se prý rovnováha mezi aktivy a passivy
značnějšími subvencemi, pak musí nastati katastro
fa. A přece lihovar byl zřízen za takových příz
nivých podmínek, že by se při účelném vedení
vypláceti musil. Zase jeden doklad, jak vyhlíží k
posměchu našich národních nepřátel naše svépo
moc, když se jí chopí velicí frázisté, kteří jazy
kem dovedou pomáhati lehce každémy. Při sub
venci 23.000 K, čili při umělém udržování za po
moci cizí ještě takový bledý výsledek!

Na želetavskou mlékárnu Staňkovu byla dána
státní subvence 41.600K. Mimo to pod pláštíkem u
spořádání mlékařských kursů obdržel Staněk 4
tisíce kor. A proč tak rychle byla subvence udě
lena, jestliže náklad na stavbu byl celkem malý?
Staněk má v mlékárně podílů za 10.000K, kdežto
druzí podfiníci dohromady 11.783 K 08 h. Tu se
táží pracovití rolníci, zda se udělují subvence
družstevním podnikům proto, aby téměř polovici
zisku mohl shrábnouti muž u vlády dobře zapsaný.

Při takových poměrech ovšem německý žid
se směje do hrsti. Panství Rožnovské, Citovské a
4.v. zakoupena od kapitalistů německo-židovských.
A když rolnictvo katolické na Uhersko-Hradišťsku
se vzchopilo, k svépomoci praktické, vydatné, za
čáli mu klásti všemožné překážky pokrokáři a
agrárníci, kteří neradi viděli, že pronájem velko
statku z rukou židovských přechází do rukou
křesťanských. Za takových poměrů cizí kapitalis
mus nás bude svírati stále více a poslanci, kteří



slibovali velikou protivládní oposici, musí zkrot
nouti, chtějí-ji na vládě vyžebrati nové subvence,
na zímomřivé podniky.

V čí rukou jest velkokapitál? Pražská továrna
strojní měla valnou hromadu za rok 1911. Čistý
zisk činí 667.638 K. Vídeňské banky tam zastupo
vali židé: Landesberger a Feilchenfeld. — Židé na
pešťské burse ženou ceny obilí do závratné výše.
Kde jest rázné zakročení soc. demokracie? Ta sli
bovala mnoho, ale právě za jejích volebních trium
ft zdražili se petrolej, uhlí, cukr, líh atd. >

»Agrární politika«. Napsal dr. Rudolf Rolíček,
místotajemník českého odboru rady zemědělské
pro král. České. Nakl. »Svépomoce, vydavatelské
a tiskařské družstvo zemědělců v král. Českém v
Praze. Za 4 K, váz. 6 K. — V pracích tohoto dru
hu pojímán byl pojem agrární politiky úže, zejmé
na pak nebylo přihlíženo ke zvláštním snahám 0
byvatelstva zemědělského, jež odnášejí se nejen
ke stavovským cílům hospodářským, nýbrž i ke
stávajícímu celkovému řádu hospodářskému a spo
lečenskému. Přítomnou prací učiněn nesnadný, ale
zdařilý pokus o vyplnění této mezery. S použitím
rozsáhlé literatury i vlastních zkušeností vyličuje
autor srozumitelným, svrchovaně poutavým, způ
sobem ona opatřejí veřejné správy a různých
korporací, jež mají umožniti a podporovati rozvoj

„remědějství a hospodářský i sociální blahobyt o
. byvatelstva zemědělského, pokud vycházejí ze
| stávající organisační základny národohospodářské.

Současně však je význam a dosah těchto opatření
(agrární politiky v užším slova smyslu) předvá- |
děn v onom osvětlení, v jakém se jeví obyvatel
stvu zemědělskému jako stavu bezprostředně na
opatřeních těch interessovanému. — Dále líčí au
to“ >ony snahy obyvatelstva zemědělského, je
jichž předmětem je změna všeobecných organi
sačních forem národního hospodářství ve smyslu
zvláštním potřebám obyvatelstva zemědělského

lépe vyhovujícím.« Konečně přihlíží autor též k o
né složce moderního hnutí agrárního, jež tvoří dle
Philippoviche samostatnou hospodářskou politic
kou ideu, vyplývající ze zvláštního světového ná
zoru zemědělců. — Poslední část obsahuje kapito
ly: zemědělství a ostátní odvětví národního ho

ATELIER+%
k pro malbu církevní a

“ výzdobu chrámovou

vy M ©(Ant Můblanástupce)

| čá Nová Paka, Čechy
h 1 doporučuje závod svůj veledůst.

Z duchovenstvu a sl. patronátním
úřadům.
chrámůakaplí
v každém slobu i technice. —-8U ! Malby

na plátně, dřevě, plechu atd. v pro
cesty, vedeníuměleckém,v cenáchm'rných.

ň Nejepší doporučení| Ynry a skluy ftanko!

1 Truhlářské dělníky
a) na práci fornýrovanou,
b) na Židle švajfkáře —Holíte 36 sám

spodářství, zemědělci a základy moderní orga- Holičské mýdlo. . - - 10b
nisačenárodohospodářské,hospodářskýliberalis-| Štěteo - - - <- « -2 30 50, 70b a domovníka
mus a zemědělci zpět k půdě. Miska niklovaná s majolikou . . 50b zároveň ku balení nábytkuSaton krém na holení 70 h| do stálého zaměstnání přijme c. a k. dvorní

. Kámen po„Bolení . 80 p , továrna nábytku
W olínskávoda . a. K. . n Krá ©

Vše v bezvadnéjakosti doporučujea též poštou V. SKUHERSKÝ, Hradec 1
zasílá

U bodnější levnější ná

kapaíP akonskovoěko JOS. JELÍNEK, parfumerie

oslal, paramenlů
prádie praporů. příkrovů, koborrů aovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

v Jablonném n. Orl. č. 86.
Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —

«Obráskové , ros , otovéP mn erkyoy r bn
Bes velkoměstské rešie vo vlastních dílnách a

pomech, lové pracovní síly ne venkově, čímě lovnější
osmy aš o 20"/, neš všude jinde.
Bebdl 100 le“ trvání a40 let. vinstmí činmodál.

Adresování všdy doslovné se vyproduje.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
«doporečuje sávod svůj veledůstojnéma dacho
vematvu a ul. patronátním úřadům kopravování

a přeslacování
.obHářů,kazatolen, kříšových cest

1 veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, šelezných

náhrobních křížů,
„slacení písma a různých předmétů venku se nale
sajících za ceny mírné, — Taktéž dodávám celé

nová chrámová zařízení
-9 kašdém slohu a provedení čisté uměleckém.
Plány a zbotovuj: úpiaů besplstně a
k ústaímaj Ídostavímsenapodádánítaztéšbesnárvkuia Cestovné.
„Mnohopochvalnýchusmánípo racea hroasora

státaí medailie zvýstavy v Pardabicich.
O* Závod založen r. 1808. We

v Hradoi Králové.

. Založeno r. 1860.

Wyznamenánstátní medaili.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučujese

první a nejstarší odborná dílna pasířskáRarla Zavadila
v Hradci Králové

k zhotovení veškerých ko
-stelních nádob se stříbra,

bronzuadoje kovů,od nejjednoduššího do nejskvostněl
ího provedení, v každém

vzorku a ryze církevném slohu.
Vše přezně,čistě a důkladně

ahotovuje se v mé vlastní dílné
jen ročně, čímž umožněno
mí dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny p

Veškoré vserky Jsou Jeho
Biskupskou Iilosti rovido

vohni

Vše zasílam jen posvácené.

hotovésloáíublánafrako
s ssilen.

Chuděim khosielummožnosplácetbes přirážek.
ORP*Staodporučeníačestnýchuznáníporuce."i

Prosím veledůstojné duchovonstro ©laskavou přízeň
6 důvára závododomácímu.
Opolkůmdoporučujírychlé alevné provodoní

lnmžá
přála by si vstoupiti do služby
do fádnékatolické domácnosti,nejraději na faru.

Adressu sdělí administrače t L

Dříve než koupíte

zahrad, železný nábylek
nežbudete Hditi

„drátěná ploty a vrata
stavte se u jediného výrobce

J, Plocka v Hradci Král
(Pětidomí).

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

šího aš k bohatému /i
guralnímu provedení a

oicei sedelesnými
vámy, sílómu. osaseními.

Veškeré rospošty, skizsy 1 odborná

vší závaznostika definit!

syr vec, nástupce) X 2 M

- umi závod— |, VES

roMalby m M
(oken kostelních, M Ja | i

PRAHA-L| 1 RV je)
léhonáměstí dříva pře. Vb“ V %PL OKO
budodáníobmohrí- DA

movýnhodnejjednoduj-Ú B



k m 0 m — p

v Mredel Kral. 138,odporaieerodtet xboreetra ré © Patontní tápraonky
bezkonkurenční koláry bozháčků

prací i celuloidové,Men birotya veškeréprádlospodní Zakázky obratem "“vlastní výroby. látkové zboží. Praré jágrové prádle! PRB* se vyřizují..

Paramenta. i

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná Arma)

Hv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
i rate P, J. Noškadiy, faráře ro Yýpraehtisich)

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

: výrobní závod
všech kostelních párámentů,
spolkových praporů a kovového máčiní
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

te na požádání franko zašlou.

Veledůstojnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dope
ručití veškeré kosteluínádobyaa
náčinía to: mo. .rance, kalichy

cibáře,nádobí énky, paciřkály,
svícny,lampy pá výjžír enkyatd. své v výroby, předpisům
církevním vyhovující. Btáré před

měty opravuje v původní inteuci azlatí a stříbří nebo protí do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásko franko bez závaznosti koupě
Vše 06posíld posvěcené.Prdse ruční“

Skladveškorých slatých e stříbrných klenotů, jako: řolásů

madonek,kříšků,a prtýnko, náramků atd. z Motářekérky, jídelní náčiní ze stříbra pravého
prsteny, tabníž1 čínskéhovždyna akladě.

ftero zlate, mříbre «čradebovy kupuje za nejvyššícen)

JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

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

VEED XXCODX CSD X B6D K CODX

*Jan Horák,
š soukenník
x v Rychnově nad Kněžnouzasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.

Četná UzmámÍ zvláště z kruhůvele
JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- jE

sluze mého ryze křesťanského závodu za

E | dobu více než třicočiletého působení. i

u Xolejemné látky na taláry.
Též na oplátky baz zvýšení cen! V

JČ Učiňte, prosím, malou objednávku na

d06x 683 X G6BX G8B X

zkoušku.

Hradec Králové,
diříkovatřída 239,

S ve vlastnímdomě, proti Grandhotelu.
Zástupce Union Horogerie, spol -továren hodinek Biel, Glasbůtev. $, Ženera,

Klenoty a šperky. Optické

Nejlevnější ceny!

( Prvníkrálověhradeckýelektrostrojní závod umělého©
KAMENO-PRŮMYSLU- -..

ZdenkoJežekvHradci Král.
provádí práce hřbitovní a doporuč, svůj hojně/zásobený

sklad hotových pomníků
leštěných. —2Dodává: mramorové zařízení pro

uzenáťe,řezníky, kavárny, mramery aa nábytok, dosky

pro koželuhy, elektrotechniky, instalatéry, k bateriím,

vodovodům atd., ehlsdieí desky pro: pány cukráře.

Mramorové pračky,
nejlepší prací přístroj

RADOST PRADLEN.
Cena"5 až 6 K dle velikosti.

Račte při objednávkách
dáti přednost českému
výrobku, domác. závodu.

-2 JosefDvořáček-=
znovuzřídil a právěotovřsí:svůj velkozávodklobouky.Račte Račte
si prchlédnouti novinky klobouků se přesvědčiti, že za velmi levnou

v nádherných výkladech. = Cenu koapíte výborný klobouk.„bh
afhad

Speci . iity jemnýchplstěnýchkloboukůeoiali J nejlepších-světovýchznaček.

Hradec Králové. | 82.

dámská, nakostýmya pláště

OU dh Á doporučuje vneyídanémjindevýběra
V.J. ŠPALEK, Hradec Králově.

MY“ V novém (obrhodním domě proti chrámu Panny Marie. «

Nároží Palackého tř.
naproti Grandhotelu

a rak. uher. Dunes.

černá. na salonníoblekya taláry

barevná ku všemmožnýmúčelům

NTA

olínskou cikorkul
n

Čí
sv. Jos. ústav pára

| z emánÍ a dovotenalÉm.Wernera spol, TÍ
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(Kžidovské assimilaci.
S assimilací. tropí se humbug nejkřiklavější,

jen aby
temnotě,
pojmy houževnatě,
panošskou závislost

p řský tisk ovšem potřebuje másti

Posvnat ny nějak ospravedlnil svou

na židovském ně jh
ení říti nemůže a proto hle silně s

SA niž Aby zdůvodnil, že oporou O židy n
vlastně prácí vlasteneckou. K bystrému úsu a

našeho pana dopisoval (ve Volných Listecteré dodatky.

P 78. ubna na schůzižidovsko-literárního
spolku promluvil židovský professorSombart po
ti assimilaci. Pravil, že netoliko židé sami, Ale
národové, v jichž středu židé se zdržují, jsou prol
tomu, říkajíce: »Upřímný žid je nám desetkrát mi

lejší, než ten, který židem být nechce.< Prof.So
bartmluvildáleproZ k atní židovs

, která prý slouží rozvoji Kultury.
a správně! Kdo přizná pravdu, kdo se za

předky nestydí, tomu čest! Jest poučno, že Bany
židé, kteří v tisku pro assimilaci židovskou hor l
libují si v nejasnostech. Napovídajíce, v čem assi
milace má záležeti, neradi dopovídalí. Ale jasno
má „býti úplné. Jestliže žid, hlásající assimilaci,
podporuje Volnou Myšlenku a volá do boje proti
cirkvi katolické, má zaujati naprosto určité sta
novisko předem k církvi vlastní, protoževí, jak
pod štítem rabínů nemůže se důkladně přizpůso
bití ani volným myslitelům českým, ani českým
evangelikům nebo katollkům. Náboženství mar
kantními liniemi vymezuje praktický směr životní.

Nadhodíš-li však tuto okolnost, hned se ti ozve
protest, že není potřebí odstupovati od víry židov
ských otců. Proč však titéž židé starají se o veliké
štvanice proti českým »klerikálům<? Takovou ce
stou snad má nastati v nátodě větší solidarita, 0
kterou dle svého tvrzení čeští židé assimilačními
hesly usilují? Prý náboženství židovské není pod
statným dělidlem národním. A což různost plemen

me zvláštním národem a jsou-li tu rozdíly

přece, tož jsou zcela nepatrné.< Takovou písnič
ku slyšíme do omezení od židů assimilantů. Kdyby
měli pravdu, pak by se již vlastně o assimilaci
mluviti nemusilo. Není-li náboženský a rasový,
rozdíl zde ničím, pak tu jsou místo židů Němci ne
bo Češi. A pak také se nemá vybízeti Němec, aby
svou národnost opustil.

Ale přes to všechno mluvení typ národnost
ního i náboženského žida trvá dále jak mezi Něm
cL tak zvláště mezi Čechy. A jestliže se stane ně
co nemilého židovi v Rusku nebo vPortugalsku,
pak spustí válečný křik židovští »Češi, Němci,Ře
kové, Rusové«, jako by jim Slo o vlastní kůži. As
similovaní zapomínají hned na svoji hru a spojují
se k společné obraně jako disciplinovaná armáda
pod jedním velením.

A obrana se stupňuje tak, že židé ve všech
národech snaží se vnutiti veřejnosti nedotknutelné
dogma, že nikde ra světě není žádného žida, který

- by vůbec mohl z náboženského poblouzení dopu
stiti se zločinu. Ve všech náboženských společ
nostech jest to možné, jen všichni židé dohroma
dy a každý zvlášť mají výsadu na neomylnost.

»Jen assimilace! Nedrážděte židů ani kritikami
"spravedlivými, protože uboaí plaší motýlkové by
se rozprchávali! Proto si počínejme tak, jako by
jejich veliká provinění na našem národě byla pou
hým nedopatřením, vzniknuvším z nedorozumění !«<
Takovým heslem se v praksi řídí pokrokáři, kteří
vlastní krev kritisují a kárají se vší bezohledností.
Slyšte, pokrokář imputuje židům nechápavost, po
šetilost, krátkozrakost! Tím chce omluviti obča
ny, jejichž osvícenosti jindy tolik podkuřuj! Na
jedné straně se vybírají peníze na Matici a na jiné
záslužné podniky národnostně obranné proti kme
nu německému. Na druhé straně klečí se v nej
hlubší ponfíženosti před židy německými, žebrá se
u nich způsobem byzantským o hlasy. A který ná
rod jest nám vlastně svou krví vzdálenější? Kte
rý poměrně z českých mozolů se obohatil nejvíce?
Od koho tedy máme čekati největší šetrnost ná
rodnostní jako jasnou povinnost beze všeho do
prošování? Sám pokrokový tisk nejednou vyznal,
že se náš národ chová k židům snášelivě, že jim
neubližuje ani společensky ani hospodářsky. Kdo
tedy z obou stran jest nyní na řadě, aby vyplnil
beze všech nápovědů společenskou povinnost? Že
by byli židé hloupf, to se neodváží tvrditi žádný

pomáhali jako osvícenci v >kulturním boji«. Žid
ví velice dobře, co mu zvláště moderní doba u
kládá, ale nejeví dobré vůle — a to tím méně, po
něvadž vidí, jak hlavrií čeští žadatelé se před ním
plazí. —

(obchodu, kde není vyhnutí, dává žid I na naši Ma
tel. A teď si představte zmatení pojmů!

Žid dává po oprávněném upozornění, jak jest
potřebí hájiti svébytnost národní, jak má každý

[ národ býti podporován, aby své umění a vědomo
sti mohl uplatniti samostatně, dle své národní po
vahy. A tentýž židovský dárce jest na druhé stra
ně vybízen, aby své zvláštnosti odložil, aby za
pomněl na národnost židovskou. Na zachování ji
né národnosti měl by platit, svou by měl zcela 0
pouštěti. Ejhle, pokrokáři různých národů (ovšem
až na kost nejvlastenečtější!) tváří se, jako by
chtěli jedině židy o národnost oloupit, jako by z
národa židovského chtěli učiniti beztvárnou hmo
tu, poddajnou národu každému, materiál vhodný
jen a jen k posile národností jiných. Možno bráti
za bernou minci tvrzení, že by pokrokáři právě z
židů chtěli udělati tak nešťastné vyděděnce?

Ovšem židé dobře vidí, že jejich sluhové k
vůli vlastnímu zisku páchají dvojí hru: jinak v the
orii a jinak v praksi. Přisluhovači židovského ka
pitalismu nějakým způsobem svůj poměr k semi
tům zdůvodniti must — a židé chytré čachrování
přijímají s blahosklonným úsměvem, protože jim
prospívá.

Málokdo umí tak úhořovítě vpašovati do slov
záludný význam, málokdo kramaří tak kaučukovi
tě s pojmy jako pokrokář. U jiných lidí nazvou
pokrokáři nespravedlivost, bezohlednost a zpup
nost pravým jménem. Ale tytéž vlastnosti snaží
se u židů vylepšiti a omluviti »neporozuměním, ne
dostatkem assimilace.« 

Zanechejte konečně mámení! Žid má právo
k vývoji na základě národního charakteru. Tak
zvaná assimilace by z něho učinila nejvýš natio
nale neutrum. Ale mluvte zpříma, aby zanechali
židé čachrů, řekněte jim, že jest hrubým nevdě
kem a nejvyšší zpupností, jestliže se chovají k
svým konsumentům jako k lidu méně cennému,
jehož práv není třeba šetřit. Přestaňte psáti zá
ludné řádky o »assimilaci« a zdůrazněte slovo
»Spravedlivost«. Od každého národa vyžaduje se
spravedlivost, ale k židovstvu se blíží pokrokáři
s prosbou o — assimilaci. Jiného národ na židech
nežádá. Povedou-li si židé k svým českým živite
lům spravedlivě, pak vykonají více, než kdyby na

tisemitismus mohou židé spravedlností vlastní nej

Kněžské kolárky
a náprsenky,
flane!. košile“ spodky, ponožky, ka
pesníky a ložní prádla zašle na výbér
P. T. interesentům známá svou
solidností firma

Václav L. Holý,
Hradec Králové, Klicperova ulice č. 233.

Vlastní výroba střížního zboží. P“

Kulturní jiskry.
Akademie írancouzská každoročně rozdílí ce

ny za ctnosti. Letos první cena přisouzena sestrám
„nemocných z Mauriacu, tedy katolické řeholi. Dru
hou cenu obdržela slečna Rochebillardová z Ly
onu, upřímná katolička. Sestry žijí po třech v jed
nom domečku, v nejchudších a nejopuštěnějších
osadách Francie. Jest jich asi 400. Za posledních
8 let strávily 126.676 nocí u lože chudých nemoc
ných. 425 tisícům ubožáků obstaraly domácnost,
když matka stonala, vykonaly 250.840 návštěv u
nemocných a asi pro 40.000 rodin vypraly. Jenom
jeden příklad z jejich života. V jedné vsi auvergn
ské umřel člověk na neštovice. Žádný ve vsi ho
nechtěl pochovati, báli se nákazy. Sestra, která
ho ošetřovala, vydlužila si vůz, zapřáhla do něho
krávu, a odvezla sama zemřelého na hřbitov. —
Akademie věd mravních a správních (academie
des sciences morales et politigues) ve své schůzi
2. prosince 1911 udělila cenu za obětovnost knězi
abbé Roussetovi, řiditeli útulny pro propuštěné
trestance. Útulna jeho přijala 3353 trestanců, z
nichž 2000 se úplně polepšili a po svém propuštění
již žádného zločinu se nedopustili.

Nové zprávy o úžasném vzrůstu zločinnosti
ve Francii. Mnoho sice chtějí zednářští pohlaváři
republiky zatušovati před ostatní Evropou — zrov
na jako v Potugalsku. Ale strašná pravda jeví se
přece v obrysech stále pochmurnějších. Demago
gové dovedou snadno některý stát, národ, společ
nost nebo stav zhanobit šmahem pro vinu jednot

činy hromadí a Kde. jsoů výjimkou. Srovná počet

———m

a jakost spáchaných zločinů a různých společno
stí a pak teprve přednese spravedlivý posudek,

Vezměme tedy za základ samou úřední sta
tistiku francouzskou. —»Neutrální« (nenáboženská
škola, od níž tolik protikatolické živly doufaly, za
vedena ve Francii roku 1882. Tuto školu opustili
první žáci roku 1890. Jak se u nich jevila pak
touha po hlásaných vyšších cílech? Roku 1840sta
tistika francouzská zaznamenala za rok 8000 mla
distvých zločinců u věku do 21 let. Ovšem od r.
1840 do 1882 počet se zdvojnásobil. Ale přibylo
též mnoho obyvatelstva, přibylo štvaní proti kato
lické výchově, a velikých pouličních bouří proti
konservativcům. K tomu připočtěme veliké rozvět
vení komunikačníchprostředků, jež umožnily i v
zapadlých vsích rozšíření štvavého tisku. Byl tudíž
přírůstek za tak dlouhá desítiletí něco zcela při
rozeného. Ale — osm let později (kdy již první ab

solventi nenáboženských škol) vešli do života
praktického, bylo již mladistvých zločinců napo
čtěno 35.836. (A do tohoto počtu nejsou pojati těžcí
mladí zločinci a ti, kteří se zodpovídali pouze před
soudem kázeňským.) Roku 1894 (tedy za pouhá
4 léta) již úřední statistika zaznamenala 39.218 mla
dístvých zločinců. V následujících letech udávala
statistika počet o malou cifru menší (kolísající mezi
34.000 a 38.000). Ale úbytek předstírán umělkova
ným výpočtem. Nařídilo se, aby policejní orgány
a soudy vedly si mírněji a některých zjevů si ne
všímaly. Roku 1898 byly vydány takové výnosy
dva. Ovšem že v následujících letech samí vysocí
úředníci doznávali, že nepatrný úbytek mladist
vých zločinců jest pouze zdánlivý — na př. sami
ministři spravedlnosti Chaumie (r. 1905) a Ouyot
Dessaigne.(r. 1907).Poslední radil, aby proti ne
dospělým provinilcům se postupovalo se vší mír
rostí. — Jisto jest, že nynější počet mladých zlo
činců daleko převyšuje číslo z roku 1894. Při o
bratnosti bezpečnostních orgánů lehce dá se zatu
šovati mnoho. Ale pravda pluje na povrch cestou
Jinou, která se nedá zatarasiti ničím. Sebevražda
nedá se zamlčeti paušálním vykrucováním. Nuže
— roku 1837 počet mladistvých sebevrahů byl 147,
od roku 1871—75(ač obyvatelstva mnoho přibylo)
zvýšil se ročně průměrně pouze na 193. Roku 1896
již na 607 a roku 1900 na 901. Tedy od roku 1836
počet mladých sebevrahů se zšesteronásobil. a v
25 letech zpateronásobil. Akademik J. Joly, který
poukazuje na hrozivý postup dekadence mládeže,
dokládá, že v posledních letech počet dětí rozmno
žil se jenom nepatrně. A přece sebevraždy jejich
tak značně se množí! Uvážiti dlužno lásku mlá
deže k životu, tak že tato spíše mnoho jiných pro
vinění natropí, než aby na sebe ruku vložila. Ale
jestliže cifra mladých sebevralhu stoupá tak úžas
ně. možno si učiniti představu, jak se množí zlo
číny jiného druhu.

Viniti skolu moderní ze všeho bylo by ne
spravedlivostí. Jaké však jiné vlivy se u mládeže
uplatnily? Tato se ocitla zase ve sféře moderní,
»protiklerikální«. A tak z velikých slibu a nadějí
zůstal veliký bankrot. *

Nepolitický protestantismus. Čteme stále ja
lové a paušální výtky pokrokářstva, že se kaza
telny katolické zneužívá k politice. Ale něco dale
ko významnějšího zapomněl pokrokářský tisk po
kárati. Odpadlický pokrokář dr. Kalandra, lékař
ze Vsetína, měl v Liptále přednášku. Ponévadž
ve světském domě se mu zdála místnost malá, ad
byl svou přednášku v kostele protestantském. V
průčelí té náboženské budovy stkví se slova: »My
hlásáme Krista«. Ale tentokrát náhodou prote

stanté otevřeli bránu pánovi, který dle pokro
kářských pravidel má býti protikonfessní. | Jak
protestanté rozhodli, jest jejich věcí. Ale ať se
sami nemíchají tolik vtíravě do záležitostí kato
lických.

Soc. demokratická lIknavost. Veliké pochlebo
vání lidu, sliby o ráznosti a lidové politice při vo
lebních schůzích. Jakmile však začnou soc. demo
kraté politiku praktickou, hned se krčí a zalézají
jako brová před ježkem. V říšském sněmu němec
kém soc. demokraté 27. dubna navrhli, aby železnič
ním dělníkům byla placena mzda i za dny svá
teční. Když se « návrhu hlasovalo, zůstalo jich ve
srčmovně ze 110 celých 38. A návrh padl. V ná
sledující schůzi říšského sněmu při debatě o mi
mořádných výdajích učinili návrh, aby říšský
kancléř vzal ohled na petici, aby starším dělníkům
ve státních dilnách byla zvýšena mzda a povole
na jim byla roční placená dovolená na zotave
nou. Když se mělo o návrhu hlasovat, utekli i se
svými pokrokářskými spojenci ze sněmovny — a
schůze byla k usnášení nezpůsobilou. Po obnovení
schůze návrh odvolali. Tomu se říká také práce
pro dělný lid«.

Hymny slovanských národů pro piano dvoj
ručně s podloženým úplným textem vyšly u zná
mého nakladatele Mojmíra Urbánka (v úpravě F.
Krause). Harmonisace jest šťastná: v případném
slylu moderním, aniž by trpěla nezáživnou uměl
kovaností. Český překlad E. Krausa textů mimo



českých zdařilý. Cena 30 hal. při slíčné úpravě
velice mírná.

Proti zpurné mládeží jest za nynějších pomě
rů učitel téměř bezbranný,. Je-li chlapec leckde
od samých rodičů naváděn, aby se nebál, staví-li
se mu chytře před oči školské paragrafy, aby vě
děl, jak delece se smí učitel odvážiti, pak kárnými
prostředky dovolenými učitel nesvede nic. Hoch si
známky z mravů nevšímá, trestům lehčím se vy
smívá — a učitel ho ze školy vykázati ani nesmí.
A konec konců po vší dobré námaze hodí se pae
dagogovi na krk výtka neschopnosti, neobratné
výchovy. Což pro zpurné chlapce mají se zbyteč
ně zřizovati nové kárné školy? A potrestá-li učitel
zlomyslného zbujníka tělesně, vytrestá více sebe
než darebu. Hošek za půl hodinky necítí nic, ale
učitel, je-li udán, podstupuje dlouhou cestu křížo
vou, na kterou do smrti nezapomene. Není divu, že
sami pokrokáři přemýšlejí, jak by přitužením škol
ních trestů jistěji uhájili svou autoritu proti vlivům
vnějším. Tresty přiostřené nemusí býti ještě tě
lesné. Naskytá se tu několik cest jiných. Leč v sa
mém pokrokovém listě »Svatoboru« napsal řídící
učitel Jan Stupka o vzdorovitých povahách: >
byčejně takové zpurné povahy bývají též tako
vými již za mládí ve škole. Tam na takovou nena
pravitelnou chásku byla by zajisté nejlepším pro
středkem pořádná rákoska; snad by z nich pak
byli lepší lidé, kteří by aspoň tolik cti v těle měli,
že by proti svému bývalému učiteli drze nevystu
povali.«<

Tu uklouzlo upřímné slovo, které se ovšem
dá posuzovati různě. Faktum však jest, že ty
zpurné povahy, na které učitel sáhnouti nesmí, bý
vají brzo tělesně trestány na policii za velikého
křiku. Tu jest ostuda zvláště pro rodiče daleko
větší. Dále jest pravdou, že svou autoritu učitel ani
za mák neutvrdí, jestliže jakýmkoli způsobem sna
ží se podlomiti autoritu duchovního. Hoch pak pře
stává míti respekt k vychovatelům vůbec. Kdyby
slova Stupkova pronesl paedagog konservativní,

nosti právě ti pokrokáři, kteří ve skutečnosti šle
hají hochy velice přísně.

Bostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradci Králové.
Cetná uznáníod vid. úřadů duchov. kdisposici.

Národohospodářská hlídka.
V užším komité pojišťovacího výboru sněmov

ního přednešeny zprávy z jednotlivých klubů a je
jich stanoviska k sociálnímu pojišťování a vládní
předloha vzata zase za podklad dalšího rokování.
Ten tříměsíční průtah byl tedy beze všech zvlášt
ních účinků, nic nového nepřinesl.

Při svazu spolků velkostatkářských v Haliči
zařízena sprostředkovací kancelář pro nájem vel
kostatků a dvorů haličských, která má v úmyslu
odstranit pozvolna všecky židy nájemce a zaopa
třit velkostatkářům nájemce racionelně hospoda
řící a křesťanské. Tedy opravdu dobrý krok!

Míra úroková snížena nebude. Dne 26. dubna
konala se v Pešti schůze generální rady rakousko
uherské banky, ve které konstatováno, že na ci
zím peiěžním trhu nastala úleva, která měla příz
nivý vliv i na útvar peněžních poměrů v Rakou
sku. Vysoké kursy devisní však přes to napoiní
nají k opatrnosti, tak že míra úroková snížena býti
ješcčč nemůže. .

Uhlí dražší. Jak známo, zvýší státní dráhy od
1. května sazby pro dopravu zboží. Následek to
ho bude, že hornoslezské uhlí zdraženo bude v
celém Rakousku. Mimo to nebude uhlí, jak obyčej
ně, v měsících letních lacinější, tak že cena jeho
i v létě bude o 12—14hal. per 100 kg vyšší než mi
nulého roku.

Čtvrtina půdy v českých krajích v Čechách
— jesi německá. Rosteme sice hospodářsky, ale
toho si nepřipamatujeme, ba naopak zapomínáme,
že bez české půdy nemůže být českého národa.
Podíl velkostatků na půdě Českého království jest
následkem příkupu větší, činíc 33.7 proc. proti
34.4 proc. na Moravě, kde není středních a men
ších velkostatků. Držitele velkých statků můžeme
rozdělit v Čechách na tři národnostní skupiny: če
skou (občanští držitelé i šlechtičtí), německou a
neutrální (nečeskou). Podíl! velkostatku v českých
krajích je průměrem značnější nežli v německých;
proto směle dle tohoto poměru můžeme tvrdit, že
nejméně 25 proc. půdy českých krajů království
Českého Čechům nenáleží; čtvrtina patří vyslo
veným Němcům nebo osobám a korporacím, jež

za české povážova'i nelze. A v těchto krajích Jsou
Němci ještě vlastníky rozsállého majetku průmy
slového, důlního i domovního. Hospodářský vý
znam právě tohoto majetku a tím ovšem i násod
nostní nebezpečí jsou nesčíslně zračnější, nežli je
ho katastrální výměra, poměrně nepatrná. Žárkvě
střežíme, aby v českém kraji se neusadil německý
podnik průmyslový či obchodní, ale nezapomeň
me, že vůbec málo je všímán fakt, že čtvrtina pů
dy českých krajů našich patří Němcům. Úžasné
kilometry a míle německé půdy v českých kra
jích jsou nám stejně nebezpečnými jako ta půda
na pomezí národnostním. Získávání, vyrvání těch
to německých enklav musí tvořit jednu z prvních
snah našeho podnikání. Vzrůst českých deskových
statků v Čechách jde dosti rychle v před: dnes
činí počet hlasů v nesvěřenském velkostatku 130.
Úhrnem činil přírůstek českých velkostatků roku
1909 7 se 4500 ha, r. 1910 18 s 12.000 ha, rok 1911
rovněž nezůstal pozadu. Pouze 4 české ztraceny
v těchto letech. Úspěchy i na tomto poli českého
podnikání jsou, ale uvažme, že stále 25 proc. z
českých krajů jest v rukou Němců a pak těch ně
kolik tisíc ha půdy musíme nazvat račím pocho
dem. A právě dnes, v dobách dosti nejistých, jest
uložení kapitálů v půdě tak bezpečné.

Pense pro zemědělce v Uhrách zavedena je
zákonem, který 1. březnem t. r. vstoupil v činnost.
Každý rolník nebo dělník zemědělský, starší 14
roků, může se nechati zapsati do výpomocné po
kladnice. Zápisného se platí 1 K a pak ročně 10 K
neb půlletně 5 K. Příklad: Vstoupí-li 25letý rolník
za člena do pomocné pokladnice, tak za 40 let za
platí 400 K. Dožije-li se 65 let, obdrží ročně 240 K
pense a kdyby žil 10 let, dostane z pokladny tedy
2400 K a po jeho smrti dostane rodina z pokladny
ještě jednou 240 K, takže by takovýto člověk 400
K zabezpečil si 2640 K. Výplata peněz ovšem za
počne dříve, než v 65 letech, tedy, stane-li se po
jištěný k práci neschopným. V Uhrách mají tedy
aspoň něco. A u nás?

, hodnější

kupní pramenv HEPA pakovnějíné

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

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

Tisíce uznávacích referencí aodporučení: —Obráskové cenníky, rospočty, s é zboží
k výběrufranko. "9 W

Bez velkoměstské rožie ve vlastních dílnách a
romech, levné pracovní sfly na venkově, čímš levnější
veny aš o 30" neš všude jinde.
Jubil 100Jet.trvání a40lot. vlasiníčinnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

wHradolKrálové,
(proti Grandhotelu) :

přijímá vklady na knížky

= za49 až59.—
úrok a to dle výpovědí.

9D“ Složní lístky na požádání zdarma. <U

Uhlí 2ozšíletcece nejlevněji. :

Atelier procírkovní malbu

Jo Hlávka,
malíř cí-k. obrazů,

Praba— Král. Vimobrady,
Puchmajerova ul. 68.,

doporačaje veledůst. duoho
venstva

oltářní obrazy, kříž. eesty
atd. na plátsě, plechu v nměleckém provedení.

v ceně nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. Nejlepší doporačení.

V úvěrníspolečnost

Teváraa na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrdespol.
v Hradci Králové.

Sklady: joe
Praba, Vídeš, Badapoší. TT

Podálovákarmoaie A UMÍ PÁD
Běemsostyvaědéro MATEA

ona 0 mhy PR
Cenniky zdarma a

franko.

Ma splátky od 10 E. NY
P. T. duchovenstva— SM

svláštní výhody.

Kdo se chceš srdečně zarmáti, výborně se pobavili,
ale zároveň také omnohémse poučiti j aob
jednej sl rychle ; v

Věnec z česneku
díl I,

který ve sbírce „IKmihovna Přítele lidma“ v Braš
právě vyšel.

Vkusně upravená objemná tato kniba o 904 stranách
s 20 pěknými, vášnými i žertovnými illustracemi, obsahující
25 podařených obrázků ne života a působení židů,

stojípouze3 E20 h, poštou 3 E30h
Zasílá se pouze zaslání ušného obnos,

anebona dobírku.Adresovatistačí:ps

Časopis >Přítel lidu« v Brně.

Hodí se výborně do všech knihoven! "B

Dříve než koupíte

zahrad, železný nábyžek
než budete říditi

drátěné ploty a vrata
stavte se u jediného výroboe

d, Plocka v Hradci Král
(Pětidomi).

dan Kryšpín,

o S
oken kostelních. V M: 8

PRAHA-L, NY, | 9

a čce Ra3eyoa DO:0:
zřkee KOCÍ
kčežnískavt aBViladnuk ORL,

elkoré ,tizey | odbornárade beze
" ví eŽrassovtika detiltvaí oklodnéroa
ORY*Řestetnáveřejná | plsomnépochvalnáorná: "JP

Založeno roku 1868. .



Dlask virás
u HradeolKral.136,odporačujerolodůst.dnohovonstvus76 Patentní náprsenky
bezkonkurenční koláry bo:hášků

pracli celuloidové, irety a veškeré spodní Zakázky obratem"ga
výroby. Fřiové a thtkové zboží.Pravé vé prádlo! PB“ se vyřizují.

Hradec Králové,
Jitíkovatřída 239,

S Ve vlastnímm daně, proti Grandhotelu.

Nejlevnější ceny!

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
| (protokolovaná firma) 3

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
č © (rate P J. Hoškudly, faráře vo Týprachtislh) L

Mdoporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
iviach kostelních paramentů,!

: Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukásku [

. se BApořádán |franko zašlou.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dope
ručšti veškerékostel.íuádobyss
usčiní a to: mo rauce, kalichy

cibáře,nádob énky hacřkáy
svícny,lampy, ka telniee, kropřodnistatd. své výroby, plsám
církevním vyhovující. Stáré před

věty opravuje vpůvodní intenci avobni zlatí astříbří nebo protido
platka za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko bes závoznosti koupě
Vše se posílá posvěcené. Pydes ruční

Bbled vešborých zlatých a
mad křížk:fen, tebe

Notářské
Y, jídelnínášiní se stříbra pravého

i čínského vědy na akladě.
Staré slale, stříbro adrahobamybupujean nejvyššícen)

JAM STANĚK,
pasiř a cleolour

Praha L, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.

AMBICG8B X 8D X 66D XGSB

ŽJam Horák,*
p soukenník i
U Rychnověnad Kněžnou

zasílá na požádání vždy x
die roční snisony kollekci

JŠ nejnovějších druhů pravých
vlněných látek

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

Četné usmámÍ zvláště z kruhů vele
MK důst. duchovenstva svědčí o

sluze meho
dobu více než třice“iletého působení.

Učiňte, prosim, malou objednávku na
sk

ee- První královéhradecký elektrostrojní závod umělého 8

KAMENO-PRUMYSLU

ZdenkoJežekvHradci Král.
""provaar práce břbitovní a doporuč, svůj hojnězásobený

sklad hotových pomníků
leštěných. —*7Dodává“ mramorové zařízení pro

uzenáře, řezníky,kavárny, mramory aa nábytek, desky

pro koželuhby,elektrotechniky, instalatéry, k baterifm,

vodovodům atd., chladicí desky proj pány cukráře.

Mramorové pračky,
> nejlepší prací přístroj

RADOST PRADLEN.
Cena“5 až 6 K dle velikosti.

Račte při objednávkách
dáti přednost českému
výrobku, domác. závodu.

E JosefDvořáček==
znovuzřídil a právě otovyřel svůj velkozávd klobouky.

Račte . Račte
si prchlédnouti novinky klobouků se přesvědčiti že za velmi levnou

v nádherných výkladech. cenu koupíte výborný klobouk.

Háreží Palackého tř.
maproti Grandhotelu
a rak. aber. baneo.

-A3 jemných plstěných klobouků
Speciality nejlepšíchsvětovýchznaček.

Hradec Erálové. 82.

DUHNÁ
ČOTNÁL 52 salonníoblekya taláry

barewná x všemnožnýmúčelům

dámská nakostýmyapláště

doporučuje vnoridanémjindevýběra

Emoce | V,J.ŠPALEK,HradecKrálové.
JEA XCG0B X G0 XB0B X BODAK| ORJ“ V novém obchodním domě proti chrámu Panny Marie. “|»

Doporučujeme K l k . |rimrám Nolinskoucikorku!

PARAMENTA Jos. ústav

Em.Wernera spol. "$s"“



Poděkování.

VOJTĚCHA KREJČÍHO,
faráře vo Zlaté Olešné,

značně byl zmírněn vřelou, soucitnou účastí, projevenou nám z mnoha stran.

poskytli,

Zvláště pak děkujeme Jeho Excel. nejdp. biskupovi Dru Josefu Doubravovi za
útěchu umírajícímu projevenou, Jeho Milosti p. opatovi Želivskému Sal. Roubíčkovi
a veled. p. arciděkanovi Trotnovskému Fr. Tschertnerovi za vedení konduktu a slou
žení slavného reguiem, vdp. děkanovi Norbertu Benešovi za dojemnou promlovu a
laskavou obětavost při výpravě pohřbu, dp. faráři Vojtěchu Lebduškovi za útěšnou
pohřební řeč, všem ostatním četným důstojným pánům z Trutnova, Bernsdorfu,
z Humpolecka a okolí za přátelskou účast na pohřbu, slav. spolkům: hospodářskému
za darování krásného věnce, hasičskému a vojenských vysloužiloů. Též velect. panu
řídícímu a pp. zpěvákům, vůbec všem pp. účastníkům z Trutnova a okolí. Dále
slev. panu c. k. okr. hejtmanovi Dr. Vanišovi, slav. spolku literátského bůra a velect.
p. řediteli kůra O. Rychnovskému za tklivé zpěvy u doma, při reguiem a pohfbu.
Děkujeme vůbec všem soucitným věřícím, kteří v tak hojném počtu smutečních
obřadů se súčastnili.

| Trudhlíci rodina Krejčova.

oo duchovenstvu!

Nojstarší odborná dílna pasířská, zlatmioká
a aisolérská Vlastní výroba kostelního máčíní.

Karel Zavadil,
Zal.1850. Hradec Král., Zal.1850.

v nově zřízených místnostech, Čelakovského třída
(za živnostenským domem).

Závod jest značně rozšířen a opatřen všeri
moderními požadavky.

Doporučuje se ku provedení všech prací
v oboru umění církovního zo stříbra, zlata, bronzu
a jiných kovů, přesně dle litargických předpisů
v každém slohu od nejjednoduššího do nejbo
hatšího provedení.

Práce se zárukou trvanlivosti. Jeny lovné.
Veškeré opravy a znovuzřízení nádob ko

stelních, zlacení a stříbření v ohni a pod. v čase
nejkratším za ceny nejmírnější.

. Rozpočty, výkresy, fotografie a pod. na po

po ruce k nahlédnutí.
Veškeré vzorky jsou Jeho Excel. nejdp.

biskupem revidovány.
Zastávaje v nemovi svého otce, prosím

p. 1. příznivce našeho závodu o neztenčenou
důvěru. Byl jsem zaměstnán v předních zá
vodech cizích, absolvoval jsem mnoho odborných
kursů a tak nabyl jsem dostatečných vědomostí
odborných. Mohu každé konkurenci čeliti a naše
vážené příznivce k úplné spokojenosti obsloužiti.

V nejhlubší úotě oddaný
Antonín Zavad.!.

Zhotovuje oděvydle
nejnovějších anglio.
a francouz. vzorů:*

Edikt dražební.

jednací No HIT10/19/1 budou dze í kmětna1912
v 9 hodin dopoledne

ve skladišti Záložního Úvěr.
Ústavu v Pražském Předměstí

ve veřejné dražbě prodávány:
košile, kravaty, manžety, tašky
na doutníky, krajky, hedvábí,
rukavice, šněrovačky, trika,
deleny a pod.

Zboží prodáváno bude v partiích.

Předměty tyto lze si dne 15 /b. 1912 v době
mezi 8—9 hodinou dopoledne ve skladišti výše
naznačeném prohlédnouti.

G k. okresní soud v Hradci Král
oddělení V., dne 20. dubna 1912.

Hledáse slečna
(pěstounka)

ku dvěma děvčátkům
od 9—12 hodin dopoledne a od 2—7 hodin večer.

Znalost německé řeči vítaná.

Plat die dohodnutí. Nabídky do administr. t. I.

Znamenitounowinkou jest

„ITOMAN'“
-S patent. zvyšováním podušky

pod hlavu.

Velice praktické. Cena levná.

Josef Thoř, ZrateKráleré.

o
dak 4dok Zdb č

A estanraci
o důstojníckém

far hU oHradciKrál.
přejal dnem I. května

Srant Sama
bývalý restanratér na Brně. |Výborná dom. kuchyně

a plseňské od čepu. — +
Restauratér doporučuje veleváženému
obecenstvu svou nejsolidnější obsluhu
a doufá, že divalná pověsí, kterou si
získal pečlivostí svou na Brně, i na
novém působišti jej bude provázeti. iRET
Josef Štěpán,

odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledtstojnému ducho
vemstvu 8 ul. patronátním úřadům k opravování

a přezslsacování
oltářů,kazatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, železných

náhrobních křížů,
slacení písma a různých předmětů venku 00 male
sajících sa ceny mírné. — Taktéž dodávám celá.

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

bez nároku ma cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po ruce a bromsové
státní medailie = výstavy v Pardabicich.

OR-Závodzaložen r. 1806. US

—— j

© Tovární sklad ©
jemných suken
Ó věcho druhu. ©
i. „

„
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LNA KarlovaR 902

Strach před pogromy "dovedou uměle nafu
kovati jak listy židovské, tak' Časopisy, které jim
slouží. Ozve- li se někde rozechvěný výkřik proti
bezohlednosťemžidovským, už čtete celé plačtivé
hrůzostrašné sloupce o příšern ch 'úmyslech anti
semitů. Křesťanské obyvatělstvo jest tupeno jako
nízká, krvelačná rája. Vyhlíží to zrovna tak, jako
když blcyklista padá s Kola na 'sílnici, když spatří
dvacet metrů před sebou kámen. Zrovna jako když

bitvě něbýl a nikdy do válečného ohně se nedo
stane. Před 'několiká lety. "spáchál vé Vídni dr.
Lueger hrózný přečin. Když „pozoroval bezmezné
štvaní židovských náhónčích proti křesť. sociálům,
když zaznamenány, některé násilnosti, varoval ži
dovské sluhy před takovým počínáním a řekl,
že by se dovedli křesť. sociálové v případu po
třeby brániti. Hned jako když pléhne dotisícerých
vosích hnízd! Požidovštělé redakce do ochraptění
křičely proti »krvavé« řečiLuegrově, nářek Isra

' ele otřásal duby i horami, ozývalo se vzlykání ja
ko mezi tisící tureckých zajatců.

Ale když >»Arběiter-Zeitung« přímo vyzývala
ke krvavým činům na katolících, kboření kostelů
atd.,
"skou kritiku.

Když' za revoluče ruští židé pobíjeli pumami
tisíce křesťanů, to byl dle židovského žargonu boj
za osvobození. A vrah ministra nazván docela hrdi
nou. Když se. Však začali křesťané proti lotrov

-ským přepadům brániti, hned byl židovský tisk
plný nadávek na řádění »černých sotní«. Černo
sotěncem nazýván i každý, kdo zločinnou ruku
semitskou zachytil dřív, než mohla prolévati

krev. Když barcelonští a portugalští katané páchůli

příšerné bestiality na katolících, to už neznamena
Jo nic.
-© »Pogromy! Co, si židé po dlouhém strádání a
"střádáníušetřili,to jim náhlé pogromyvydrancu

práva.« V tom smyslu píší i ty listy,které nejtépe

ní. Širé davy lidové byly tak vycepovány, že ži
' dovským bohatcům ani vlásku na hlavě nezkřivily.

Zato však vytloukaly krámky chudých křesťan
ských hokynářů a školní okna. Pogromy! Při ran
dálech v Praze roku 1906 zkusili mnoho pokoljní
křesťané, mládež házela i dó chrámových oken,
policisté byli 'tlučeni. Ale jedinému židovi nebylo
dáno stéblo do cesty. Při rudých randálech v Brně
zkusili také křesťané mnoho — židé nic. Připu
stošení na Náchodsku loni netrpěli náchodští nebo
hronovští židé, nýbrž katoličtí sedláci a selky. A
kdo v chuti po pogromech cvičí, kdo určuje směr

* lidového rozvášnění, to poznáme hned, když čteme
"časopisy, jimž se líbili výtržníci portugalští a bar
celonští.

A kdyby docela někde došlo k pogromu proti
židovskému opravdu, židům by škoda byla na
hražena několikanásobně. Proto jest velikou Iží
tvrzení, jak jsou židé bez práva, Jak jejich existen
ce všude visí na nitce. Netoliko v příčině nábožen
ské nýbrž i z ohledů taktických činí katolická žur
nalistika velmi dobře, že varuje katolický lid před
každoubráchiální odvetou a že vede k rozvážné

„

mu přemýšlení, Pokrokářský tisk dovede z kaž

útočitina.samy biskuby,docela©v tompřípadě,;
když některý mladík něco neprozřetelného vy
křikne. Nikdo nemá stráž tak slídivou, tak denunci
antskou, jako židovští klerikálové. A nenajde-li se
ani žádná záminka pro štvaní proti katolickému

lidu, aspoň malují černou barvou hrůzy budou
cích pogromů. ©

Wolné listy.
„Rituální proces v Kijevě. Všechny židum slou

žící -listy dostávají nervosu, a ačkoliv bude soud
v Rusku, přece otřesy pozorují se v Čechách. Juš
činský jmenuje se chlapec, pro. kterého bolí hla
va i >Osvětu Lidu«, která věci věnovala besedu
dne 13. dubna a která hovoří: »Za nedlouho bude|
soustředěna pozornost Ruska i valné části kul
turního světa ku Kijevu, kde koncem tohoto a za
čátkem příštího měsíce rozvine se příšerný obraz
soudního líčení se Židem Beilisem, obviněným ze
zavraždění třináctiletého chlapce Juščinského. Už
dnes nemluví se v Rusky o ničem tolik, jako 0 »ri
tuelní. vraždě« kijevské. Ovzduší naplněno tam po

nás za dob pověstné Hilsneriády a neschází mno
hb,.aby se »černé stovce« podařilo rozdmýchati
nevědouí vrstvy k úžasným činům, které nesou
historický název >pozromů.« Snad dříve než soud
ní ličení bude skončeno, provedou černosotěnci je
den: že svých krvavých honů.« '

Že své strany poznamenáváme, že »Černoso
těnci: ták hloupí nebudou, aby dělali pogromy, ne
boť dobře vědí, že by tím hnali vodu na mlýn či
nitelu. hteří nějaké bouře potřebují, aby viastní
význam věci zakalili. Pogromu si přejí jen židovské

listv, s nimiž, jak viděti, +Osvěta Lidux má spo
leéné tužby a plány.

"Seznámíme«, praví »Osvěta Lidu«, »Své čte
ráře s obsahem případu kijevského dle tamního
dopisovatele »Zeitu«. Lépe řečeno, »Osvěta Lidu:-s
obsahem události nikóho neseznámí, protože čer
pá z židovského »Zeitu«, což jest tolik, jako o prá

něho maďarského hegemona.
Ale když již :Osvěta Lidu« z tohoto zeitovské

ho Inu začala přísti nemůžeme jinak, než jíti za ní
a kde potřebí klepiouti ji přes prsty a zatahati ji

dměstí zijevském, v doupěti nedaleko | cihlárny
židovského továrníka Seitzewa, nalezena mrtvola
chlapce. Mrtvola měla na sobě pouze košili a
punčochy a byla pokryta četnými bodnými raiia
mi.« Pozor, teď právě jest záhodno »Osvětu« chy
titi za kaftan a trochu vzpomínati. Anežka Hrů

la punčochy a rozvázané botky. Marie Klímová,
která byla zavražděna rok před Anežkou, měla ta
ké na sobě jen košili, Na Anežce nebylo bodných
ran, nýbrž byla podříznuta. A jak sprovozena byla
ze světa Marie Klímová, nebylo lze určiti, protože
byla již jen kostrou, když byla v houští naleze
na.

A teď ať +Osvěta«< hovoří dál. »Ze školního
sešitu, který ležel vedle mrtvoly, dalo se zjistiti,
že zavražděný boch je třináctiletý Andrej Juščin
ský, školák kněžské školy v Kijevě. Případ zdál
se z počátku jasný. Podezření padlo na otčima za
vražděného hocha, jménem Prichotko. Bylo zná

syna často týrel. Smrtí hochovou připadlo tnu dě
dictví 600 rublů. Policie Prichotka také zatkla.«

Zastav se rozběhlé péro »Osvěty<! Polenská
vražda 1899 zdála se z počátku také jasná, a Ma
saryk učinil ji až ukrutně jasnou tím, že ukazoval
na vrahy v domácnosti Anežky Hrůzové. Za Ma
sarykem, velikým hlasatelem spravedlnosti a lá
sky ku bližnímu, běželi potom-všichni, kteří usilo
vali svésti podezření směrem jiným. Tedy v Ru
sku otčím Prichotko — v Čechách matka a bratr
podřezané Anežky lirůzové. Tentýž způsob obha
joby, tatáž úskočnost a podobní najatí žoldnéři.

Inserty se počitají levně. 1
| Obnova vychůzí v pátek v poledne. Ročník XVIII

i Jako v Rusku vražda Juščinského má býti rodin
ným dramatem, tak za vůdcovství Masarykova
měle býti obětí rodinného dramatu i Anežka Hrů
zová. V Rusku otčiin Prichotko vraždil pro 600
rublu, ve Věžničce u Polné chtěli se zbaviti dív
ky, aby jí nemusili dáti podílu na vdavky. Hra tedy
dobř:. souhlasí,

*“

Dobrozdání znalců. Dříve, nežli udělíme za
se slovo »Osvětě« „uvedeme dobrozdání soudních
znalců o způsobu zavraždění Juščinského. Dobro
zdání uveřejnil XX. Věk:

»Vraždy se sůúčastnilo několik osob. Hochu
zpusobeno 47 ran ostrým bodným nástrojem. Před
mučením byl hoch svlečen až do košile, jež byla
vyzdvihnuta áž na ramena. Ruce měl pevně svázá
ny do zadu. Ústa měl ucpána, rty byly silně tlače

„ny k zubům. Všech 47 ran bylo způsobeno v době,

kdy oběť byla posud na živu. Krev z hocha byla
vypuštěna tak, že mrtvola jest téměř zcéla bez
krve. Hlavní massa krve byla vzata z tepen na
krku a na hlavě. Množství ran, jejich povaha a u
místění ukazuje k tomu, že byly učiněny za účelem
mučení. Muka byla strašná. Hoch jest všecek pro

bodán. Probodány jsou játra, plíce, srdce. První
rány byly učiněny na hlávě, spáncích, krku. Těmi
to ranami za silné činnosti srdeční byly otevřeny
tepny na hlavě a krku za účelem vypuštění krve.
V dobu vypouštění krve pro trapnější muka způ
sobeny byly .hochovi rány jiné. Tyto rány druhé
kategorie zpusobeny byly v době, kdy už činnost
srdce byla slabší. Když z hocha vytekly dvě tře
tiny veškeré krve, bylo srdce jeho poslední (47.)
ranou probodeno,a tato rána byla tak prudká a
hluboká, že na kuži v okolí srdce zůstaly stopy

| rukojeti zbraně. Hoch po celou dobu mučení byl
' držen v stoje, v posici poněkud na stranu naklo

něné «
Ze samé horlivosti seznámiti čtenáře s obsa

hem případu kijevského, »Osvěta Lidu« uvedla to
to dobrozdání soudních znalců jen zkráceně. Nic
méně otiskuje z »Zeitu« řádky, které myšleny jsou
sice ironicky, ale ze kterých myslící člověk dove
de si učiniti příslušný úsudek. »Posléze konstato
vali také páni znalci«, dle »Osvěty« dí »Zeit<, »že
zranění způsobena byla klidnou, jistou rukou, kte

-rá se ani hrůzou netřásla, ani hněvem — mělo se
„polelčiti 'otčimovi — nebyla zmalena.«

Toto místo z »Zeitu« jest zpropadeně ožehavé,
a »Osvěta«, sledujíc svůj určitý cíl, měla je vypu
stiti. Jak pak chtít polehčiti otčimovi? Kdo tak ji
stě s takovou anatomickou znalostí dovede nalézti
a otevříti tepny, má zajisté hodně daleko k otčimo
vi, -k individuu, jež jest oddáno pití. Proto ta po
známka, že se »mělo polehčiti otčimovi«, jest stej

„ně neohrabaná, jako neupřímná. Či soudní znalci,
jako prof. Obolenskij a Sikovskij, nedovedou po
znati rány, jež byly učiněny nezmateně a klidnou
rukou? Zač pak by potom lékařská věda stála,
kdyby nedovedla rozeznati ani poranění?

»Osvěta Lidu«-dále uvádí: »Žaloba zazname
nává, žeBeilis (ienž byl zatčen) byl dříve zaměst
nán jako dohlížitel při pečení židovského veliko
nočního chleba, »mazzothů« (macessů) a že z roz

„kazu svého představeného poslal »mazzoth« a ve
likonoční víno svým příbuzným. Připomíná také
cizí židy v dlouhých pláštích, kteří prý po vraždě
tam byli vidění.« Připomínáme, že v procesu po
lenském svědkové přísežně potvrdili, že v době za
vraždění Anežky Hrůzové byli v Polné viděni také
cizí židé, jejichž fotografie slovně byla dobře poří
zena.

Vůbec >Osvěta Lidu« postarala se o věrný o
braz události polenské, za což jí dlužno vysloviti
jen díky. Tady doklad další: »Žaloba končí: Na
základě uvedených okolností obviňuje se Menochim

Mendel Beilis, že ve srozumění s jinými, před
chozim vyšetřováním nezjištěnými osobami muče

nímiusmrtil A. Juščinského. Za tím účelem chopil 12.
března 1911 Jučšinského na dvoře cihelny Seitze

-wovy, potom ho sám, anebo s přispěním spolupa
chatelů svázal na rukou a bodným nástrojem za
sadil mu 47 ranna těle, krku a na hlavě, které

„přivodily -potom „simrft.c.
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mými pachateli zavraždil Anežky Hrůzovóu. |
»Příznačné pro záměry úfadů«, dí »Osvěta«,

»jest zvláštní postup, při němž každá stopa, kte
rá může vésti k vypátrání skutečného pachatele,
jest zúmyslně zahlazována. Svobodomyslný žur
nalista Brasul zavedl na vlastní vrub vyšetřová
ní. Výsledky svého pátrání předložit žurnalista
Brasul řediteli kijevské policie Mošukovi, a když
tento se chystal proti Čeberjakové zakročiti a pro
hlásil, že žaloba proti Bellisovi nedá se držeti —
byl přesazen.« C

Rovněž v. procesu polenském zakročil svobo
domyslný žurnalista, filosof a professor české u
niversity, Masaryk. Pátral na svůj vrub, zajel sí
do Polné a tam, veden příiností a pravdivostí své
he karakteru, vydával se za katolického redaktora
Beka. Došel si na místo, kde Anežka Hrůzová by
la zavražděna a tam měřil rozměry místa, větvič
ky stromků, hlubokomyslně zkoumal, kombinoval
a ovocem jeho námahy bylo, že počal oviklávati
žalobu na Hilsnera a stíral stopy vedoucí ke sku
tečnému pachateli. Ale jako v Rusku, tak i u nás
úřadové svobodomyslným tímto žurnalistou ne
dali se zmásti a brali se cestou, kterou jim uka
zovaly právo a spravedlnost.

$

Slonistická schůze v Pardubicích. Zprávu o ní
napsala »Osvěta Lidu« velmi obšírně, čímž zásluž
ně přičinila se o to. abychom sobě mohli vždy
správnější úsudek pořizovati o tak zvaném asimi
lačním hnutí židovském.

»Prvý řečník dr. Singer dovodil, že otázka
židovská, kterou v sobě nese každý žid, jest jediná
(chtěl říci: všude stejná a tatáž) a vzniká všude
tam, kde židé žijí, protože všude jeví se proti nim
odpor, byť podle kulturní výše toho kterého náro
da nejevil se stejně. Příčinou toho jest vědomí na
obou stranách, že židovstvo chová v sobě něco od
lišného, co brání úplné asimilaci (přizpůsobení),
nebo splynutí s ostatním obyvatelstvem. Židé jsou
národem; pravda, ztratili mnoho z pírvodní své
národnosti, ale podstatné znaky zachovali, přede
vším tradici a vědomí plemenné soudržnosti; u
židů východních dokonce zachovala se i národní
jejich řeč. Asimilace židů ani se stanoviska vše
obecného nebyla by prospěchem pro lidstvo, jak

Sombart přesvědčivě dovozuje, v přírodě jest
škoda ztráty každého druhu. Také nelze zváti e
thickým (mravným), vzdávati se něčeho, co je v
krvi, co tvoří svéráznost, individualitu. Z důvodů
těch nelze přisvědčiti snahám asimilantův, a řečník
jest proto stoupencem druhého směru, který se
snaží řešiti otázku Židovskou tak zvaným sionis
meni (založením vlastního státu v Palestýně). Sio
nism chce obnoviti a obroditi židovský národ, na
plnit jej náležitým sebevědomím a opatřiti mu no
vou domovinu v Palestýně. Námitka, že se tím
zkalí a přiostří poměr židů k národu českému, není
správná. Proč by žid národně cítící měl se cho
vati jinak ke svým spoluobčaníim,než na příklad
tak zvaný český žid? I sionisté budou účastní kul
turního a hospodářského ruchu českého, budou ží

"ti s českým národem v naprostém míru a snášeli
vesti. Kdežto dnešní tak zvaný český žid musí bý
ti supernacionální a neustále na své češství se du
šovati, což jen vzbuzuje nedůvěru, sionista pro
hlásí otevřeně: jsem příslušník národa židovského,
a český národ, který sám zakusil po dvě století
tolik útisků a příkoří, jistě bude míti pro něj po

"chopení. Asimilace má ve svém programu usmr
cení, odstranění zidovstva — sionisté chtějí jako

. židé žíti.«
MUDr. Vohryzek: »Dr. Singer nerozumí, co

jest asimilace. Znamená přizpůsobiti se, ne sply
mouti, odložti vše, co budí pohoršení. a uvědomiti
si své povinnosti, svoji zodpovědnost k národní
společnosti, mezi kterou žijí. Semtské krve máme
v sobě málo, rasovní rozdíly nehrají v otázce ži
dovské valné úlohy. Antisemitismus má spíše ko
řeny v náboženské nesnášelivosti (židé ukřižovali
Krista Pána), která jest živena tím, že židé za
chovávají rituelní přežilosti, ve které dávno pře
stali věřiti. Kdyby židé stali se národem, těžko by
uprostřed cizích národů obstáli.«

dovská jest jedna na celém světě. U nás v Če
chách na příklad jest zcela jiná, nežli v Rusku -ne
bo v Rumunsku. Složky její neleží u nás jen v růz
nosti náboženské, nýbrž mají též pozadí národ
nostní a sociální. Židé byli z veliké části odkojeni
kulturou německou, po stránce hospodářské ovlád
Ji obchod a průmysl, zatím co český národ u své
většině byl zemědělský a dělnický. Odtud antago
nismus, který snaží se překlenouti hnutí českoži
dovské, pracujíc ke sblížení a odstranění jazyko

- vých a sociálních rozdílů, pokud ještě trvají.«
Židovští řečníci na této schůzi mluvili pravdu

a nepravdu promíšeně. Otevřeně mluvil řečník sio
nistický dr. Singer, jenž nepokrytě prohlásil, že
Židovstvo má v sobě cosi odlišného, co brání asi

„milaci. nebo splynutí s ostatním obyvatelstvem.
Pohledě! tedy mužně pravdě v tvář a nezatajil, co
všichni šoudní lidé vidí a co jiní židovští chytráci
snaží se zastříti hedvábím hesla o přizpůsobení.

s

pra,Že nerozdmní,ce je nsimiláne,že asimilace 785

badí pohoršení, mak savalil na cestu snah Česko
Zidovských balvany a vybídl všechny upřímné
Čechy k ostražitosti. —

Přizpůsobiti a nespbynoutil O to olastně běží.
Protože všichni víme, a sám dr. Vohryzek to při
znává, žc židé nemohou splynouti, nýbrž jenom
se přizpůsobit, jest naprosto nemožno, aby Česko
židovské hnutí obtíže odstranilo. Ze slestečných
okolností přizpůsobení židů šest nám nebezpečněj
ší, než když o asimilaci ani nemluví.

před člověkem, který má schopnost všudy se při
způsobovati, musíme se míti vždy na pozoru. z
řečí pánů samých vyplývá tedy pravda věky a
národy potvrzená, že žid zůstane vždycky Židem
a že s jiným národem splynouti nemůže. Veliké
podloudnictví vězí ve slovech dra. Vohryzka:
»Kdyby židé stali se národem, těžko by uprostřed
cizich národů obstáli.. Má tedy strach o samo
statnost židů a nechce jí brániti samostatným: stá
tem v Palestýně, nýbrž přizpůsobením, tedy tám,
co na ten čas více vynáší a co jest chytřejší tak
tikou. Jinými slovy: my zustaneme židy, ale he
stem o přizpůsobení chceme namlaviti, jako: by
cho jimi býti nechtěli. NeupřínmmostVohryzko
va přímo čiší z výroku, že antisemitism má ko
řeny v náboženské nesnášelivosti. Tato nábožen
ská nesnášelivost by se musila přece projewsrati
obzvláště v tisku, jenž jest tlumačníkem zejména
duševního života. Ale právě v tomto ohledu © ná
boženské nevraživosti protižidovské není anš sto
py Příčinou antisemitismu jsou ony charakteri
stické vlastnosti, kterými se židě všude hirboce
zapsali, které nesměle a jen částečně naznačil
"IUDr. Schulhof řka, že židé ovládli obchod. a prů
mysl, a jimž přičítá pohoršení dr. Vohryzek. Zkrát
ka a dobře páni hovořili v Pardubicích rmmobo,a
ze všech jejich řečí tvoříme si ten určitý a nevý
vratný úsudek, že upřímné přizpůsobení jest ne
možné a že všechno hovoření e něm jest edvrace
ní pozornosti od podstaty otázky, která opětně hoří
po celé Evropě a nejnovějii v té Žida sko-zed
nářské Francii.

“

Císařský rada Penižek o videňských volbách.
Jak prázdnou trazí jest židovské přizpůsobení, pan
Penížek dokazuje způsobem“ nejpřesvědčivějším.
Jeho úkolem jest referovati v >Nár. Listech< o o
becních volbách a za tím připlete do všeho křesť.
sociálního zvolence Schwera, jejž nazývá >krva
vým polenským psem«<.Pan Penižek se ještě, ne
přizpůsobil, ač píše do >Nár. Listů< již hezkou řa
du let, a možno důvodně říci že takového šidov
ského kopance nebožtík Grégr ve svém listě ne
byl by nikdy připustil. Schwer, jak známa, přičinil
se o to, že proti Hilsnerovi nahrnuto bylo mnoho
důkazův, a ještě nyní po třinácti letech mladočeský
redaktor ukazuje, že nezapomněl, že svých hlav
ních zájmů nedovede utajiti. Rozčilení páně Peníž
kovo bylo tak veliké, že do >Národních Listů« na
psal o volbách vídeňských úvodník, jenž jest na
pěchován konfusností jako jaternice nabita jest
kroupami.

Penížek proti křesťanským sociálům dělal ná
ladu všemi svými duševními silami a Čecháčkům,
kteří by byli tak hloupými, namlouval, že tak činí
ze zájmů národních a politických. Dle jeho řeči
musil tedy každý předpokládat, že protivníci kře
sťanských sociálů jsou lidmi hodnějšími a že od
nich mohli bychom očekávati polevení v české
otázce školní. Však Penížek nyní sám ukazuje, že
na válečný roh troubil velmi neupřímně. »A kdo
hledí na vývoj poměrů z větší dálky,« praví Pe
nížek, »nevidí z pohybu vídeňské veřejnosti na
pravo nebo na levo valného úspěchu pro. říšskou
politiku. Liberálové jsou stejně málo schopní býti
rozumnou a sbližující říšskou stranou, jako vítě
zové ze včerejších užších voleb, neboť boj za ná
rodní privilegia jde jim daleko nade všechen po
krok a ústavnost a v nepřátelství proti českému
školství jdou s černými ruku v ruce. Sociální de
mokraté němečtí v malých věcech provádějí de
magogii a stavějí se dobrovolně stranou.«

Tu Penížek zapomněldoložiti,že němečtí s0
clalisté pobíjejí své české soudruhy a že nabyv
še moci, byli by právě takovými odpůrci české
školy, jako Luegrovci. A do třetice všeho dobré
ho: v telefonické zprávě »Nár. Listů« dne 24. dub
na tentýž Penížek odsuzuje i německé nacionály

docela nepokrytě se spojili s křesťanskými sociá
ly, což nebude těžko, neboť ani nejjemnější lupou
nedal by se vyšetřiti žádný rozdíl mezi nejsuro

Nuže — tady to máme na míse. Všichni jsou
stejni. A proto setlačí na mysl otázka, proč Pení
žek proti Luegrovcům tak zaujatě píše. Odpověď
štěbetají špačci po všech střechách a stromech. Pe
nížek si jednoduše přeje, aby antisemité byli po
hlcení sociální demokracií, která spodpírává židov=
ské zájmy, jako báječný obr onen nesl na svých
bedrech Etnu. Když křesťanští sociálové své po
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stsy na zřícenináchžidovskýchnaději, je
statečně podporovali. Nezbývá
než zůstati při dobré chuti a li

ati, předpovědí jejich o porážce antisemitů
Byby jen papírovými výnosy.

Na konec připomínáme, že nehájíme tu kle
sťamských sociátř po stránce národnostní, ač i. je
jich nástupci £ důvodů politické konkurence byli
by stejnými protičeskými násilníky, nýbrž u
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' Záložna v Hradci Králové. Ň
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Kam smepoděla skosliskovamá miliarda? Do
žaláře měli býti vsazení všichni ti sobci a Bepo
ctivci, kteří podváděli fmancouzský národ tvrze
ním, Že ze zabraného jmění církevního se vytěží
miliarda ve prospěch dzebných strádajícícih lidé.
Vždyť se tu stal podvod zrovna tak cynický jako
za aléry Pamamské. Likvidátoři hrabali oběma ru
kama a repsblice odvediži— mamloudiškreri Něka
lik zlodějů: motorických jest šž zavřeno, jiní pod
rukou spraxedlnosti chytře vyklouzli jaka. úhočo
vé. Ala přes všecku chytrast zase jeďma. straka

stva zahrasičních záležitostí Hamon byl w porotní
ho soudu. odsouzen pro zpsomevěru veřejných pe
něz pří církevní konfiskaci (ve výši 216000 fr.) do
pětiletého žaláře. Neměl tak vysokou usinisterskou
protekci jako pověstný zločinec Flachon a proto
si. posedí v žaláři za svou zásluhu o drobmaýlid o

Sekolstvo jest prý sdružením všenárodsím.
Ale:beklose hrozně obvyklého svatojanského ohňo
stroje, jako by ta slavnost platila vkleňským ži

tá. května v Praze docházelo k velikým národním

sájmu všenárodním. Při nejmenším tedy Svatojan
ský ohňostroj naprosto národním cílům neškodí
Ale česká sekce Volné Myšlenky (komandovaná
od vídeňských a jiných cizích židů) ztratila by dů
vod k existenci, kdyby se nechápala každé, sebe
menší příležitosti k potírání katolictva a jeho slav
ností. V příčině Svatojanského ohňostroje, který
má tak dlouhé historické právo, šla na věc chytře.
Ať se prý přeloží ohňostroj k slavnosti odhalení
pomníku Palackého. Že Volné Myšlence nejde o.
oslavu tohoto historika, jest nad slunce jasnější.
Ale nalezla se velice vítaná záminka. Rozumí se.
že Volná Myšlenka hned také sbubnovala na svou
žádost podpisy ruzných spolků a korporací.

A podpisy připojily tyto sokolské jednoty: ze
Zábřehu, Drnovic, Přívozu, Svojanova, Oubislavic,
Jihlavy, Milevska, Osyku, Poličky, z Vítějovsi
Královské, Rohozné, Písku, Chomutic, ženský od
bor z Poličky, Borové u Poličky, Milostína, Mora
šic, Bystrého. Širainberku, Prostějova, Hrotovic,
Stodůlek, Dříně, Vejprric, Mostu, Lulče, Satalic,
Nymburka, Ouval, z Branné, Ohisova, Nových
Veměřic, Košťan, Pačeřic, Žďárku, Vel. Karlovic,
Vojn. Městce, Plas, Komny, Dlouhomilova, Krás
ného Března, Nov. Strašecí, Doubravníku a Strmi
lova. -- Když se žádalo o oslavu Ferrerovu, když
byla požádána městská rada pražská, aby trvalou
památkou poctila původce barcelonského krvepro
lit, Sokolové lined z toho návrnu měli velikou ra
dost. Nyní však inyslí, že hodí veliký trumf proti
národním našim nepřátelům, když se postaví proti:
katolické oslavě krajana, který jest uctíván ve
všech pěti dílech světa. ,

Němci budou nyní celí schlípli a jejich poslan
ci podepíší české státní právo se vší rychlostí.

Pokrokářské čachry mad hrobem Brynycho
vým. Pokrokářský tisk dovede z každé bubliny
nafouknout celý protiklerikální balon. Tak na př.
masarykovská žurnalistika napsala, že se vyda
vatelé článků zesnulého biskupa Brynycha »sty
děli za svého biskupa« „protože vynechali z jeho
přednášky passus o.rituelní vraždě. Jak na př. 23.
dubna >Čas« a 27. »Ratibor< sestavili tu obžalo
bu, jest skutečně poučno.

Prý r. 1899 ve článku >Krev« štval Brynych
proti židům pověrou o rituální vraždě«. Hned dvě
mrzké lži v jedné větě. Brynych neučil pověře,
ale zaznamenal dle přesné mluvy vážné historie
to, co židé učinili s chlapečkem Šimonem z Triden
tu. Zaznamenal to také dle svědectví, jaké čteme
o niladistvém mučedníkovi v breviáři. Poznamenal
také spravně: >A breviáře a mešní kuihy celé tri
dentské diecése, seznamy mučedníků celého kato
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Objednávky vyřídí

Družstevní Imihkupectví,
nakladatelství,

závod hudební a papírnictví
u Hradol Králové, Adalbertinum.

lického oboru zemského konfiskovati nelze a u
ctívaní chlapce onoho zapověděti nelze, jelikož to
patří k státně uznanému náboženství katolické
mu.«

Článek ten byl vyprovokován jako odpověď
na bezcharakterní, Ihavé a fanatické útoky židov
ského tisku. Nebylo to ani štvaní, ale obrana, v
níž čteme i tato slova: »Tedy ne násilí, ne zášť,
ale »nová krev< — to musí býti heslem naším. No
vá křesťanská krev. Nová krev tato nebude snad
nesnášenlivostí.«

To jest to »štvaní a pověra.« Ale zvlášť po
učno jest, jak dovedou Masarykovi eskamotéři
předstírati nevědomost, jen aby jistěji uštkli. Prý
Brynych »líčil umučení nějakého (!!) chlapečka z
Tridentu. Předně biskup >nelíčil«,ale poukázal na
jiný článek v >Obnově«, kde líčení skutečné zcela
pravdivě a beze štvant bylo otisknuto. A ten »něja
ký«<chlapeček! Všichni židovští redaktoři o něm
vědí. Psalo se o něm velice mnoho z obojí strany
a plše se dále. »Čas« jeho jméno také velmi dobře

——p

zná a zapemněl-h, tož mu je znovu důkladně při
pomněl >XX. Věk«. Vždyť přece >Čas« sám při
znává, že četl lokálku o vynechání textu v >XX.
Věku« ze dne 21. dubna. A tam přece jméno Ši
mona tridentského iest uvedeno dvakrát. Jest mo
žno v takovém případě věřiti na nechápavost?
Vyslovte ono jméno před kterýmkoli talmudistou
a hned mu hněvem oči zajiskří. »Čas< však ví pou
ze o »nějakém.«<

Připomínáme dále, že ono číslo »Ducha kato
lické Obnovy« bylo vydáno ještě za živote Bry
nychova. Ale myslí-li »Čas<, že byl pouhý odkaz
biskupův na jiný článek pro katolíky kamenem ú
razu, tož inu sdělujeme, že v témž sešitě a násle
dujícím »Ducha k. Obn.«<jest jiný článek s nadpi
sem: »Pronásledování židovského náboženství.<

V něm se čte: >Židovské náboženství nikdo u nás
nepronásleduje. Židovské náboženství před Kristo
vým z mřtvých vstáním jest zajisté v dějinách ně
ším velkým a znamenitým.« Dále chválí Brynych

derním židovským kapitalistům. A v tomto článku
jest pověděno (jen se slohovou pozměnou) totéž,
co bylo ve článku >Krev<: »My opět a opět upo
zorňejeme na umučení tridentského chlapce Šimo
na dne 24. března 1475 k získání krve pro židov
ské velikonoční chleby. To je čtením bohoslužeb
ným katolické církve státem uzmané, ale | přís
ným a přísežným vyšetřením dokázanou dějepis
nou události.«

Poslední souvětí vytištěno v >Duchu katol.
Obnovy«< též tučně (na str. 355.). Ať si každý srov
ná slova uvedená s těmi řádky, za něž prý se vy
davatelé styděli! Nenalezne nejmenšího podstatné
ho rozdílu. A slova další jsouv tom článku rázně,
ší než v úvaze »Krev«, To by tedy musilo být mno
ho »dobrovolných konfiskací.«

Úmysl pokrokářských ptáčníků, chytajících
hejly. jest ovšem po tomto vysvětlení velice prů
zračný. Tito lidé chtěli potupiti velikého biskupa
eskamotérskými nápovědmí, aby se zdálo, jak hrů
zyplně štval, jak šířil pověry atd. Dále chytráci
chtěli vzbuditi domnění, že Brynychovo stanovi
sko bylo tak nesnášenlivé a zpátečnické, že pozdě
ji katolíci valem od něho prchali se změněným
přesvědčením. © Jméno mučedníkovo © zamičeno
schválně, aby se židé neošivali a aby se zdálo. že
běží o nějakou mlhavou báchorku z časů důvno
zapadlých.

Trik se však nepovedí. Žádná pověra, žádné
štvaní, alc upozornění na historickou pravdu. Kdy
by vydavatelé vynechali některé místo úmyslně
pro strach židovský, pak by tím odsuzovali i čte
ní v breviáři, které vypravuje daleko více, než
nač Brynych pouze poukázal.

Již toto vysvětlení samo svědčí, že nedopatře-:
ní. vzniklé při novém otisku článku >Krev<, nebylo
od vydavatelů zumyslně nastrojeno, protože k to
mu nebylo žádné příčiny. A tak daleko snad ještě
přece nejsme. aby se nám konfiskovaly jako něja
ké štvaní řádky vypsané z breviáře.

Politický přehled.
Poslanecká sučmovna proti vládě. Dne 2.

dubna projednávala se v poslanecké sněmovně
zpráva státně-zřízeneckého výboru o úpravě po
měru kancelářských pomocníků a officiantů. Mi
nistr vnitra bar. Heinold potíral však některá u
snesení výboru, ježto prý jsou v odporu se záko
nem o certifikatistech a mimo to ministr zemské
obrany zdůraznil, že déle sloužící poddůstojníci
musí býti zaopatřováni. Usnesení výboru nelze
prý provést z důvodů finančních a pak pro diurni
sty už se učinilo mnoho. Přes tento protest bar.
Heinolda bylo usnesení výboru sněmovnou jedno
hlasně schváleno ve 2. i 3. čtení. Vláda utrpěla tu
tedy značnou porážku. — Stejně si postavila vlá
da hlavu, když 30. dubna v posl. sněmovně pro
jednávány byly zprávy výboru o zlepšení platů

poštovních zřízenců. Výbor usnesl se upraviti
jim platy nákladem 8.2 mil. K, kdežto ministr ob
chodu dr. Róssler prohlásil to vzhledem na finanč
ní poměry za nemožné; vláda může poskytnouti
jen 3 mil. K.

Hr. Berchtold o rakouské zahraniční politice.

nární schůzi uherské delegace sešel se čtyřčlenný
výbor, aby rokoval o prozatímním rozpočtu, a tu
hr. Berchtold podal výklad o zahraniční politice. |
Uvnitř trojspolku jest prý náš poměr k Německu
ve zuamení nejupřímnější shody. S ltalií nenastala|
žádná změna v politice a Rakousko připojí se ke
každé akci, kterou by se uspokojivě vyrovnal spor
mezi Italií a Tureckem. Se strany Italie nelze se
obávati ohrožování pobřeží na Balkáně a Porta
byla prý z Rakouska přátelsky upozorněna na ško
dlivé následky -uzavření Dardanel. Hr. Berchtold
poukázal na poslední řeč ruského ministra zahra
ničního Sazonova, v níž zdůrazňována politika
míru. Také s Francií a Anglií jsou naše styky do
bré. Na dobrých stycích se státy balkánskými nám
velmí záleží. Potud dle hr. Berchtolda celkový 0
braz naší politiky jeví se příznivým, ale přes to ne
smíme se prý oddávat žádným illusím, ježto došlo
k dalekosáhlým změnám v systému mezinárodních

styků. Anglie hude jinou, Rusko dohodlo se s Ja
ponskem atd, na všech stranách husté pletivo
smluv a dohod mezi mocnostmi, následkem čehož
do zahraniční politiky vnesen neklid, s čímž nutno
počítati. K zachování politiky míru potřeba poho
tovosti armády a loďstva válečného.

O Bosně a Hercegovině v delegaci uherské
prohlásil společný ininistr financí dr. ryt. Biliň
ski, že tu třeba též pamatovati na jisté pěstování
jihoslovanské myšlenky. V zakládání obecných
škol musí se pokračovati rychlejším krokem. Mi
nistr věnuje hlavní pozornost rychlému, racionel
nímu zalesňování a pokusí se přivésti kácení lesů:
a zalesňování v příznivější poměr. © Vyvazování
kmetů se prý úplně osvědčilo, až dosud stálo 5
mil. K.

Obecní volby ve Vidal. Nejtěžší volební bit
va vybojována ve Vídni 25. dubna, kdy se jed
nalo o 11 užších voleb. Strana křesť. sociální sou
středila na 11 svých kandidátů přes 76.000 hlasír a
zachránila 7 mandátů a spojenci židovsko-sociali
stičtí sehnali asi 70.000 hlasů a uchvátli s bídou 4
mandáty. Za třetí volební sbor zvoleni 26. dub
na na ráz 3 křesť. sociálové, ale v užší volbě mězi
křesť. soc. a soc. dem. vyhráli 22 hlasy soc. de
mokraté. Druhý volební sbor volil 29. dubna na: 48
místech a zvoleno 32 křesť .sociálů a 2 židoliberá
lové, ve 14 případech byly užší volby, kde zvo
leno 12 křesť. sociálu a dva něm. liberálové. Před
volbarni měli křesť. sociálové 126 členů v obecním
zastupitelstvu, po užších volbách ve II. sboru jich
prohlásil společný finanční ministr dr. ryt. Biliň
mají 125. Strana křesť „sociální zbavila se při těch
to volbách oněch lidí, kteří na její program byli
zvoleni, vystoupili však z >občanského klubu«

a omáhali oposici přepadat stranu. Ač tedy mají
soc. dem. a liberálové celkem o 8 mandátů více,
počet spolehlivých členů strany klesl jen o 1. Li
berálové měli dosud 15, nyní mají 20 mandátů, so
cialisté dosud 7, nyní 10. Zisk jich nešel na účet
strany křesť. soc., nýbrž na účet přeběhlíkít.

Nár. soclálové rozbíjejí vyjednávání o smir.
Po straně státoprávně-pokrokové, nejmenší české
straně, mající celkem 3 poslance, jejíž výkonný vý
bor odvolal své dva zástupce z jednotné organisa
ce českých poslancu zemských a z vyrovnávací
komise, přišli i nár. sociálové a v neděli dne 28.
dubna na sjezdu duvěrníků strany nátlakem posl.
Chove isneseno, odvolali z vyrovnávací komise
dva členy nár. soc. Usnesení toto se stalo za ne
přítomnosti posl. Klofáče, dra Švihy, Lisého a Ko
nečného. Vedení měli posl. Choc a Stříbrný. Nej
silnějším duvodem k tomuto rozhodnutí působily
prý výstrahy zástupcu některých organisací nár.
soc. z menšinového území, kteří uváděli, že kdyby
smiřevačky byly provedeny v tom směru, jak se
nyní vedou, pu Českých menšinách bylo by veta.
Skutkem timto se dle Nár. Listů německé postave
ní ve vzájemném zápase o mír neskonale usnad
ňuje. Dle jiných »zásluhou« čes. radikálů nastal o
kamžik, kdy hr. Stiirgkh cestou mimořádnou zatočí
vyrovnáním. Nyní ve vyrovnávací komisi zbývají
mladočeši a agrárníci. Mladočeši úmrtím dra
Škardy ztratili hlavu a agrárníci sami s vyrovná
váním nevěděli by si rady. — Nár. sociálové již
poznávají, že provedli hloupost. Vydivají jedno
vysvětlení za druhým a již nesvalují všechnu vinu
na českou povolnost, nýbrž na německou neú
stupnost.

Volba agrárního posl. Rydly. V nedávné schu
zi legitimačního výboru projednávala se volba a
grárníka Rydly, jenž ve 43 .voleb. okrese zvítězil
proti dru Horskému. Tehdy ujednáno, aby se na
před zjistilo, proč 9% (resp. 76) hlasů pro dr. Hor
ského prohlášeno za neplatné. Ve schuzi legiti
mačního výboru 30. dubna zjištěno, že 61 ze 76
lístků bylo prázdných, a neměly se tedy počítat.
Zbývajících 15 lístku bylo zamítnuto pro nepatrné
pravopisné chyby ve jméně dr. Horského (Hoský
míste Horský) a pod., sám referent o této volbě a
grár. posl. Vojta uznal tuto malichernost v zamí
tání hlasi. Protože v užší volbě dostal Rydlo
5198, kdežto dr. Horský 5123, tu i Do přičtení o
něch 15 hlasů má dr. Horský ještě o 60 hlasu mé
ně. Tím volba Rydlova byla schválena. Posl. Ši
linger vyhradil si však, že ve sněmovně navrhne
resolucí, v níž vyzve vládu. aby poučila volební
komise, že prázdné lístky nemají se při volbě počí
tat a kde není sporu o totožnosti osoby, nemají se
lístky pro nepatrné pravopisné chyby zamitati.

Otázka dardanelská. Úzká úžina dardanelská
Jest uzavřena pro mezinárodní obchod. V Marmar
ském moři jest přes 100 parníků obchodních. je“
po uzavření Dardanel nemohou se dostati do Stře

Račte si vyžádati vzory jarních a letních látek,
které letos přináším vbohatém výběra.

Veledůstojnému duchovemstvu do ji avláštní

noviake“pod násvem „PRENTAM“v ceněmetr K840.—



dozemního'fmoře,a co parníků jest zadržováno v
černormořskýchpřístavech, kolik v. ostatních e
vropských přístavech, poněvadž cesta iich Darda
nelami jest zatarasena! Tím trpí obchod velice.A
Turecko přes protesty velmocí nechává Dardane

ta jest prý ochotna Dardanely“ opět- otevříti, jak
mile okolnosti tomu dovolí. Italle se hájí, že právo
útočiti na Dardanely: jest jejím nejlepším -„útočným
prostředkem. Níkoli hrozba italského loďstva v
Egejském moři přinutila Turecko uzavříti mořskou
úžinu. Jde prý tu o diplomatický: manévr,- aby totiž
Evropa poštvána byla proti Italii. To bylo doká
záno skutečností, že Turci: stříleli první na. italské
lodi.

obchod, aby donutili velmoci k zakročení v Římě.
Trestuhodně jest počínání Fůrecka, které nakladlo
miny nejen v úžinědardanelské, ale i dále'v moři
Egejském. Tak z přístavu smyrnenského vyjíždě
jicí americký parník »Texas« narazil na minu,
nasta! strašlivý výbuch a loď téměřna kusy roz

se' zachránilo. Nyní se dává vina zase kapitánu,
ač vlastním vinníkem jsou Turci a:Italie. .

Zprávy |
organisač. a spolkové.

Eucharistický. sjezd ve Vídni. V neděli 28. dubna
přednášel v Adalbertinu vdp. sekretář Láš o světových

velmi zajímavým. a poutavým způsobem,tak. že vzbudil
všeobecné nadšení pro obeslání sjezdy veVídni. z blíz
kých spolků dostavili se k přednášcedelegáti, ač. účast
mohla býti. větší. —Na sjezd vídeňský dlužno, upozor
ňovati ve schůžích a na kazatelnách. Vdp. sekretář Láš

ochoten je přednášeti ve spolcích a provázeti, výklad
světelnými obrazy.

. SLET >ORLA« konati se bude ©v Hradci Králové
dne 28. července. Již dnes ukazuje se, že bude skuteč
ně manifesfačním. Ze všech krajů Čech, jak docházejí

vzájem ku další práci. Při sletu konán bude sjezd ka

fečnice. Nechť není ťedy jednoho spolku a organisace,
ať mládeže, tak dospělých, které by se sjezdu nesúča
stnily! .Čiňte již nyní přihlášky!

Borohrádek. Katolicko-národní jednota pro Boro
hrádek a okolí pořádá v neděli dne 5. května o půl 3.
hod. odpol. v sále »Obecního domux v Borohrádku
veřejnou spolkovou schůzi, na kteréž promluví věhlas
ný řečník p. Václav Špaček, řídicí učitel v. v. z Březo
vých Hor na thema:
nější době.. Vstup volný. Dostavtež se k této důležité
a poučné přednášce hojně i z okolí! ©

Sdružené katolické spolky v Pardubicích uspořádaly
v neděli dne 28. dubna t. r. v měšťanské besedě tělo

cvičný a zábavný večírek s bohatým programem.
Všichni účastníci. byli velmi mile překvapení zdařilým
vystoupením tělocvičné jednoty »Orlas«z Hradce Králo
vé, která do Pardubic s ochotou vyslala několik junác

naši místní. Bouřlivý potlesk, který doprovázel tělo

srdce všem těmto mladým »Orlům: za jejich ušlechtilé
snahy, které nám přinesly tak roztomilou zábavu. Roz
umí se, že i ostatní páni a dámy při večírku působící
nezůstali v ničem pozadu a vykonali všichni úkol svůj
k potěše a radosti všech přítomných. Zasluhují všichni
do jednoho úplnou chválu a náš nelíčený dík. Pan Kli
vický svým nepřeberným humorem pobavil nás stejně
jako vždycky. Pouze nevhodná byla ta neděle k večír
ku, protože právě na tu dobu připadající kostelíčková
pouť, vyčerpává finančně mnoho těch, kteří by snad byli
jindy přišli a pak tu neděli bývá v Pardubicích samá
zábava.

Hořice. Dne 28. dubna t. r. uspořádána byla zdejší
odbočkou zajímavá přednáška dp. Jaroslava Schovance,
katechety z Jičína, jenž ochotně uvolil se přednášeti o
své cestě do Svaté Země a provázeti přednášku světel
nými obrazy. Ač byl krásný dubnový večer, který lá
kal lid setrvati v přírodě, přece přes půldruhého sta
posluchačů přišlo vyslechnout přednášku. A zajisté,
kdo přišel, nelitoval. Dp. katecheta milým svým způ
sobem líčil svou cestu na místa každému z nás křesťa
nů drahá, a živé slovo své doplňoval krásnými obrazy,
jichž bylo přes 200. Za tak krásnou přednášku dp. ka
techetovi vřele děkujeme a voláme srdečné: Zaplať
Bůh! Současně vřelé díky vzdáváme | sl. ředitelství c.
k. odb. školy sochařsko-kamenické za ochotné a bez
platné propůjčení skioptikonu, jakož ! panu c. k. odb.
učiteli Čapkovi, jenž s nevšední ochotou a laskavostí

-převzal promítání obrazů a krom +tého | swowradou

nám byl nápomocen.— Tutéž přednáškupro školní:rky konal vlp. Stanislav Kordule. — Minulý týden
se v okoli hořickém dvě neštěstí. -V blízké- obel- Malé:
cích lóletý učeň kolářský Jos. Dědek hrál si s flobert

, kon a mířil na své soudruhy, než v tom rána vylša' a
, projektil zasáhl Jáletého Jos, Jaroše do lebky nad
« vým okem. Leč při tom neštěstí bylo i štěstí, neboť, ač

rána zdála se býti velmi. nebezpečnou, pefce nymí stáv
nemocného velmi se zlepšil, tak že jest jistá naděje ma
uzdravení. Onen učeň, jenž od obecenstva líčen jest jako

hoch Pořádný, ze stráchu před“ treďfem utekl, zanecháv.
dopis, že vežmě © OHvOL.-Již týden jest po něm pátráno,

výhrůžku svoh uskutečhil. Opětně tový doklad, že -by
lo by již na časť užákoniti ustahoveni, 'že střelná a vů
bec smrtící káždá jiná zbraň nebudé každému hned pro
dána. Dnes k ní lehce se dostane nedospělé dítě; a pak
se nedivme, že tolik neštěstí, ať už z jakékoliv příčiny,
střelnou Zbraní jést Způsobéno. — Ještě však více roz
rušeno bylo obyvatelstvo zdejšího“okresu. když-- ve

čtvrtek dovlékt se 'do zdejší nemotnice muž, jenž byl
poset mnoha raňam! a takřita ani'sfova schopen nebyl.:

Lékaři ordinufícímu jen řekl, že už'to'má od neděle'z.
Miletína, a ježto tam ten den byla první na okolí pouť,
ihned fáma řoznesla, Že se mu to sfálo'o miletinské pouti
o muzice a pod. Ubohý muž, jménerí Antonín Petera z
Poličan, 42 roků starý, ženatý a otec 6 negaopatřených
ditek, upadl hned po svém příchodu do nemocnice v bez
vědomí a vzdoř ejbedlivějšímu ošetření v. sobotu "Z7.
dubna t r. zemřel. Nařízenou však' soudní pitvou -rtafe-:
zeno'bylo, že zde se nemůže jednatř:o nějaký zločin,
nýbrž že Stala sé zde smrt přitožená; muž ten byl ra-

a páteři, menší pak rány 'i jizvy na: hlavě přivodil si
tim, že zmítal sebón na štěrku, kdé byl nalezen. Soud

zlóčin,a tímimysl"obyvatelštvěsč ukRdňíla -©
Hořice. Dne 14. dubna t. r. ve spolkové" ihistndsti

sna Doubravce« odbýval lidový křesť soc. spolek“ pro
Hořice a okoli řádnou valnou hromadu, na níž zvolen:
byl nový výbor, který se takto Sestavil: předseda vlp.
Stanislav Kordule, místní starší kaplan, místopředseda p.
Bohumil Hénc, jednatel vip. Jan: Ježek, místní kaplan;
duchovní rádce dp. katecheta Václav“Paukert: Členové:
výboru: pp. Munzar, Kráčmár, Jirgl,- Kolář, Janeček,

Lorenc, Špůr, sič. Růž. Vejsová. Náhradnici: pí. Ko
houtová, p. Bartoníček. Přejeme novému výboru, aby
ve svornosti prácovál k povznesení celého spolku. —
V neděli 5. května t. r. ve 4 hod. odpol. bude odbývána
na Doubravce valná hromada místní skupiny organisace
mládeže, při níž bude' přednášeti vlp. Stanislav Beneš,
adjunkt bisk. tiskářny a tajemník sdružení: mládeže z
Hradce Králové. Vybízíme nejen našli mládež, ale vůbec
všechny členy křesť.soc. spolků,áby na přednášce“té
podíl brali. — Na den 16. května sehraje náš čitý dra
matický odbor jednu z nejlepších a nejnovějších veselo
her »Čertovo kvítko«, která byla letos poprvé dávána
na vinohradském divadle. Ač tato hra jest těžší, nic
méně jsme jisti, že naši osvědčení herci zhostí se..do
bře své úlohy, a proto zasluhují, aby -každý člen a

příznivec našich spolků jejich námahu svou přítomnostíodměnil.

Česká Liga Akademická, katol. akademický spolek
v Praze, dovoluje si oznámiti, že JehoVI. řádnávalná hro
mada konati se bude v neděli dne 5.'května o 10. hod.
dopol. ve velkém sále kolleje Arnošta z Pardubic (Pra
ha-N., Voršilská 1.), k níž všechny své P. T. příznivce
uctivě zve. Přeď valnou hromadou v chrámu sv. Kli

menta o 9. hod. mše SV. S promluvou univ. prof dra.Kordače.m ee kjh
-Zprávy:

místní az kraje:
"Generální visltace ve-vlkarlátě. chrudimském. J. E.

nejdp. biskup dr. J- Doubrava na své apoštolské cestě
zavítá v sobotu 4. května odpol. do Chrudimě, kde po
bude až do čtvrtka 9. května incl.,

Mikulovicích, v neděli v Heřm. Městci, večer vždy vHeřm. Městci.

Olticlum brevíře na-"neděli 5. května 1912. Kdo z
kněží koná modlitbu brevíře dosud podle staré úpravy,
nechť v neděli, v oktávu slavnosti sv. Josefa, v 2. a 3.
nokturnu vezme lekce ex feria 2. Infra Octavam solem
nitatis s. Joseph (additam. noviss.) Kdo však recituje
dle úpravy nové, nechť místo officia de die Octava.s.
Joseph modlí se officium de Dominica IV. p. Pascha cum

commemoratione. eiusdem octavae.
Májové pobožsosti v chrámu Panny Marie těší se

veliké návštěvě i z řad Intelligence. Dp. exhortátor
P. Černý zvolil k promluvám svým velice časový apo
logetický cyklus. Podává důkazy pravosti naší víry
bystře a ve formě populární, takže posluchačstvo jest
vděčno za přesvědčivá slova. Bůh žehnej horlivé snaze!

Mariánská družina dam představením Pasačky z
Lurd.zavděčila se přečetným návštěvníkům, kteří vy
plnili všecky prostory dvorany Adalbertina. Před. zapo
četím poutavé divadelní hry podal p. Dr. Joset Netu
ka stručný, ale jadrný, pečlivě zpracovaný přehled dě
Jin kaple na Rožberku, S naplatým zájmem sledovalo
obeceastvo doklady, jakým Ideálním drahým útočištěm
byla kaplička po dlouhé časy lidém prostým | Intelligen
ci. Přednáška odměněna nadšeným potleskem. Pr
stavení samo jest dramatem dosti složitým, vyžadujícím
veliké pečlivosti při- režii. Ačkoli pak provedeno bylo
ochotniceml, které posud na jevišti nevystupovaly, bylo
provázeno velikou pochvalov. Zvláště slečnyKotlandová,
Kubištová a aJnoušková vžily se do svých rolí s plným
porozuměním. Světelné efekty dařily -se velice pěkně.
V mezlakti účinkoval tamburažský sbor zdejší jednoty
katol. tovaryšů, který za své výkony klidil obecnou po

chvalu. Zkrátka: dramatický večer ten měl tspěch krá

Sedesátřleté jubileum kměžství oslavuje letos vidp.

Th.ČermákděŠin dnech,"oo kp. J. Betlach,děkan v Jile é-vldppx- Jos.. Elias,. 1hp 20VENÍ 2Gajaekt,E
rář na odpoč. ve Vldni, Frt:Klírga, jarář na „odpoč.v
Ottenthaln'9 Bot. SFakouekchiDšení: kšář « Hořičkách,

V.Kracík,farářv,Blý,Ae KoMačhážekaú'děkana biskup.vikáž.vOpatově,di Kek naod
počinku vŽabovřeskách u ma Ant. Šchreiber, děkan

a bisk: vikář ve, Žlebích,V.Strnad, „dějin ÝOSP:cích,Aug..Žďárský,farář vDušejově, p
Zprávy dlecésal. „Vyzmamenání' jsou“ppoí "Kitinin

Láš, farář v Lomnici n. Pop., jmenován vikariátním
sekretářem, Josef Poláček, děkan v (Žamberku, |bisk.
notářem, Jan, Vik, zámecký kaplan ve Smificích, "obi
držel Expositoriumcanoa., Jan Petrásek; kaplan“"v Čer
nilově, ordinariátní pochvalu. — Ustanovení sou Pp.:
AL.Wittich, farář v Lanově, zá faráfe'"ůo Mdrešova,
Jan Dudek, kaplan v Hlinsku, za administrátorat'do
Luže, Ed. Švorg, administrátor vRyčhdově, za dádef
nistrátora do Javornice, JaňTošovský, adrajstrátě *v
Polné, za kaplana tamtéž, Frant. Dittrich, "kablán;“za
administrátora v Jaroměři, Aug. Jonáš, kaplan v Lito

myšli, za kaplana do Hlinska,-Fr Prydrych, kaplan, za
administrátora v Hólohlavech.“—-V: Pánu :zásnuli; Ak
Kozák (V' Vul.), MiDIfár konsist= rada, bisk. notář, dě
kan v Holohlavech, zemř. 14. dnbna (naroz 428, 'vysv.
1854), Emil Kapoun, farář Jenšovický n. d“ ve 'V
Mýtě, zemř. 13. dětíá: tfároz. 188, vysý. 1872),„še

ný kanovník, rytíř řádu Frant. Josefa U"ktásist. řada,
děkan n. oV Rychnově n. kl“ zemř.725..dubná.tharoz.
1834, vysv. 1859),Joseř Závodní*(V Vuln.j Tyti řádu
Frant. Jos. I. „čestnýkanovník“ konsišt.:rádi, blsk. vi

kanství, jatton. Jeho“Velčedstýl, od'1p: dubná, Zlšt4
Olešná (doldenšls), fará' pairon.tábož. matice,od 25.

henlohe-Schillingsfůrst, přaesentuje "Jeho Veličenství, od
2. května, Lanov fara. patron. hraběte Czerning:z Chu

denic-Morzin, od 4;*května“BArmwaldfara patron. Ma
rie hrab, Nostitz-Rhjenék,„od.1."dybná (po tře), Dit

Valteřice (Neudorf), Sasa. patron, „nábož.matice, od 1.dubna(po dřahé). "4.1 +.
Slavnostní.: večer. „Vadělávací +a| úodpůrný spolek

křesťansko-sociálních paní a dívek »Anežka« vwHradci

Králové pořádáv neděli :dne.5. května 1912 na paměť
10letéhotřvání "spolků jnbilejní večer. za: laskavého spo

luúčinkování dámského pěvec. | sboru, pi. Brtounové,
pl. Dvořákové, sl. Macákové -sk- Pacákové, sl.'Fridri
chové, hradeckého komorního kvarteta. a tamburašské
ho sboru jednoty kat. tovaryšů. Sbory pacvičil a řídí
vp. O. Svoboda. Zpěvy klavírem doprovází vdp. prof.
Hornof. Dvorana Adalbertina. Začátek přesně o 8. hod.
večer. Vstupné: Sedadlo u stolu 50 h. Galerie 20 h.

Družina mužů a jinochů v Hradci Králové koná dne
5. května v neděli ráno o */«. v chrámu Panny Marie

slavné přijetí nových členů, Pořad slavnosti: Na po
čátku zpívá se družinský hymnus k Duchu sv. »Za
vítej sv. Duše k náml« Pak je slavnostní promluva. Po
ní'je vlastní přijetí. Při svěcení medailek se zpívá první
sloka: »Tisíckrát pozdravujeme Tebe.« Na konci přijetí
zPívá chvalozpěv »Velebí duše má Hospodina« s re
sPonsoriemi a modlitbou. Při anší sv. zpívá se: »Budiž
věčně velebena; po pozdvihování:»V Tvé srdce, Je

i hned po sv. přijímání obnoví všichni sodálové s hoří
tími svícemi před hlavním oltářem záslib. Po mši sv.

»Dobročinný komitét dam« v Hradci Králové, je
hož účelem jest opatřovati chudým -dítkám hluchoněmým
potřebné šatstvo, prádlo, obuv a j.v., konal svoji řád
nou valnou hromadu dne 24. dubna 1912 v nové budově
»Rudolfina«. Spolek čítal v roce minulém 201 řádných
členů a 40dobrodinců. Příspěvky členské činily za rok
1911 374.80 K, sbírka štědrovečerní 308.30 K. Dary od
dam z výboru k štědrovečerní nadilce 35 K. Úhrn příj

mů 718.10 K. Vydání činilo 811.18 K. Každého roku bý
vají chudé dítky hluchoněmé den před Štědrým veče
rem po pohnutlivé slavnosti vánoční podělovány dama
mi z komitétu různými potřebnými dárky. Funkclo
nářky zůstaly tytéž jako roku minulého a sice: před
sedkyní pí. M. Steinfeldová, místopředsedkyní pí. A.
Šantrččková, pokladní pí. P. Tolmanová a jednatelkor
sl. A. Eiglová. Do výboru zvoleny opět jednohlasně dá
my: Ppl.: A. Czurbová, M. Beránková, R. Hobzková,
R. Jirotková, B .Kořinková, A. Nováková, M. Pokorná
a sl. Boh. Štefanová; revidentem účtů opětně zvoler
Vidp. ředitel VI. Sekera. — Komitét vzdává uctivé díky
vldp. reviděntoví účtů za všechnu podporu spolku vě
novanou. Udtivé díky též všem veleváženým dobrodin

tům za všechny dary chadým ditkám hluchoněmýnzaslané.

Společenstevní výstavka, jejímž uspořádáním pově
řena byla Obchodní, živnostenská u průmyslová ústřed

Mladé Boleslavi, setkala se u některých společenstev 1
obchodních gremil s naprostým neporozuměním, jehol

tim více sluší litovati, ježto ohrožuje se jim pořádánívý
stavky vůbec. Ona živnostenská společenstva a obc.gre.

mla, která dosud nevyplnila příslušného dotazníku, Ú.
střednou jim zaslaného, žádají se důtklivě, aby v zájm:
stavovské cti neodkladně tak učinila.



Pro -májovépobožnosti-
oát. .: výtečně prodal sbírka. 32 mějovýoh.

Českéia-v koruně
Královny nebeské.

"Sepsalprof. Fr. Kohout. Š

Beských světců a jiných vynikajíotoh“"Čechů
Gene2 E 00h —Pošten3 K

Objednávky vyřizuje obratem *

v HradciKrálové.©"

Městská rada -učiniladne.D. dubna a tatu usne

kladníhotovosti,zc -dnede „dubnat „oa vzaty navědomí. -+P č taka vk:hříškě“žaťÚublovowobecných
škol bude knna hlínou. — Dle výnosu ©. A. okresní
ho bejtmanství všichni majitelé hostinských živností a

mezi živnosteuským úřadem a ředitelstvím středních

dnech a hodmách pouze určité hostinskémístnosti, dichž
volba přenechává se c. k. okresním hejtmanstvím pří
slušným ředitelstvím ústavů a. že všichni hostinští,
jimž hostění studujících nebude. povoleno, jsou povinní
studujících ve svých místnostech nepřechovávati. —$
policejní: úřadem se sdělí, že panu Ant. Gerguričovi,
majiteli domu čp. 86. na Janském náměstí, povoleno by

lo. používání dvou. Rově zřízených místností vináren
ských v domě témž ku výčepu vína. — O žádostech pp.
Em. Hailicha, Fr. Vávry a J. Vacka, hostinských za po
volení t. zv. dámské obsluhy dá se c. k. okresnímu hejt
manství zásadně zamítavé vyjádření. — Lesním dělní
kům vypláceti bude příště mzdy lesní úřad v sobotu.

Oblíbený jarní koncert pořádají odbory Ú. M. Š. v
Hradci Králové v neděli dne 12. května dopoledne v
městských sadech na Žižkově náměstí za účinkování 0
svědčené civ. kapely Světské. Zajisté, že veškeré če
ské obecenstvo z města i okolí súčastní se této pěkné
harní přehlídky řad přátel českých menšin.

Obchodní, živnostenská a průmyslová ústředna v
Hradci Králové upozorňuje tímto interessenty z kruhů
maloživnostenských a průmyslových, že jest ještě v nej
bližších dnech možno se jim přihlásiti u výstavního ře

ditelství v Mladé Boleslavi, které následkem rozšíření
výstavních budov má ještě některá místa k disposici.

Informační hurs živnostensko-právní pro funkcioná
ře živnostenských společenstev a učitele pokračovacích
škol ve drmech22.—26. dubna 1912. Obchodní, živnosten
skou a průmyslovou ústřednou v Hradci Králové pořá
daný, těšil se značné účasti jak z kruhů živnostenských,
tak učitelských. Průměrná návštěva byla asi 30 osob.
Přednášky obstarala Ústředna královéhradecká, praž
ský ústav ku zvelebování živností, c. k. společenstev
ni | instruktorát, c k. živnostenský © inspektor
a inspektor zemských — ústovů © pro. sprostřed
kování práce. Program byl následující: Živnostenský
řád — hlava IL—V. (c. r. Sshuster), Živnostenský řád
—. hlava VI. (dr. Wiškovský), Živnostenský řád — hla
va VII. (dr. Polák), Živnostenská politika (dr. Wiškov
ský), O zvelebovací akci živnostenské (inž. Frynta), O
svépomocných organisacích živnostenských (vrch. kom.
Burda), © pojištění dělnickém (živn, insp. Glockner), O
základních pojmech obchodního a směnečného práva
(dr. Štangler), O výdělkové dani (dr. Štangler), O ob
chodních a živnostenských komorách (dr. Wiškovský),
O finanční správě společenstev (dr. Ottis), O veřejném
sprostředkování práce (zem. Insp.. Komínek). — Ve pro
spěch nemajetných účastníků kursu věnováno Ústřed
nou 6 stipendií po 25 K; rovněž některé okresní výbory
podporovaly svoje nemajetné příslušníky přiměřenými
obnosy.

Čítárna musejní otevřena byla v měsíci dubnu cel
"kem 1likráte. Navštívena byla 694 osobami, z nichž byli
464 studující, 149 žáků odborné a pokračovací školy,
'69 živnostníků, 112 učitelů, úředníků a Jj. 80 žen. V čí
tárně vydáno na 318 žádanek. 362 svazků knih a 176
předlohových děl. Domů od 155 osob; z nichž bylo
ZT studujících, 9 žáků odborné školy, 28 živnostníků,
16 úředníků, učitelů a j. a 8 žen, půjčeno bylo 230 svaz

ků knih a 627 předloh. Do okolí 14 vypůjčovatelům, z
nichž bylo 10 živnostníků a živn. společenstev, 2 uči
telé a 2 dámy, půjčeno bylo 18 svazků a 253 předlohy.
— Do knihovny věnoval p. inž. Jindra několik brožur,
Klub přátel umění v Brně zprávu za rok 1911,Obchodní
a živa. komora v Plzni poslala jednací zprávy svých
schůzí. Zakoupen byl spisek: Historie pommíku Frant.
Palackého v-Praze od Stan. Suchardy a-3 svazky L'art
decoratif aux expositions des beauX. arts. (Sculptures
Pelntures decoratives Bijouterle-orfévrerie-ornamentati
on). —Za člena přih ASuchéu Ns láajlse p. Aug..Bartol,učitel v

Zemřel V minulýchdaeoh-na.Syatém poli uloženy

skon vzbudil mezi- věřícími veliký žal. Včera po krát
ké nemoci zemřel dp. P. Havel Ziegler, kněz řádu ka

|* t. m. z chrámu kapuctnskéhov Chrudimi.— Ve Zlaté Olešné skonal dp. farář- Vojtěch Krejčí. Tělesné ostat
kyjeho -byly 24 „dubha:vykropeny ve Zlaté Olešné a
po převežení dne 26. dubna pohřbeny: v. Humpolci. V

| Pánu zesnulý narodii se r..1870 v Humpolci a vysyčcen

valý děkan Ryehnovský vsdp. Vincenc Kleprlík, který
za nesčetné zásluhy jmenován bisk. konsist, radou, bisk.
vikářem a čestným kanovníkem, rytiřem- řádu Františka
Joseia I. Narodil se r. 1834ve Vysoko-Srbské. „vysvěcen

škrábnuti v obličeji přivodilo otravu krve, jíž statný
tento hodnostář -ve' 3 dnech: podlehl. Narodil. se ve Sko

repicích r .1849,ordinován byl-r. 1874.Byl jmenován pro
své zásluhy tytiřem řádu Františka Josefa I. —Bůh

přijmiž tyt šlechetné služebníky své do bran ráje věč-.ného. :

Dary: Rudolfinu.Zdejšímu ústávu ' hluchoněmých
věnoval: p. Jan Kánský, výrobce kávových. náhražků z
Hořic, částku 200 K k uctění památky zemřelého. otce.
Chovanky 'okres. hospodyňské -školy v Chrudimi při

vaný dobrodinec z Hrádce Králové zaslal 8 K a pro
střednictvím dp. Jos. Papáčka, kooperatora: ve Štokách
věnoval nejmenovaný hluchoněmým dítkám 4 K 84 h.
— Ředitelství ústavu vyslovuje šlechetným| dárcům
těmto -uctivé' díky. — Zaplať Bůh!

Žádosti za' přijetí hluchoněm. dětí do dlec. ústavu »Ru
dolfinum< v Hradci Králové. "Poněvadž některé žádosti

za přijetí do ústavu pozdě se zasílají, a nejen od jed
notlivců, ale i od duchovních správ docházejí často do
tazy ve příčině přijímání hluchoněmých dětí, uveřej
ňujeme ožnámění, které v »Ordinariátním listu«, dne 8
března 1883, č. 32 „otištěno bylo: »Do Královéhradec

němé děti ve věku od 8do 12 let. Žádné hluchoněmé dí
tě nemůže do Ústavu býti přijato, dokud od ředitele ú

vzdělání za způsobilé užnáno. Děti zblbělé hebo mimo
hluchoněmost jinými neduhy stížené nepřijímají se do
ústavu. Za ošetřování a vyučování hluchoněmého dítěte
platí se ročně 360 K. Jsou-li rodiče zcela chudí, může
se zmírniti poplatek, pokudprostředky ústavu dovoli,
až na 80 K ročně. Každý chovánec do ústavu vstupující
musí přinésti s sebou trojí oblek, dvojí obuv, nejméně
čtveré prádlo a jiné méhší potřeby. Žádosti za přijetí
do ústavu křestním listem, vysvědčením lékařským, vy

svědčením chudoby nebo výkazem o nemajetnosti a li
stem domovským dítěte opatřené, buďtež zasílány nej
déle do konce května t. r. prostřednictvím důstojných
farních úřadů nejdůstojnější biskupské konsistoři nebo
poštou (vyplacené však) ředitelství ústavu. Rodiče, po
ručníci hluchoněmých dětí nebo jich zástupci, odevzdá
vajíce hluchoněmé děti ústavu na vychování, zavazují
sé spolu, chovance z ústavu propuštěné vzíti ve svou
ochranu a péči; neboť ústav pro hluchoněmé není ústa
vem zaopatřovacím, nýbrž toliko ústavem vzdělávacím..
— Poznámka: Veleslavný Zemský výbor král. Českého
usnesl se opatřiti ve zdejším ústavě 13 osiřelých neb o
puštěných dětí hluchoněmých na účet zemského fondu
sirotčího. Dle výnosu č.. 48579 z r. 1903 chovanci zem
ského fondu sirotčiho musí vyhovovati nejen podmín
kám předepsaným stanovámi ústavu, nýbrž i podmín
kám stanoveným zemským zákonem ze dne 29. října
1902 č. 78 z .z. ($ 2., 3. a 4.) Z té příčiny žadatelé musí
býti: 1. sirotci, příslušní právem domovským do někte
ré obce v diecési Královéhradecké (bez rozdílu národ
nosti a náboženského vyznání), a to zvláště sirotci po
vojenských osobách, které o život přišty ve válce ne
ba za bezprostředního výkonu služby branné; 2. děti
poloosiřelé nemající jednoho z rodičů, nebo z nichž je
den jest neznám neb nezvěstný; 3. nalezenci vystoupiv
ší z péče nalezinecké, o-něž jiným způsobem není po
staráno; 4. takové děti hluchoněmé, jejichž rodiče od
souzeni byli, protože s nimi špatně nakládali a jejichž
otec zbaven byl moci otcovské. Žádosti za propůjčení
těchto míst buďtež podávány ředitelství ústavu rovněž
do konce května t r. a buďtež opatřeny těmito dokla
dy: a) listem křestním neb rodným; b) vysvědčením lé
kařským neb očkovacím; c) vysvědčením o úplné chu
době ucházeče i těch jeho příbuzných, kteří po zákonu
povinní by byli pečovati o jeho výživu a výchovu; d)
průkazem obcí domovskou vyhotoveným a příslušným
[arním úřadem potvrzeným, že uchazeč jest dítětem
osifelým neb opuštěným; e) listem domovskýni na do
klad toho, že uchazeč právem domovským jest přísluš

ním, jímž zavazují se dosavadní ošetřovatelé hluchoně
mého dítěte, že je v případu propuštění z ústavu do oše
třování zpět převezmou. — Přijímání nových chovan

ců děje se vždy v měsíci červnu a to za tou příčinou,
by nově přijatým chovancům po dobu prázdnin mohlo
býti od rodičů opatřeno potřebné prádlo, šatstvo a o
buv. — Ředitelství ústavu.

. jmenování pro berní komise. Pan JUDr. Alois Ba
fer, c. k. finanční koncipista v Hradci Králové, byl jme
Bován zástupcem předsedy všech v sídle c. k. okres
ního hejtmanstvístávajících -berních komisi, jakož 1 re
ferentemzdejší odhadní komisepro osobnídaň £příj

Záložna v Hradci Králové. Výkaz,.za měsíc duben
1912. Stav vkladů počátkem měsíce 1,932.455.—-K vlo

Stav půjček počátkem měsíce 2,622.928.—K, "půjčeno *

běhení měsíce 3400.—,splaceno. během „měsíce 56.449.—
K, stav koncem měsíce 2,566.779.—K. Počet účtů4061.
reservní fondy 213.812.—K, závodní podíly 91.18— K “
pokladní obrat 1,144.371.— K. u

Záložní úvěrní ústav vHradci Králové. Stav ve

42,211.040.90.,
Osobal. Poštovní správce v "Hradci Král. 2. pan:

Václav Engelman jmenován vrchním poštovním správ
cem. —

Restaurace děkanského chrámu v Pardubicích. v“
posledních dnech pozorujeme V restauračních pracích

opravňuje k nadějím, že v nejbližší době uvidime pře
ce už patrný krok ku předu. Kostelní výbor s veške
rým úsilím doléhá na mistra stavitele, aby práce na
kostele postupovala rychlejším tempem. Jednotliví čle
nové výboru pilně dozírají při stavbě a jsou tak usta
vičnou kontrolou celého podniku. Všechny nevkusné'
přístavky, které během času byly nalepený na původní
hlavní a krásně slohovou budovu, jsou už odstraněny.
Jedná se nyní o uvolnění chrámu tak, aby kolem bu
dovy chrámové byl volný průchod. Až doposud stojí v
těsné blízkosti čtyři stavení různých majitelů, kteří pa
trně. promlčením získali si majetkové právo až k samé'
zdí u hlavního oltáře, nastavěli tu chlívků a kurníků,
které nejsou právě domu Božímu ku ozdobě. Kostelní
výbor doufá, že majitelové tito budou ochotní k prodeji
této prostory, čímž by kostel získal velice mnoho na
svém vzhledu a úpravě.

Choceň. Dne 21. dubna k večeruJ. E. nejdp. biskup
dr. Josef Doubrava zavítal na své apoštolské cestě do
našeho města, které si zvolil za místo delšího pobytu.
Naliranicích kolátury uvítán byl slov. panem ředitelem
G.Tomkem, jakožto zástupcem kníž. patronátního úřa
du, s nímžto, jakož i s blahorodým pánem R. z Česa
ných, c. k. okr. hejtmanem vysokomýtským, přijel do
města za průvodu jezdců na koních a za pozdravných

výstřelů. Město -vyzdobené prapory radostně přijalo
svého vrchního arcipastýře do svého středu, jak svěd
čí slavnostní uvítání ve chvíli příjezdu. U slavobrány,
ozdobené bisk. znaky a hesly, uvítán místním i okolním
duchovenstvem a pak celou městskou radou s váženým.
panem Starostou J. Zběhlíkem v čele. který jasnými a
přímými slovy, jménem katolicky smýšlejícího občan
stva choceňského J. E. nejdp. biskupa k delšímu pobytu
do našeho města uvítal. --- Nato představeny mistní
spolky a korporace, načež odebral se nejdůstojnější ar
cipastýř do budovy děkanské, aby za několik okamžiků
odešel do chrámu Páně. Uvítání stalo se za radostných
citů a projevů všech přítomných a jestliže přece někte
ří z rozličných předsudků zdržovali se od projevů těch,
neodolali jim, když blíže seznali jednání a láskyplné
srdce svého arcipastýře, který s láskou žehnal těm
maličkým 1 velkým, svůj pozdrav a požehnání udílel
přítomným a posílal i nepřítomným, ano 1 těm, kteří
snad nechtějí býti jmenování mezi přáteli jeho. Svým
zjevem, vlidnostií a láskou získal si srdce všech. —- V
neačli udělena svátost sv? biřmování 943 biřmovan
cům 4 v ronděli dopoledne vykonána náboženská zkou
ška skolních dítek, odpoledne pak visitace okolních ko
stelů, zvláště pak kostela BI. Panny Marie na Hemžích,
kde srdečného uvítání dostalo se nejdůstojnějšímu vi
sitátoru od katolicky vesměs smýšlejících občanů.
V úterý konána generální visitace ve Skorenicích, ve
středu ve Sv. Jiří, ve čtvrtek v Újezdě a v sobota v
Radhošti. Všude byl náš arcipastýř radostně vítán a od
mnohých slzou doprovázen. — V pátek J. E. nejdp. bi
skur navštívil místní opatrovnu ctih. škol. sester de N.
D., kde potěšil se s nevinnou dětskou drobotinou; na to
učinil návštěvu na radnici sl. městské radě a pak vy
konal návštěvy soukromé. — V sobotu o půl 7. hod.
večer v chrámu Páně rozloučil se s námi způsobem
velmi srdečným, vzdal díky své všem přítomným, zvlá
ště pak místním duchovním, veleváž. patronátnímu ko
misaři a slavné městské radě, jakož i všem, kteří podali
důkaz lásky ke svému vrchnímu arcipastýři a slova
svá zakončil přáním, abychom i na dále zachovali jemu
lásku svou. A dnes, kdy již od nás vzdálen jest, může
me směle tvrditi, že vzpomínka na našeho milého bi
skupa vždy bude zdobena čistými květy lásky, vzrost
lými na půdě našich srdcí, která svlažena byla apoštol
ským požehnáním a milostí Ducha svatého. — V ne
děli dne 28 „dubna záhy ráno nejdp. biskup opustil nás
za hlaholu zvonů a doprovázen jezdci na koních, ode
bral se na apoštolské cestě do Zámrsku. — Na vrcholu
slavnostní brány byl kříž na důkaz, že v tomto znamení
lásky, která na kříži skonala a ve znamení pokoje k nám
přichází i od nás odchází náš vrchní arcipastýř. A že
vskutku tak se stalo, přesvědčili jsme se za jeho pří
tomnosti v celém týdnu, který podobal se jedinému vel
kému svátku. Dej Bůh, aby oktáv těchto Hodů Ducha
svatého v našich duších trval až do posledního dne na
šeho života!

Rychnov s. Kn. (Slavná Instalace vdp. děkana Fr.
Kubánka.) Toužebné přání Rychnovanů presentaci vidp.
Frant. Kubánka děkanem zdejšího města konečně spíně
no. A tato radost, jež zavládla po celém městě, byla
dokumentovéma obrovskou účastí všech vrstev v ne
děli dne 14.dubnao 2. hod. odpol., kdy konala se slav
ná instalace nově jmenovaného pana děkana. Vdp. dě



kase Kubánek, tklivě roglovčiv se s dozavadní svou o-'
sadou Javornickou, kde po 9 roků byl blahodárně-pů
sobil, přijel za slavného hlaholu zvonů k děkanskému

chrániu Páněsv, Havla,kdež byl od dp. administrátora
Ed. Švorce osloven vzletnou promluvou. Po té před
stoupil slov. p. purkmistr dr. V. Langer a tlumočil jmé

nem přítomné městské rady, aby shoda, jež mezi du
chovní správou a zdejším městem vždy panovala, i na
déle potrvala. Slov. p. feditel c. k. gymnasia Havrá
nek vítat jménem celého sboru professorského nového
pana děkana s přáním mnoha zdaru na vinici Páně.
Mimo uvedené dostavili se zástupci všech c. k. úřadů,
c. k. odborné tkalcovské školy, měšť. a obec. škol, dále
patronátního úřadu, spolku sv. Ludmily, kuratoria měst
ského sirotčince atd „Nový pan děkan uveden ducho
venstvem v čele s vdp. kanovníkemdrém Šulcem z
Hradce Králové a s vdp. vikářem a děkanem Pr. To
mičkem z Vel. Ouříma za dojemného zpěvu k hlavnímu
oltáři, kdež vykonán akt instalační. Po vykonaných ob
řadech proslovil býv. professor p. děkanův vdp. kanov
ník dr. Šulc, mistrnou řeč, ve které za napjaté pozor
nosti vylíčil důležitost installace pro osadu duchovního .
správce a církev sv. Zmínil se o historii kostela sv. |
Havla, o zbožnosti Rychnovanů, o které svědčí znak
Staroslavného města. Proslulý řečník apeloval na vděč
né posluchače, aby vždy kráčeli v šlépějích svých
zbožných předků, veřejně a neohroženě vyznávajíce

víru v Boha. Vdp. kanovník dr. Šulc svou výtečnou ře- i
čí a důkladnou znalostí historie zdejšího města získal

si srdcí všech. Po výmluvných slovech páně Kanovní- |
kových promluvil vdp. děkan Kubánek, děkuje z hloubi 4

srdce všem, kteří v tak imposantním počtu přišli svého i

nového duchovního správce uvítat. Pravil, že s bázní |

|

|

sice ujímá se tak zodpovědného úřadu, avšak pevně dů

věřuje v pomoc Nejvyššího a v oddanost svých farníků,
rád béře toto břímě na svá bedra. Místo obvyklé in
stalační hostiny daroval vdp. děkan Kubánek 150 K ve
prospěch humánních spolků a sice na'místní chudé 50
K, na sirotčinec 20 K, na polévkový ústav 20 K, spolku '
sv. Ludmily 20 K, chudým studujícím 20 K a odbočce

Všeodbor. sdružení 20 K. Vdp. děkana Kubánka došla |
spousta gratulačních telegramů a přípisů ku dni tak ;
významnému. Přejeme vdp. děkanoví hojnéhopožehná
ní nebes a zdaru v novém působišti.

Brandýs nad Orlici. (Sv. missie.) Od 14. do 2i. dub- ,
na ve farnosti Brandýsské konali členové řádu kazatel
ského: P. Jindřich Saip, P. Odilo Pospíšil, P. Ignác Hy
kede z Prahy sv „missie. Byly to dny, na něž se těšili
lidé dobré vůle, dny plny milosti a požehnání Božího.
Při pobožnostech a kázáních bylo vždy veliké množství
účastníků, kteří pak ve svátosti pokání a ve svátosti
sv. přijímání s Pánem Bohem se smířili s tím pevným úmy
slem, že budou i na dále věrni své víře a chrániti bu
dou to drahé otců dědictví. Vrcholu dostoupila sv. mis
sie při svěcení missionářského kříže, kdy v Brandýse
súčastnilo se na 3000 věřících „aby vzdali čest znamení
své spásy. Jak bylo smutno každému, kdy vldp. převor

P. Odilo od kříže s nadšením volal: S Bohem! SBohem |
volali dobří katolíci a připojovali slova díků: »Zaplať
Vám to Pán Bůh sám!« Ano, děkujeme Vám, vldpp.
missionářové, za všecku Vaši laskavost a námahu, s
kterou jste nám ukazovali cestu naší spásy. Děkujeme
též vldp. faráři V. Veselíkovi za obětavost, s kterou se
podjal nám tyto hody sv. missie uspořádati. Dej Pán
Bůh, aby símě bujelo, rostlo a přineslo užitek stonásob
ný! — Katolíci.

Pokroková kritika v Hořicích. U nás vychází hu
dební měsíčník »Lyra«, jejíž dopisovatel HK. v článku
»Matinée« zapomněl, že odborný a k tomu ještě umění

věnovaný list nehodí se k osobnímu neb stavovskému
štvaní a paušálnímu, t. j. neuváženému a nerozvážné
mu tupení. Jen několika slovy otřel se p. kritik o klá
štery, ale z několika slov vyzírá přímo zášť, kterou ke
klášterům chová a která péru jeho unikla, když na
psal: »Zmizí také z domácnosti pověstné salonní kusy
»Modlitba panny«, »Zvony« a jiné hudební skvosty, jež
šíří hlavně kláštery a povrchní hudební školy. V klá
šterech již umění nehledejme — ty doby již minuly, kdy
věda a umění zasedala k jejich stolu. Teď jen pokry
tectví a otrava duševní se z. nich šíří.«
Chceme vsadit sto proti desíti, že ten pán jak živ v
klášteře hudební hodině přítomen nebyl a jen po pamě

ti, jak totiž ve svých pokrokářských listech se dočetl,
odsuzuje něco, čeho nezná. Ovšem, má-li něco název:
»Modlitba panny“ a »Zvonky«, musí se to se zvláštní
zálibou pěstovati v klášteřích. To je jako by někdo
řekl. studuje-li někdo práva, musí se jim také učiti.
Skladbám jako je » Modlitba panny« učí pokoutní učite
lové hudby, aby se zavděčili maminkám, s hudbou klá
Šterní to nemá co dělat. Co pak Palestrina, Liszt, Witt,
Křižkovský, Hartman, Perosi a taková klerikální cha
mraď, u jejíhož stolu nezasedá věda a umění, ale jen
duševní otrava a pokrytectví! Kritik z hořické »Lyry«,
to je jiný chlapík! Proč by on chodil na hudební pro
dukci klášterní školy, ku př. do Hradce, kam má kakdý
přístup a kde se stkví na programu jména mistrů jako
le Novák, Suk, Fibich, Foerster, Smetana, Dvořák a j.?
Učitelský sbor má vesměs státní zkoušky z hudby a ně

které jsou přímo žákyněmi klavírních paedagogů ze
Slavkovských, z Kaanů. Ale to vše nic není. Jsou to je

ptišky a na jich hudební úroveň má kritik z hořické
»Lyry« paušál. Studuje prý v Praze a tu přece není
možno, aby nikdy nezašel do kláštera na Slovanech a
neslyšel vyškolené hlasy tamějšího chlapeckého sboru
neb jednolitý zpěv mnichů v choru a překrásně zladěné
hlasy praecantorů. Celý svět budební obdivuje se be

nediktinskému zpéva. světový posángsg R. Battike :|Berlína,jehož. mothoda pěvociého umbní jile celým svě
tem, je pln obdivu nadjásavými hlasy pěveckého sboru
emauzského, sainy Národní Listy (nemýlme-li se, Vir
metal) neubránily se pochvale.o hře a výběru varhani
ka Wiedermanna, který po mši hrává tak mistrně Rhein

bergra, Bacha, Regera! Ale co bychom se namáhali“
Zná referent z »Lyry<«Battke, Regera?! +Lyře bychoni
radili, aby si vybrala za relerenta člověka objektivního
u především hudebníka.

Hořice. | u nás sháněla Volná Myšleska podpisy na
krematorium a posledně na přeložení svatojánského
ohňostroje a bylo prý zde sebnáno — rádi věříme —
na 2X) hlasů, ač jinak celá akce jak po Čechách, tak
v pražském zastupitelstvu zle pohořela, a člověk neví,
má-li se více diviti krátkozrakosti, či domýšlivosti „těch
lidí, kteří to mohli míti přece na prstech vypočítáno,
jak to s hlasováním dopadne. Kdyby byl návrh jejich
padi snad jen malou většinou, pak by se volnomyšlen
kářům nemohl nikdo diviti, že se také hrabou k životu
a chtějí o sobě dát aspoň věděti, ale tohle fiasko... .!
Dají-li se obecní starší kdy pro něco podobného získa
ti, pak ztratili hlavu; nemáme zajisté na mysli jen dů
vod náboženský, nýbrž národní a hospodářský. Každé
velkoměsto vymýšlí nové a nové zdroje příjmů z no
vých a nových národních slavností a slavnost svato
janskou par excellence, Praba by zrušila? Kdyby ti lidé
jen La okamžik siv zpomněli, v jak ubohém stavu byla
Praha a český národ před 100 lety a že to byly slavno
sti svatojanské, jež pomáhaly národ křísiti, když aspoň
na týden zahlaholily hlasy českého venkovského lidu v
poněmčilé Praze a hřměly k srdcím těch několika zby
lých vlastenců, že český národ nezahyne, dokud má
venkovský svůj lid, kdyby, pravím, jen na tento mo
ment svatojanských slavností si vzpomněli, byli by se
musili zastyděti, přijit s něčím podobným. Věru, ta po
krokovost zaslepuje lidi tím svým protináboženským
záštím. To je nejlepší důkaz, jak málo je té sebezapí
ravé. obětavé a upřímné lásky k vlasti mezi pokro
kovci.

Pokrok v Třebechovicich, Naší obecní otcové velice
»prakticky« řeší komunální obecní politiku. Bez příčiny
se usnesli — vlastně jednomu velmi na tom záleželo —
aby obecní pozemek, zvaný »bělidlo«, který po 30 let
měl v nájmu mlynář pan Hájek, byl prodán. Horní mlýn
s dotyčným »bělidlem< byl až do roku 1803 obecním
statkem. Onoho roku obec mlýn prodala, od těch dob

však »bělidlo« zůstávalo v stálém spojení s mlýnem,
jelikož mlynáři jej nepřetržitě pronajímali. Poslední je
ho pachtýř, mlynář pan Hájek, byl k sousedstvn velice
benevolentním, takže bělidlo bylo sousedním občanstvem
skoro poloveřejně používáno. Veřejná koupadla byla tam
bezplatně trpěna, ač se při tom děly citelné škody. Té
měř celé město chodí k mlýnu s prádlem. Od časného

mlynáře obsazeno pradlenamí, aniž by nějaký poplatek

byl od nich požadován — ač silným používánímdotyč
né místo vyžaduje občas opravy na vantrokách, — Tím

se laké vysvětluje reptání mezi občanstvem, že pan ,
Hájek toho nezasluhuje, aby mu byla způsobena nová :
Skoda a ponížení. Zkrátka k starému řetězu útrap při

členěn další článek. Než celá věc má v sobě ještě jedno |
velice závažné pozadí. Obecní radní a soukromý pod- !
nikatel pan Dotřel vystavěl při svém mlýnu elektrárnu
u dle hesla »Svůj k svému« za velice výhodných pod
mínek svěřeno mu osvětlování a pod. Časopis »Živ
nostnýke č. 29., III. r. trochu poodhrnul záclonu celého
jednání. Proto se tím nyní zaměstnávati nebudeme. —
Hlavní věc je, že po 15 let nesmí tu stávati žádného

konkurenčního podniku. Poněvadž však vlastník Hor
ního mlýna p. Hájek má stálou vodu a položeníjeho
mlýna je tak výtečné, že by dotyčný objekt vítězně

čelil každé konkurenci, tedy musela se nalézti nějaká
věc, aby Horní mlýn byl alespoň poněkud znehodno
cen. To by se stalo tím, kdyby pozemek těsně ku mlý
nu přiléhající, zvaný »bělidlo«, byl mlýnu odebrán. Pan
Hájek ve své obětavé ústupnosti prohlásil, že v zájmu
obcelbyl by'ochojen jednou svůj mlýn velice výhodně obci
přenechati. Obec by si tím po vypršení lháty smlouvy
S panem Dotřelem levným a výhodným způsobem za
opatřila vhodný objekt, všem požadavkům vyhovující. '
Město by vedle toho mělo stálou skvostnou vodu, čímž
by se dal městský vodovod znamenitě zlepšiti atd. Ta
kováto příležitost třeba vůbec již nikdy městu se ne
naskytne. Jest obecně. známo, že je moderním a sociál
ním požadavkem dnešní doby, aby obec, když nemusí,
nebyla odkázána na soukromého podnikatele. Vždyť i
sousecní menší Týniště v tom ohledu stojí na výši doby.
Z těch důvodů žádal pan mlynář, aby obec ve svém
zájmu ono »bělidlo« mu dále v pachtu ponechala, aneb
i prodala. Ale planost pokrokářské demagogie musí se
přece uplatniti a vyžíti. Příslušní činitelé ku všem dů
vodůni jsou hluší. Věru jest smutno, že v zastupitelstvu
nenašel se jediný člověk, který by žádal, aby o věci
tak důležité a všeho obecenstva se týkající jednalo se
objektivně a nikoliv pod zorným úhlem osobní zaujato
sti. Pan radní Dotřel, majitel soukromé elektrárny,
však se svého stanoviska velice promyšleně pracuje a
kalkuluje. Vidí dále, než ostatní jeho kolegové v za
stupitelstvu. On to jest, který »bělidlo< chce za každou

cenu kcupiti, neboť takticky uvažuje: »Blidio koupim,
později třebas koupim i Horní mlýn a potom stanu se
Pánem bez konkurence. Nepodaří-li se mi konpiti mlýn,
tož alespoň koupf bělidla znehodnotím Horní mlýn a mi
mo to pokořím nenáviděného mlynáře.« Takhle se věci
mají die pravdy. A jest vehmi poučno, še naši »ogví
cenci«jsou raměmislepotou.Dají si namlavití,Še se tu

jednájenomomalichernéSkorpení,alezatímsejedná0+
věcí -svrchovaně:vážnéa všeho občasstva se týkající..
Město se rozšiřuje do. části, kdt. není vody, jednou tedy
k vodovodu novému přikročítí musí. A pak by k mly
náři přijítise muselo, neboť odjinud, nežil-z jeho ná
hona čistá, zdravá voda laciná se zaopatřiti nedá. Vždyť

probíhá městem. Proto jest nynl vhodný čas být ro
zřetelným a pozemek »bělidlo« neprotávati — pdňě-.
chati jej v majetnictví obce, až k věďí přijde. Ovlem
rravdou zůstává, že jistí gardisté a t. zv. »třetí race=
z příčie osobnícha prospěchářakýchhorlivě se o fo
veřejně i záludně starají, aby občanstvo neprohlédlo a
nechalo za sebe mysleti dvěma, třem smluveným notát
lům. Má-li však takovýmito cestamiubírati se. obecní:
politika, to klidně ponecháváme k' posšuzení. celé ve
řejnosti..Aby nikdo nemobl »Obnově: vytýkati něja
kou zaujatost, konstatujeme neinformovaným čtenářům,

Že věc líčíme nestranně jen a jen v zájmu obce. Oba
mlynáři (pan radní Dotřel i »horní« mlynář pan Hájek):
jsou evangelíky. Věc budeme ovšem dále sledovati.

Pražské Předměstí. S netrpělivosti očekáváme, kdy
konečně bude opravena socha sv. Jana, jelikož již dáv
no jest k tomu účelu sebráno a uloženo 55 K. Žádáme
snážně, aby do 16. května bylo všecko v pořádku —
Katolicí.

Vyseké Mýte. | Správcem spořitelny ve Vysokém
Mýtě jmenován byl pan Jaroslav Karban, dosavadní“
vrchní účetní První záložny na Vysokém Mýtě.

Různé zprávy.
Vlastenectví komservativní a moderal V letech pa

desátých ininulého „století liberální tiskoviny staraly
se horlivě o kritisování vlasteneckých podniků, dusily
svým pozérským tribunálem soudním v mládeží jaré
nadšení národní, které krátce předtím vrcholilo ve skut
cích velikého heroismu. Proto Šmilovský, který na
prosto nebyl klerikálem, napsal 22. ledna roku 1857 o.
současné dekadentní mládeži, která jizlivě kritisovala
"šosáky«, nemajíc se k práci positivní, tato památná slo
va: »Všudy zbabělá nečinnost a netečnost, ti dva červí

hlodají na srdci našeho národa, a zůástane-li to, utráví:
jeho život. Co postavili Čest za první polovici století,.
to dnes podkopáno. Kdo vinen? Vláda ne — ta spíš se

ujímá naší věci nyní nežti dříve. Jazyk na školách u
pevněn. Ne vláda, ale naše zkaženost hryže na koře
nech národností. Sobectví všude, isolování se každého,.
netečnost, nedostatek na činnosti duševní, zahálka zví
řecí, pýcha ..., zapomenutí Boha, liché rouhání, ne-
vážení sobě ničeho, co krásného a vznešeného, žádní
cit pro všeobecné dobro, nelidskost, vše to jsou oni čer
ví s ostrými kousadly. Komu nic svato není, ni Bůh, ni:
vlast, ni národ, ni to, co lidi pravými lidmi dělá, ni lá
ska, ten se dlouho neudrží. Poněmčení nám hrozí, byť i
za delší čas, vymazání národa ze živých počtu.« Kdyby
se byli takovou židovsko-liberální taktikou řídili kato
ličtt Srbové lužičtí, již dávno by bývalo po nich veta.

Katoličtí vůdcové však stáli na stráži. — U nás však
historie z let padesátých opakuje se silou zdvojenou..

Také menšinová práce na Jihlavsku. Již jest dáv-
nou zkušenosti, jak se zneužívá vlasteneckého štítu:
k rvavému napadání katolického lidu českého. Celá de-
sltiletí usiluje se o to,aby sokolovny bylyrejdištěm štva-

ml proti nejpočetnější části českého národa. Fanatický
boj proti konservativcům vůbec zanelen i do ruchu

menšinového, jen aby se národní solidarita co nejvíce:
trhala. Samy liberální »Jihlavské Listy< dne 19. t. m..
trnou nad takovým počínáním. Píší, jak“ dosud menšina

jihlavská vystupovala jako jednolité těleso a pokračují::
»Teprve v posledních týdnech počalo se do české men
šiny jihlavské střílet, a sice právě z toho města, odkud,
až posud a vždy jen přicházela pomoc a posila. K nej
většímu podivu celého našeho kraje otevřel týdenník
»Hlasy z Posázaví«, vycházející v Německém Brodě,
své sloupce anonymním dopisovatelům z Jihlavi, kteří
soustavně snaží se jednak lživými, jednak překroucený
mi zprávami poškozovati českou věc v Jihlavě. Z ma
licherných osobních příčin rozhlodávají svazky, které
nás dosud v jedno poutaly, jako jisté ošklivé zvíře,
které svou vrozenou povahou do všeho hryže, nečiníc
rozdílu. My jsme se až dosud zásadně vyhýbali rozpou
tání zbytečného boje, který mnoho může poškoditi, a

nikomu nemůže prospěti. Dnes naposledy upozorňujeme
německobrodské pány bratry Hofrychtry, že dostali se
do nečisté společnosti a jsme ochotni podati jim zcela
přátelsky důkazy o tomto svém tvrzení, když ve pří
tomnosti nestranných svědků nám chtějí věnovati roz

mluvu, která nepatří veřejnosti. Bude-li tento náš návrh
odmítnut. nesmí nám býti vytýkáno, že jsme nešetřili
důležitých menšinových zájmů.« — Marné upozornění!
»Hlasy z Posázaví« potřebují nových abonentů nutně.
Aby je získaly, musí psáti něco originelního, co se jinde
nečte. A kdyby se měla rozeštvati menšina celá, kdyby
2 toho vznikly nenabytné škody — jen když úbytek
předplatitelů nějak se doplní. V tom vězí hlavní argu
ment. Proto musí býti »pokroková« výchova na postu
pu.: Němečtí židé jí vzdají hold s plným uspokojením.

Návštěva zahradních měst aaglických. Český zem-.
ský spolek pro reformu bytovou v království Českém
hodlá letos organisovati výpravu k návštěvě zahrad
ních měst v Anglií. Výprava se uskuteční samostatně,
přihlásili se dostatečný počet účastníků, jinak se při
pojí jako delegace k mežinárodní exkursí po léta již
podníkané »Společností zahradních měst v Berlině«. Ce

sta ta se budekonati vměsícisrpnuasi od 16„do30.



zahradním -předměstím Ta „ Liverpodi a | v.
Nákladyvýpravyčímityby. — Kleformacetze
obdržeti v knacelářiČeského zemského spolku pro re
formu bytovou v království Českém (Praha-il., Jung
manpova.1ř..č. 19. n.) úatně každého všedního dne od
5. do 6. hod a každému, kdo své přání oznámí, bude
zuslán ilmstravaný prospekt výpravy.

Lázeňské vlaky rychifkové z Prahy k Adri bude
pořádati mezinárodní cestovní kancelář »Bohemla« ak
clové banky v Praze-jl., Příkopy č. 14. První vlak bu
de vypravendne 6. červencet. r. odpoledne, asice z
Prahy do Terstu za cenu K 48.— tam | fpět s JOdenní
platností. ,

Máj plsý krásy, kterou se naše oko tolik potěší, že
celé nitro radosti se chvěje, ten krásný máj neuvidí vy
haslé oči nejnešťastnějších ze všech nevidomých, oko
ubobých slepých dívek, jež věčná vždy obkličuje tma!
Potěšme je dárkem neb sbírkou, kterou zašleme: Ú
fulně slepých dívek, Praba-Ill., Kampa č. 33.«

Česká banka v Praze. Stav peněžních vkladů činí
koncem měsíce dubna 18,721.282.06K,tudíž o 101.499.48
K více než v měsíci předešlém.

"Všešicos. Bývalý přednosta soudu v ruškém Minsku
Černevskí talšoval soudní rozsudky a nařizoval na zá
kladě těchto padělků nová přelíčení, začež | dostával
tučné honoráře od stran, které měly zájem na obnovení
sondního líčení. -- Vlese Fontainebleauském u Taříže
vznikl při nalbě z děl ohromný požár, který zničil val
rou.část lesní kultury. — Cisařský lázeňský zámek v
Oastýně císařským sozhodnutím určen za vojenskou 16
čehnu. — Počátkem r. 1913—1Mzřízena bude v Hain.

ve Spoj. Státech smeler byl vichřicí s kolejí železniční
vlak. při čemž mnoho lidí se zabilo a poranilo. — Za
první čtvrtletí t. r. zaplaceno bylo u vídeňských berních
úřadů“ zeměpanských daní 30,854.296 K, zemských při
rážek 5,120.875 K. ntěstských přirážek 17,265.702 K. -
Oenerální státní zástupce v Texasu uložil nedávno o
hromnou pokutu 2 mil. K železnici Chicago and Rock
liland a Golf Raibway Company pro zpozdění vlaku
— V Záhřebu bude zřízeno katolické gymnasium se
"seminářeim nákladem 2 mil. K. Gymnasium povedou je
'sáité. —-Dne 27. dubna konala se obvyklým slavnostním
způsobem instalace dr. K. Groše tuž po třetí), jako
starosty Prahy, místodržitelem knížetem Thunem. —
"V Apulii vypukl hlad a nouze o potraviny. Povozy a

vlaky s potravinami jsou přepadávány. — Dolní sněmov
na anglická přijala 331 hlasy proti 213 zákon o rozluce
cirkve od státu ve Wallesu. — Novou českou operu
složil nevidomý skladatel plzeňský Stan. Suda. Nová
opěra má název »+lidivino Boemo« a jest zadána Ná
'rodninu divadlu. — Čistý výtěžek květinového dne ve
Vídni jest 252.000K. — Marconi učinil prý nový vyná
lez pro lodní plavbu, tzv. kompas bez drátu. Tímto
kompasem bude lodím umožněno v noci, v mize přes
ně zjistiti místo, kde loď se nachází, jakož i polohu
blízkých lodí a majáků.

Račte si psáti ovzorky. === firmě===
Tkalcovské výrobní společenstvo
EB ,„Vzájemnostť“ um
O9“v Hronově čís. 196. W
— Vývoz lněného a medního zboží. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sesoně:

Modní látky viněnéi dámakéi panské
plátna,damašky,ubrusy,rčaly zefíry na košile,— —datyatd.,překráznýchmodníchvzorů.— —
W“ Výbavy pro nevěsty "8
ut levné, povné, osmy. Velkolepý výběr. Mnoho po

chvalnýchuznání. — kyv osně 20 Kmat

Muse vyplacené 1 alík m sbyirůVrané rondrušeých—=—2.5 2a —
Obdržítetonejlepší!| Křené-sociálpodnik!
SRB“| Vpodaíkutomtolze též běspečněuložiti U
vklady proti 8, úrokování.
Podnikpodléhárovici Zemskéhovýborukrál. Ceského=< aZemskéhoSraz.-|

Prml český katoloký zárod ne Vldnl. :

František Ruber
= „Dílna ku vyšívání
R * zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; D2 požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.

9 "VodC,
9 VI o, Kaiser

strasne6., vedleLa
saritakého chrámu

:

Čtěte a rozělřujte!
pa přárě vyšel aČevových Úvahách“ dů

Jazyková otázka
% v Čechách. ke

Napsal Dr. Fr. Šulc.

Osvědčený znalec politických dějin českých
podává do rukou lidu úvahu tak promyšlenou,
že slouží k poučení i odborníkům. Jest to v ka
tolické literatuře spis svého druhu jediný. Ja
ayková otázka jest tu sledována podrobně již od
časů těch, kdy náš národ ješ.č nebyl přičleněn
k církvi katolické Důležitá to úvaha zvláště pro
naše o'ganisátory.

Stran 116. — (ona pouze 32 hal.

Při hromadných objednávkách větší sleva.
Objednávky vyřizdje obratem

administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.

s nejlepším odporučením

přála by si vstoupiti do shržby
do řádné katolické domácnosti, nejraději na faru

Adressu sdělí administrace t I.

Truhlářské dělníky
a) na práci fornýrovanou,
b) na židle švajfkáte —

a domovníka
zároveň ku balení nábytku

do, stálého zaměstnání přijme c. a k. dvorní
továrna nábytku

K. V. SKUHERSKÝ, Hradec Král.

PAMÁTKY
a vhodné dárky

k první sv. zpovědi, sv. přijímání a
biřmování, k missiím a k velikonoční

| zpovědi, symbolické obrázky, obrázky
svatýcb, modlitební kniby ve skvost
ných vazbách 'a různých cenách,
růžence. obrázkyv upomínku
na sv. křest

v cenách levných na skladě má —

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci Králové 1909 konaném
četnými ilustracemi, a řečmi všech -řečaíků,

většinov dle stenografických protokolů podadými,
—vrozsahu86tiskovýcherchévelké6*—400str

nabízí vo výrobní osmě K 3:— franko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové,
—-o

Biskupské knihtiskárna-vHradci Králové [3]
nabízí své ochotné alužby ku prove

| Cenymoé,vyřlmíoprérnés relé

„věrní družstvoEliška
v Hradci Králové (Adalbertinum)

PRB* přijímávklady <
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.
Ukládati možnopoštovní spořitelnou ber

výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

V pozůstalosti zemřelého p. vikáte Karla
Janského v Chroustovicích nalezá se zbytek
knih, asi 200 výtistů, které druhdy svým ná
kladem v bisk. tiskárně vydal:

Brynychovy
KATECHESE.

Posluchači + p. biskupa Brynycha, bývalého
professora pastorálky, katechetiky a methodiky,
znají oceniti praktický význam jeho katechesí.
Mladší duchovenstvo sotva asi tyto katechose
zná jen dle jména. Upozorňujeme na ně.

Ježto se jedná o rychlé zpeněžení pozůsta
losti p. vikáře Janského, nabízíme tyto katechese

se značnou slevou 30%.
Krámská cena 1 výtisku o 196 str. (dříve K 1:80)
snižuje se tudíž na K 1:30 frankovaně.

Objednávky obratem vyřídí
Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

břhhěběěběěětěět
Přátelé pravdy!

Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

Proto upozorňojeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉS
E“ ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 82 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

Při hromadných objednávkách poskytujeme50 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudíf může si každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-li e4 nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

trvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak

jest uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky
obratem vyřídí ,

administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.

bpřibobbětěběbětět

Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

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

pro každou dobu.
-Stran722. Cena4 K



-A( M pe ře“6X

-A |4a: kám s

Voledůstojným

duchovním a patronátním úřadům!

Odborný závod paziavovačský

S(AUDENG APPL
LITOMYŠL,

doporučuje se ku oprávování i stavění

rage | oltářů,"Ešte
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest; soéh atd.

Provedení veškerých slehů vzorné.

Rozpočtya nákresy sdarma.
Na požádání dostavim se (hned,

Osvědčenýmprostředkom všoji“ c
-proti alkoholů

-jsou
ihoprosté čumiv 6-Jigmonády

připravéné pomocí

Maršnerových šumivých
Jimonádových bonbonů
chuti malinové, citronové, jahodové, ma

řinkové a třešňové. .
Pravé jedině s tgute oohrannou známkou,

jíž je každý jednotlivý bonbon i každý
sáček opatřen. Roční spotřeba 60 milionů

kusů. — Jediný výrobce: 
První česká akciová společnost továren
na eriemtalské cukrovinky a čokoládu:

ne Král. Vinohradech, dříve

(=== A. MARŠNER.==
Sklady: Praha, Ferdinandova tř, Váolav
ské nám. — Vídeň-VI, Theobaldg. 4. —

Brne, Nádražní náměstí 3-24.

Holíte se sám?
Holičskémýdlo... ... .... «... 10h
Štětec... ...... 20, 30, 50, 70h
Miska niklovaná s majoiikou. . . . . 50h
Saton krém na holení. . .. .... .. 70 h
Kámen,po-holení.. Bose 0 50 h
Kolínskávoda - NEkáki20 00h

Vše-'vbezrádné: jakosti doporáčuje a poštouzasílá

v| Hradot Králové.
©

ařetná

v odbor. provedení zhotovuje a dodáváFr.Uhlíř,.
" nmělé aklenářství

„Y Třebechovicíchu Hradce Král.

*Oáány©mospodly8:pon. zem
— náz -E — 4s OEzs

J. JEZ 'EK,
elektrotechulcký závod

vwHradol Králové, Sratojanskénám.č.7

Zařizování * Velkosklad

elek'rického Justrů,
světla, "elektrických

telefonů. ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

a přístrojů
Dynama, k vaření

Motory. a t pení.
FN Instalační

Žárovk Y materiál za. '
03ram tovární oeny.

- Toogsram,-, :
Dental " Solid obslohe:

O

v

hn tie“gásy;Bál:ty
'lorně -proráí py o. k odh.kolysošbaské: . A řesbájské—

í í Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro.případúmrtí
me-a věnadítkám-0

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný„živnostenský spolek

„Charitas“ v HradciKrál..
jenž založen jsa r. 1908 ha zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil-v $f
případech úmrtí. celkem 49.675 K, ziskav O0.
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
přavé dobrodiní.

Spalek přijímá mufe 1 ženy od 24 do 45

sápisné jednou pro vždy jest: do 30 let 2K,
do 40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každýčlen se

umrtí opolučlona 2 E
jež se vyplatí bez přůtahu buď zákonitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným prohlášením výbora za svého Života.označil.

Při spolka trvá od.r. 19011odbor,poskytujetéž.
W“ věno-||

j vden jejich zšatku, případně v dem
j amob taképři úmrtí těch,

kteří je do odboru věnného né
Každý pojištěneo u věnného odboru obdrší

jenž.

bylopřihlášeno:
Jinochy lze přiblásiti až do stáří 18 let a

jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
6 K je pro všecky

55. rok věku lspvaé mestejné, rovněž po 1 E ve výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší.

Adressa zní:

Spolek „(darís. v Hrada Králové,
Dr. Frant. Royl, - Váci. Jenšovský,

předseda. jednatel.

KORIOLIT|
nejtrvanlivější a nejlevnější
materiál ku krytí střech a 

isolací.

„ 55. Zastapitelství: n
EN M. RICHTER,B
zasilatelství a obchod uhlím vHradel

Králávě. .=

Stopenctmmad one
Odporučujeme- vřele křestenaký český. návod

r +| saké, vy
pro nevěsty, přepychové“ | jednoduché vzorně '0b=
stará „Záštita“ Vod.dechorňastvaDaskytá00zdo
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaračené dle
předp.su sa cesy míraé.: Učiáte objednávky m

Veškeré prádlo|

"Odporačajteve svémbu



ŽEHLÍRNA-VLASTNÍ

Se židy či bez židů?
I

Národ český bez pomoci židů, ba i při jejich
odporů vzrostl v- minulém století v mohutný kul
turní a hospodářský celek. Když zápasil český ná
rod v letech 40tých o každou píď své rodné půdy,
o každou vesnickou školu, nikoho z tehdejších vla
stenců nenapadlo, aby existenci národní opíral o
součinnost židů, kteří stáli tehdá zcela okázale v
řadách jeho nepřátel. Když český lid i za nepřízně
židů vzrostl v silného kulturního a hospodářského
činitele, ozývají se najednou v české veřejnosti
hlasy, volající po assimilaci čili po splynutí židů s
českýn: národem. Zejména placení a zakoupení
lokajové židovští tiskem i slovem prohlašují assi
milaci židovskou za cenný zisk, neostýchajíce se

"šnižovatia tupiti křesťanský základní ráz lidu če
ského. Kdo slýchal Macharovy výpady proti kře
sťanství, pocítil tu bezpáteřnost a bezhlavost če
skí inteligence, která zrazuje celý dějinný náš
vývoj. Ne assimilace, ale asemitismus je jedině
správné stanovisko česky poctivě ©smýšlejícího
člověka. jenž nechce dávati v pochybnost nezišt
nost svého charakteru. —

„Asemitismus (bezsemitismus) značí: svépomo
cenou cchrannou akci křesťanského lidu před ško

„dlivýní vlivem semitským (židovským) ve spo
lečnosti lidské.

OFEUILLETON.
V MUSEU KAHÝRSKÉM.

Píše professor Dr. Jos. Slabý.
(Veškerá práva vyhrazena.)

Viděl jsem musea v Římě, Berlíně a Cařihradě,
S obdiveni a úctou opouštěl jsem jejich síně.

Ale do pozadí ustupují před svéráznou veliko
stí musea kahýrského. Ono opojuje přímo duší
tvou.

V jeho síních ovívá tě tajůplný dech vzděla
nosti čtyřtisícileté „kteráž pak téměř dva tisíce let
pohřbena ležela. Uchvacuje tě svou velikostí...
Je téměr neuvěřitelno, na jak vysoký stupeň kul
tury vyšvihl se před dávnými tisíciletími syn to
hoto čarovného nilského údolí, na východě a zápa
dě lemovaného fialovými horami a žlutými píseč
nými stráněmi, za nimiž slunce zapadá na zrůžo
vělém nebi. kryjícím se mráčky perleťovými, du

LNA Karlovatř. 502

néjpinějším rozkvětu, kdy Abraham ještě nežil...
Čím déle a čím častěji tam prodléváš, tím ví

ce pociťuješ, že se nalézáš v blízkosti pramáteře,
neskonale ctihodné. Naše vzdělanost čerpala v
mnohém ohledu z pramenů starého Říma. A Řím
byl zase odkájen mlékem Mús veliké Hellady. Ale
její synoví seděli jako žáci u nohou vědců památ
né Hé6liópole.Zde meškal za příčinou studií první
mudřec Řecka Thales z Milétu, pak Pythagoras ze

Samu, Demokrit,Plato . ..

-Dojmem nesmazatelným působí na tebe po
hyb této prastaré vzdělanosti. Můžeš jej zde na
vlastní oči pozorovati. Podobá se chodumořských
vin. Vidíš tento národ s výše čisté víry klesati ní
že a níže, až k nedůstojnosti neuvěřitelné, s výše
politického rozkvětu až k úplnému rozkladu, s vý

Asemitismus liší se od antisemitismu tím, že
jest trvalým společenským stavem, vylučujícím
židy z účasti na záležitostech lidu křesťanského,
kdežto antisemitismus jest občasné hnutí, namnoze
bouřlivé, nezákonné a nepromyšlené, které brojí
na jedné straně proti hospodářské a politické nad
vládě židů, na druhé straně však ji připouští a u
možňuje. Z hnutí antisemitského dlužno naprosto
odsuzovati jeho národnostní aneb náboženské po
hnutky, a pouze důsledný hospodářský antisemi
tusmus, horující za splynutí židů s ostatními národy

Asemitismus jest prost všech náboženských a
národnostních výstřelků a jest všestrannějším než

li antisemitismus hospodářský, protože nabádá
křesťanský lid k sebeobraně před ničivým vlivem
židovstva jak na poli hospodářském tak i na poli
náboženském, politickém a sociálním. Chrání totiž
křesťanskou společnost před pochybenou snahou
o assimilaci židů © (filosemitismus). | Filosemi
tismus. horující za splynutí židů s ostatními národy
a vytvářející v každé zemi tak zvané vlastenecké
židy (české, německé, polské atd.), prohlašuje to
za zisk, když v národě zbohatlí židé přiznávají se
též za příslušníky národa, poskytujícího jim poho
stinství a když část vyzískaného jmění vrátí se
ve formě vlastenecké almužny na některý národní
podnik.

Assimilaci židů brání se jednak >Sionisté«,
mocná strana Židovská, jednak ji odsuzují shle
dané zkušenosti, které dokazují, že se podařila as
similace jenom tam, kde v kraji žijí židé rozptý
leně. Kde však obyvatelstvo židovské vzroste ve
většíin počtu, probouzí se v něm ihned plemenná
solidárnost a cit společné síly, za nimiž následuje
tradicionelní pohrdání goimy (křesťany).

Ve Francii požívají židé již po celé století rov
noprávnosti s ostatními občany, učí se na veřej
ných školách, ale proto přece výlučný charakter

; židovský si zachovali. Zkušenost učí, že se židé
nikdy svému prostředí neassimilují (nepřizpůsobí),
nýbr. že se spíše společnost přizpůsobí jim.

Snaha assimilační vede z pravidla jen k tomu,
že se židé odříkají pouze svého náboženství, stá
vajíce se většinou úplnými materialisty a atheisty,
kdežto nárcdní rys povahy trvá nezměněn. Nelzeť

še dokonalostí mravní až k výstřednostem nejniž
ším... Pozoruješ mohutný jeho rozmach, podob
ný vzletu ptáka fénixe, na který zas následuje
hluboké, mnohostranné ochabnutí. Pozoruješ, kte
rak oSstoletí ke století mohutně a nezdolně stoupá
vlna vzdělanosti až k výši závratné, pak na nějaký
čas úpliič se zastaví, vidíš její klesání, a znovu zase
se vzmáhá, rozbíhá se, roste a mohutní, dostoupí
výše nevídané, aby tím hlouběji klesla, právě jako
vlnící se oceán. A po celou dobu tohoto střídavého
stoupání a klesání pozoruješ vždy se opakující zje
vy: rozmach a vzlet je doprovázen náboženským
rozkvěteru, ochabnutí a úpadek náboženským roz
kladem...

V dobách takového rozkladu pronesena byla
tato slova (2.000 př. Kr.):

>Ke komu mám se v této době obrátiti?
Bratří jsou zlí,
přátelé dnešní doby neznají lásky.

K+ komu mám se v tomto čase obrátiti?
Srdce jsou zlá,
muž, na kterého spoléháš, nemá srdce...
Ke komu mám se dnes obrátiti?
Není spravedlivých,
země stala se příkladem nepravosti...«
A proto zdraví spravedlivý tento smrt osvo

boditelku:
>Smrt stojí přede mnou
jako vůně myrrhy,

jako vůnělotosu ....

jako cesta deštěm svlažená

Smrt stojí dnes přede mnou
jako když muž touží spatřiti příbytek svůj,
když byl dlouhá léta ztrávil v zajetí...

Inserty se počítají levně.
Obnova vychází v pálek v poledne
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přehlížeti, že žid jest typický výtvor určitého ple
mene, formovaný pod vlivem určitých dějin, kte
ré vtiskly tak hluboko v povahu jeho příznačné
rysy. že jich nemůže žádná assimilace vyhladiti.
Od přírody jest žid obdařen velikou energií, vy
trvalostí a spíše smělostí nežli odvahou tan, kde
se jedná o dosažení vytčeného cíle. Pro tuto svou
energii hodil se národ israelský k přechování a
hájení pokladů zjevení Božského.

Ale tento základ ještě více Bůh utvrdil, ježto
opřel náboženství zjevené o nejmocnější z citů
přirozených, o národnost (nacionalismus.) Lid isra
elský byl lidem Hospodinovým a ze všech národů
vyvoleným, kteréžto vědomí proniklo celý národ
tak, že ani pronásledování pohanů nedovedlo hlu
boce vyvinuté vědomí národní pospolitosti seslabi
ti. Škodlivým však ukázal se tento obrněný naci
onalismus za příchodu Messiášova, kdy zavrhl I
srael Krista jenom proto, že se měl vzdáti svého
priviligovaného náboženství a spojiti se s jinými
národy v jednu náboženskou společnost církevní.

Již za časů Kristových lze pozorovati v ži
dovstvu největší pohrdání k jiným národům a ná
klonnost k úsudku, že židům vůčí goimům jest
všecko dovoleno. Pochybené toto stanovisko na
cionalismu židovského sesílil později ještě talmud,
jenž bv! psán rabíny v II. století, v době největšího
ponížení a také veliké roztrpčenosti proti samému
Bohu, že nehájil židů před Římany, v době nená
visti proti křesťanství a proti celému světu. Tal
mud:hlásá zakrnělou morálku s povinnostmi jenom
k lidu židovskému a vštěpuje židům nenávist a
pohrdání ke goimům, vzbuzuje touhu po povýše
ném stanovisku mezi ostatními národy. Talmudi
stická morálka jest nižšího řádu než sama morál
ka přirozená a tím více nežli křesťanská. Tato po
chybená morálka vytváří škodlivé ovzduší, ve
kterém pohybují se dosud dědičné tradice výcho
vy židovské zenerace. Tento ethický typ žida při
pouští ovšem také odchylky, a často shledáváme
žida, v němž buď hlas rozumu nebo křesťanské
názory vzbudí mravní stav, jenž jest hoden vší
úcty. Ale zjev takový bývá přece ojedinělý a vy
nese zpravidla obrácenému židu pronásledování se
strany bývalých souvěrců.

Kdo tan jest, bude jako živý Bíth,
který hřích na tom trestá, kdo jej páše..

.
A nyní se pozastav se mnou u jednotlivých

oborův!
Poklady zde nalromaděné předvádějí ti pře

devšíín nauky náboženské, hlásané ústy kněží Osi
rida a Isidy, nauky, v nichž lze nalézti stopy prvot
ního jednobožského náboženství. Slyšíš takořka nej
starší věrouku Egypta: Jest »Bůh jeden, samo
jediný, není jiného krom něho«. — >On jest jedi
nou bytostí v pravdě žijící.« — »Ty's jediný a tisí
ce. bytostí mají původ v tobě.« — »Vše učinil, a on
sám jediný nebyl učiněn.«

»Tento Bůh Egypťanův«, praví největší egyp
tolog přítomnosti, »byl bytostí jedinou, dokona
lou, obdařenou dokonalým rozumem, a nepocho
pitelnou do té míry, že nelze ani říci, v čem jest
nepochopitelnou ... . Neustále stejný, vždy ne
změnitelný, vždy přítomný v minulosti i v budouc
nosti, naplňuje vesmír, aniž by který obraz na
světí mohl podati sebe slabší představu o jeho
nesmírnosti: všude pociťujeme jeho přítomnost, ale
nikde hc nemůžeme postihnouti ... <

Pod nejrůznějšími jmény jest v Egyptě jediný
toliko Bůh. Tak hlásá na př. prastarý jeden papy
rus: >Jsem: Atum (nepřístupný), kterýž učinil ne
be, kterýž stvořil veškery bytosti; ten, jenž zje
vil se v propasti nebeské. Jsem Re, jenž zplodil
sama sebe ve vodách propasti, otec bohův ...
Jseri včera a znám zítřek... . Jsem zákon, jímž
řídí se veškery bytosti.. «

Ale Egypťan nechtěl zůstati na vznešené této
výši. Před tvýma očima míjí dlouhá staletí, ve

čí. Přemnohé památníky hemží se přímo obrazy
zvířat suchozemských a ryb jakožto symbolů bož
ských. A zase vítězí víra v Re, boha jediného...
Na náhrobku Ramsa III. můžeš čísti: »Budiž pa
mětliv dne, ve který vkročíš v zemi posmrtnou.



Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

zpovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIKULHMC,
umělecký závod v Hradel Králové.

Cetná umání od vid. úřadů duchov k disposici

Dlužno-li zavrhovati výstřelky nespravedlivé
ho artisemitisinu plemenného a náboženského, a
nemítže-li se doporučovati se stanoviska sociál
ního i národnostního filosemitismus a assimilace
židu, není tím nikterak řečeno, že by nebyla o
právněna ochranná svépomoc | asemitismu, | jenž
chce na poli národním, společenském, hospodář
ském a náboženském prováděti důsledně zásadu
>Svuj k svému«. Duchem liberálním odkojení filo
semité i tuto snahu čistě obrannou prohlašují za
útisk, židu. protože v historii se mnoho mluví o

pronásledování židů křesťany, ale při tom zapomíná se teměř docela, že vlastně židé jsou dodnes
pronásledovníky křesťanů.

Již ve Skutcích apoštolských dočítáme se, jak
popouzeli vládu římskou proti prvním hlasatelům
křesťanství. kteří byli pokrevenci jejich. Též v
dobách pronásledování prvních křesťanu vidíme
židy. kterak hrají úlohu popuzovatelův a udavačů
proti vyznavačům Kristovým. A i později, když
někteří ze židu domohli se vlivu © různých zemích
a knížectvích asijských, nezapomněli téže národní
nenávisti.

Historie učí nás, kterak na př. Dunaan, který
vládl ve Šťastné Arabii, všemožné kroky činil, a
by všechna saracenská knížata i krále perského
podnítil k pronásledování křesťanův, až konečně
Elesbaan, křesťanský král v Ethiopii, přitáhl s
vojskem svým a přítrž učinil těmto ukrutnostem.

Ve středověku a později, když sami křesťané
měli vládi: v rukou, mnohloby se sice zdáti, že ži
dé byli utiskování a že nikterak nepomýšleli na
výboj proti křesťanství. Ale všimneme-li si blíže
toho, c čem i tu historie nás poučuje, dovídáme se
pravý opak toho.

Na doklad toho tvrzení citujeme historii anti
semitisma. vydanou židem Bernardem Lazarem v
Paříži 1894 (»L'antisemitisme, sou histoire et ses
canses“). Autor patrně se chtěl zavděčiti svobo
domyslnýn: kruhům a proto dokazuje ve spise
svém. kterak židé už ve středověku až do doby
nynější připravovali půdu liberalismu a atheismu
tím. že bojovali vytrvale proti křesťanské víře.
Abv odůvodnil to, co napsal, poukazuje na vládu
nejitnéně křesťanského panovníka, cisaře Bedřicha
II., který obklopen byl židovskými rádci. Chlubí
se vlivein talmudistů na kacíře ve středověku. Vy
chloubá se i tim, že v době reformace poskytovali
židé pomoci k boji proti církvi. S chutí pak ob
zvláštní klade na váhu to, že rabín Spinoza to byl,

který dal podnět k filosofii protikřesťanské, a že

Proto prospívej vždy ve ctnosti . . « Tím vkro
čili jsme v obor jiný. ,

Zásady mravní!
Dle +Knihy Mrtvých« bylo se zemřelému hned

po smrti ospravedlniti, že jej nehyzdí ani podvod
ani krádež, žádná lež, žádné křivé svědectví, ani
na cti utrhání, žádné utiskování vdov, žádná vra
žda, žádné rouhání se proti Božstvu, králi a rodi
čům (všimní si této krásné trojice), Žádná nečisto
ta... Onvolá:

»>Jsemčíst, jsem čist, jsem čist!

Upckojil jsem boha tim, co miluje:
Dal jsem hladovému jísti
a žíznivému píti
a nahému oděv.

Zachraňtež mne, chraňtež mne
a nesvědětež proti mně u Boha velikého!
Jsemfťčistých úst a čistých rukou... «
A ve sbírce moudrých naučení, jež dává Ani

svému synu Chons-hotep-ovi a v něž nahlédnouti
můžeš. čteš: »Připravuj za Živa místo, ve kterém
bude jednou tělo tvé odpočívati; vzpomínej na ně
u veškerém jednání svém .... Neříkej: »Jsem je
ště mlác< .. . Neznáš hodiny smrti své. Smrt při
jde a přikáže dítěti, jež v náručí matčině jest, prá
vě tak jako muži, jenž sestárnul .. . Tělo lidské
podobá se špýcharu, je plno různých | odpovědí.
Vyvol dobré a ty prones, kdežto špatné zanechej
uzavřené v těle svém! .. . Skýtej matce své hoj
nost chleba a nos ji (t. j. starej se o ni), jako ona
tebe nosila. Když jsi se narodil, nosila tebe, a její
prs byl po tři léta v ústech tvých .. . Posilala tě

„do školy, kdež jsí ve psaní byl vyučován. Denně
starala se o tebe, nosíc tobě chléb a pivo... Až

žide“zvláší za Voltaira rozšiřovali potuané urážky
o Kristu a Matce Boží, které, jak sám dolládá, čer

pa ze spisů rabínů druhého století t. i z-talmuu

Ukazuje na to, jaký podíl mělina veliké re
voluci a jakou úlohu hrají dodnes ve všech taj
ných spolcích a sektách, „po Francií a Německu
roztroušených, o čemž se více dověděti můžeme
i od jiných podobných historiků, jakými na příklad

jsou: Barruel, Gougenot, de Monsseaux, Des
champs, Clodio Januet.

Pokrokářské štvaní proti Hlinkovcům pokra
čuje. Slováčtí pokrokáři zbaběle zradili Hlinku,
když žandarmové proti němu zakročili. Když se
Hlinka k vůli těmto sobcům zadlužil, když noci na
jejich naléhání probděl na schůzích a jinde, pokro
káři si hověli a vybírali z úlu ubožákova med. Ro
zumí se, že jsou v čilém spojení s masarykovci
českými. Když začali zanášeti mezi slovenský lid
protikřesťanské Štvanice, >Čas« si liboval. Došlo
pak na moravském Slovácku ke schůzi pokrokářů,
na níž ovšem Masaryk scházeti nesměl. © Kdo Si
vzpomněl, jak židovští volnomyšlenkáři otravují
Slováky jak duševně tak tělesně, jak za své špic
lovství a denunciace dostávají koncesse na kořal
ny, hned mu bylo nápadno, proč se mluví na schů
zi hlavně proti »klerikálům«, ale proč proti židov
ským škůdcům se neprotestovalo. —Zkrátka židé
měli dostati pevnější oporu.

Rejdy pokrokářské se od té doby ovšem stup
ňovaly. Tu napadaný Hlinka poukázal na chara
kter výhojců, na jejich lhaní, sobectví a — zprone
věry. Hned oheň na střeše! »Čas« hned se rozči
loval pre to sšpinění«, aby pokrokáři nepoznali, že
místo špinění se psalo proti Špinavým skutkům. A
v tom jest obrovský rozdíl.

Nyní 6. t. m. »Čas< klade důraz na slova >Slo
venského Týždenníku«, že každý, kdo podněcuje

vanpelíkum, je Jidáš, a každé účastenství v této
podkopn: práci je zradou.«

A'e teď honem paměť do hrsti, kdo štvanice
začal! Nebyla připomenutá schůze pokrokářská
vypočítána na Štvaní proti katolictvu? Neradoval
se *"Čas« už před tím, že kulturní boj vnese na
Slovenskí světlo, že jest dobře, jestliže dojde k
tříbení duchů? — Útočníci však narazili na odpor
příliš silný a proto se hledí vykroutiti krokodýlími
slzami. Ani jednou Hodža se Štefánkem neprohlá
sil, že jest Jidášem zaprodanec židovský, který

či struna snášelivosti, když se chce dělati z nouze
ctnost. Jestliže konfesní štvaní v národě jest ji
dášstvím, pak by mezi pokrokáři bylo Jidášů na
tisíce.

Ovšem nová vlna zlosti-se přivalila nad tím,
že Juriga postavil se mužně po bok Hlinkův. Ať
tedy nyní dokáží pokrokáři, kteří byli cizopasným
jméliní na stromě národní organisace, co svedou
v ohledu národním sami ve spolku s »utiskovaný
mi« živ! Strana katolických vlastenců dovede ob
háiiti slovenčinu samostatně.
--=-=->->—=—=—————————————
dospějes v jinocha a oženíš se, pečuj o ni, aby tě
nekárala a své ruce k Bohu (v smutku) nevzpínala...

Již z těchto několika slov souditi můžeš na
vyšší postavení ženy ve starém Egyptě.

A v náhrobním nápise iaraonky Neferotep (z
r. 2.600 př. Kr.) lze čísti: »Byla oddána svému mu
ži láskou věrnou, byla paní doniu .. .. a jedinou,
kterou muž její miloval.«

Jméno matky předcházelo jinéno otcovo. A na

šafným. tož miluj manželku svou.
hrubým proti níl

O spořádaném domácím životě svědčí zdařilé
obrazy, jež tu vidíš. Na jednom na př. drží matka
dcerušku na klíně, líbajíc ji, zatím co odrostlejší
dcerv rozdávají almužny ...

Četné reliéfy znázorňují též výchovu dítek.
Vidíš je při vyučování a kterak jim matky v

přestávce přinášejí občerstvení. | Učily se čísti,
psáti, počítati, náboženství atd. Velmi přísně bylo

„ Nikdy nebuď

vům úcty k lidem starším. V museu je hojnost
školních sešitiv a tabulek s nejrůznějšími »kliky
háky- nemotorných ještě ruček. | o zábavu bylo
s dostatek postaráno, Bavily se hrou v míč a velí
ce rozmanitými loutkami. Vidíš jich zde spousty.
Jsou z dětských hrobův a mnohé jsou více než
4000 le: staré.

Básnictví!
Již dříve uvedl jsem různé úryvky. Zvláště

krásné a velmi vzletné jsou chvalozpěvy na boha
Re, na př.:

>Ó dobrodinče Re- Harmachise!
Ty's sklenul oblohu v závratné výši.

|

Příspěvek k Draperovi číll pokrokářské ulič
„slotvl.Právě člověk pokrokový měl by-již nyní.
mičeti o Draperavi, jehož lhavý pamflet otrávil

tolik studujících. Draperovy »konflikty mezi vědou
jsou již dávno zkritisovány a odsouzeny

chápe té rezivé zbraněproti: katolictvu. Fanatis
mus však jest u »pokrokářských« štváčů vždycky
pružnější než rozum. Proté jméno Drapěrovo vy
nesl na světlo pokrokářský fisk ve spojení s ka
techetou z litomyšlského pedagogia. Písnička o
zatemněléáu katechetovi letěla z novin do novin.

Jeji obsah (dle »Osvěty Lidu<-ze dne 4. t. m.) jesttento:
>V prvním ročníku vykládá tam katecheta,

že velryba spolkla Jonáše. Kandidátky nedůvěřují
a běží na professora přírodopisu s dotazem. Od
pověď zní »Velryba to nebyla, ta spolkne jen zce
la drobné předměty.c Kandidátky hlásí omyl ka
techetovi a ten ho opravuje: »Ták to byl žralok.c
Děvčata běží znova na přírodopisce, a slyší roz
hodnutí: -Žralok to nebyl. v těch mořích tehdá
vůbec nežil< V nejbližší hodině slyší ortel kate
cheta, ale pomůže si: »Tak to byl jeseter.< Děv
čata honem na professora přírodopisu: »Jeseter to
nebyl, tea žije jen v Černém moři a řekách, tam
vtékajícící..«Kandidátkyzpátky na katechetu,a
chudák, uštvaný, skončí spor: >Tak to bylanějaká
ryba -vůbec.«— Proto se nedivíme, že byl ředitel

Bláha odstraněn, když na ústavězahnizdil se ta
kový kacířský duch.<

AŽ potud pokrokový podvodník. Vítaná kůst
ka pro masarykovské cyniky! Jen je s podivem.
jak >realistér dovedou svou fantasií vlétnouti do
sféry tolik romantické, jedná-li 'se' o poličkování
»klerikála.« Uvážlivý čtenář však vycítí podvod
nou tendenci ihned. Že by byl katecheta už k vůli
pokrokářům takovým obmezencem, uvěří jen ten,
kdo 12 nakažen bacillem zvaným »pseudoprogres
sus fanaticus.« A že by na druhé straně byl stej
nýnr obmezencem graduovaný professor přírodo
pisu, tomu snad neuvěří ani vtipnější pokrokář.

Po náležité informaci sdělujeme, že celá ta
zpráva se všemi dramatickými akty jest nezbed
ným výmyslem. Letos v prvém ročníku vůbec je
ště nebyla o Jonášově plavbě řeč. Loni pak se vy
kládalo dle dějepravy Tippmanovy o »veliké ry
bě.« Nebylo tedy nikdy ani záminky tázati se na
velrybu. A bylo by podivno, aby pokrokové žač
ky musely se tázati professora na to, co vědí děti
z obecné školy.

Žačky samy se po zvláštním vysvětlení
vůbec netázaly ani jedinkrát. Srovnejte s tím tvr
zení prohnaného lháře, který líčí katechetu jako
»chudáka od dotazů uštvaného. Nesoukal spíše
rozumv z dívek nějaký pokrokářský špici, aby si
sesmolil výsměch? O tom ovšem nevíme.

A ty vymyšlené odpovědi professorovy! O
pravdu řekl, že v těch moříhc žralok tehdá vůbec
nežil? Vždyť přec různé druhy žraloků nacházejí
se netoliko v mořských vodách pásma tropického,
ale i subtropického, ba docela i v pásmě mírném.
Někteří žijí i v mořích arktických a jiní docela na
vštěvují i sladké vody. K tomu všemu připočtěme
vodní obry. kteří před staletími vyhynuli! Ale ši

podle (rozměrů) kroků
svých.

Ohblažil'snebe na výsostech velikostí duše své,

Ty s: rozšířilzemi

Krahuji posvátný s lesklými křídly,
fénixe. honosící se pestrými barvami;
mohutný tve, jenž brání sama sebe...
Ó dobrodinče Re- Harmachise! ...

pane jasného dne,

králi nebes, pane na zemi,
veliký obraze na dvou obzorech nebeských.«

Můno plodů básnických vidíš zde hojnost po
vídek a pohádek, na př. o cestě Sinuhově do Pa
lestíry a jeho tamních dobrodružstvích, o tom, kte
rak byl proměněn voskový krokodil ve skutečné
ho, kterak zvířata usmrcená zase obživla, o podi
vuhodném narození dětí Re ze: Sechebu vypra
vování Ven- Amona o vlastní cestě do Fénicie,o

jednom egvptském bohu jako divotvůrci. v cizině
atd. atd. 

Jako vzácné kuriosum můžeš zde spatřiti a
sobě i přečístí prastarý literární posudek staroe
gyptského kritika. Bylo mu předloženo ku po
souzení dílo básnické .. . Přísně vytýká ubohému
autorovi přílišný »nadbytek naduřelých řčení« —
málo pravdivosti v lícni« — že »líčí místa způso
bem, z něhož lze poznati, že jich nikdy neviděl:
— že sjeho myšlenky jsou bezcenné« — že »ne
vyzná se v básnění« — a konečně, že »pouští se
do věcí, na něž jeho síly nestačí.«

Tak posuzoval staroegyptský recensent před
4000 lety dílo, jež mu bylo předloženo. Myslím, že
by svým kollegům i z r. 1912ku necti nesloužil...

O vědě staroegyptské jž dříve bylo mluveno.
Ne bez důvodu nazývá Herodot Egypťany lidmi

Plato, Thales, Demokrit,



„

(téměř před 3000 lety!) žraloků vůbec v těch mo
řích nebylo! Který ferina z Prášilova mu to na

Ovšem celou tu-divokou historií vymyslil pae
dagog. pokrokářský, jehož adressa jest v Litomy
šli velmi dobře známa. Chtěl tak drasticky doku
mentovati. v čem vlastně výhradně »pokrokové«
snahy realistických zákeřníků záležejí. Uličnictví,
za které by mladý nezbeda dostal rákoskou, pro
vádí člen >reformní kulturní strany<. Jméno kate
chetovo i professorovo pokrokářská liška spolkla,
aby byla stížena úřední oprava. A jestliže v Lito
myšli každý znalec poměrů nad tou drzostí žasne,
chytnou se na udici aspoň hloupí pokrokáři jinde.
Anonymní udavač ovšem se zapomněl pod svou hi
storii podepsati. Všecko tedy čistě po pokrokář
sku!

Kněžské kolárky
a náprsenky,

fianel. košile, spodky, ponošky, ka
pesníky a ložní prádla zašlo za výběr
P. T. interesentům známá svou
solidností firma

Václav L. Holý,
Hradec Králové, Klicperova ulice č. 233.

Vlastní výroba střižního zboží. $8

Politický přehled
Hlasování v delegacích. Druhé zasedání le

tošní delegace skončilo 3. t. m. v noci schválením
prozatímního Šestiměsíčního rozpočtu společného.
k řádnému zasedání delegací dojde až na podzim.
Zatímní rozpočet schválen v rakouské | delegaci
převážnou většinou, neboť v oposici byli pouze
přítomní sociální demokraté 5, Jihoslované 3, Ru
sín 1 a z delegátů českých Klofáč, neboť druhý
přítomný český deiegát, agrární poslanec Sedlák
hlasoval pro. Ostarní Čechové: dr. Kramář, dr.
Masaryk. Staněk, Špaček a Udržal již odpoledne
odjeli, patrně aby nemusili vysloviti se buď pro
nebo proti, třebaže na př. prof. Masaryk ve své de
legační řeči výslovně prohlásil, že budehlasovati
proti. Tak delegáti českého jednotného klubu pro
váděli zase taktiku nejednotnou, která pak ovšem
nikomu neimponuje. Mnoho tu slov, ale skutek
utek. —. Pozoruhodno, že výklad ministra zahra
ničních záležitostí hr. Berchtolda byl příznivě při
jat vším tiskem evropským.

Dr. Kramář v delegaci prohlásil, že zahraniční
politika nemůže být již naprosto žádnou kabinet
ní politikou. Musí šetřiti lidových citů, jinak jest

*

Výtvarné umění!
Žasneš nad dovedností a všestranností staro

egyptských umělcův. Počínajíc sluncem a hvězda
mi až ku plazům, hmyzu a rybám nebylo ničeho
na světě fysickém, na nebi, na zemi a ve vodách,
co bv nebylo bývalo vyobrazeno v chrámech a na
hrobech Egypťanů jakožto symbol a odznak Bož
ský nebo jako ornament. Také sochaři, řezbáři a
především zlatníci zhotovovali tyto obrazy a soš
ky bohův a bohyň z drahocenných kovů, jež no“
seny byly jakožto ozdoby náhrdelníkův a sloužily
za amulety.

Abys si moh! o dovednosti staroegyptského
umělce učiniti aspoň přibližnou představu, uvedu
ti pouze tento příklad:

Na mumii královny Ah-Hotep, matky krále
Amosise, praotce 18. dynastie, jež vládla před do
bou Mojžíšovou, našel Mariette, zakladatel musca
kabýrského, náhrdelník této královny. Představuje
Amosise stojícího na člunu. Dvě božstva lijí mu na
hlavu vodu očistnou. Dva krahujci vznášejí se jad
touto scénou. Jsou to odznaky obživujícího slun
ce. Provedení celého šperku je neobyčejně krásné
a nevšedně dovedné. Pozadí posta“ je prolamova

zlatými obrubami, do nichž vsazený jsou plátky
tvrdých kamenův: karneolu, tyrkysu a massy na
způsob zeleného živce. Tento druh mosaiky, kde
každá barva oddělena jest od barvy sousední le
sklou zlatou nití, číní celek rovněž tak harmoni
cký jako bohatý.

Dále překvapuje tě nápadný počet brouků,
vytvořených s velikou mistrností, tak zvaných
skarabeův, kteří byli odznakem nesmrtelnosti. Byli
často kladení do mumie na místo srdce a zabalo
vai do listu popsaného 30. hlavou pohřebního ritu

hraničního úřadu jsou příliš zvyklí dělati kabinet
ní politiku. Bude úkolem příští organisace diplo
macie, aby v tomto směru byla zjednána náprava,
aby se naučila znáti citv národů, city vlastního li
dů a cizího lidu. Zajisté jsou styky dvorů krajně
cenné pro styky států. Popírati to, bylo by zrov
na příliš dětské. Nesmíme však zapomínati, že ani
dvory nejsou s to, dělati politiku proti citům svých
vlastních národů.

Obecní volby ve Vídni jsou už skončeny. Kře
sťanští sociálové mají tedy svých spolehlivých li
dí v obecním zastupitelstvu 131, liberálové 20 čle
nů, soc. demokraté 10, samostatní křesť. sociálové
2, divoký I. Z městských radů nevrátili se na rad
nici 4, mezi nimiž známý Hraba, původce rozhá
raných poměrů ve straně křesť. sociální. Posice
strany. jest- nyní na radnici silnější než byla, ovšem
nepodiazí-li si svou přotičeskou politikou na novo
nohy. — »Reichpost« zjišťuje četné případy pod
plácení voličů v I. okrese, kde zvítězil pokrokář
Moisl. Na podplacení hasičů Moisslův agitátor na
bízel 2000 K. Jediný tent> agitátor měl k disposici
500 K.

Bouře v poslanecké sněmovně. | V úterý 7.
května předložila vláda sněmovně další prozatímní
rozpočet do konce roku 1912; patrně už nevěří ve
včasné vyřízení rozpočtu řádného. Téhož dne do
šlo ve sněmovně k výjevům, jaké se odehrávají

vlastně dozvukem vídeňských voleb obecních, kte
ré pro sociální demokraty a německé liberály skon
čily tak smutně. Proto vzali si záminku při refe
rátě o schválení volby něm. nac. posl. Seidela,
jenž zvolen byl ve Slezsku proti sociálnímu de
mokratovi. To vše bylo příčinou, že se Němci
všech stran a táborů důkladně spolu chytili a se
be navzájem >hezectnými chlapy«<, »volebními
podvodníky« a podobnými projevy »zářící kultu
ry« poctili. Dvě hodiny trvaly tyto pusté scény a
koncem jich bylo dvanáct návrhů na svolání kár
ných výborů proti soc. dem. posl. Seitzovi, který
nadal něm. nac. svazu, proti posl. Humrovi, Teu
flovi, Heínovi a několika jiným něm. nac., kteří
zase nadali soc. demokratům.

Česko-německé dohodování. Ohlášené vystou
pení radikálních poslanců českých z komisí sně
movních odsouzeno na všech stranách. A to as
přimělo české radikály, že pomalu couvají. Tak
posl. Klofáč na výstavišti v Praze prohlásil, že
národní socialisté nevystoupili z vyrovnávacích
komisí, nýbrž usnesli se zatím dále se jednání ne
zúčastňovati. A na nedělní schůzi čes. radikálů v
Praze usneseno, aby rozhodnutí o návrhu strany
státoprávně-pokrokové, aby »neodvislí« (radikál
ní) poslaic. vystoupili ze svazu čes. poslanců, a
usnesení sjezdu nár. sociálů, aby nár. soc. poslan
ci vystoupili z permanentních komisí sněmovních
— zatím bylo odloženo, až budou klubu podány
zprávy o výsledcích dosavadní činnosti stálých
sněmovních komisí. Radikálové dle toho ani se
pořádně neinformovali o činnosti komisí, ale přes
to křičí jen což. Němci však (Sdružení něm. po
slanců z král. Českého na radě říšské) dělají roz
umnější a z nesjednocenosti české kořistí u vlády
pro sebe. tvrdíce, že vystoupení čes. radikálů ne
může míti nijaký vliv na postup něm. poslanců v

álu, kdež čteš: >Ó srdce, srdce, jež obdržel jsem
od matky své, srdce mé od té chvíle, když přišel
jsem na svět, nepovstaň, aby's svědčilo proti mně;
nežaluj na inne před Pánem Božským, neobviňuj
mne před Bohem velikým!«

A co mám říci o množství soch ohromných
rozimérův, sfingův, obzvláště však o malbách hro
bních kobek, na jichž stěnách celý život zesnulé
ho jest znázorněn s podivuhodnou bohatostí na

sklániš hlavu i před výší
skéňc...

umění staroegypt

V několika sálech spatřuješ ve dlouhých ti
chých řadách odpočívati mumie. Mumie faraonův,
velekněží,. vědcův, státníkův, vojevůdcův, mumie
královen a princezen. Těla, jež zde odpočívají, jsou
dnes pouhými kostmi, potaženými tmavou koží.
Ale až do dneška dobře rozpoznáváš tahy jejich
obličejův. A v těchto tělech bila kdysi srdce, jež
mocnou láskou plápolala k ideálům nejvznešeněj
ším, kdysi myšlenky vířily uvnitř těchto lebek,
myšlenky často ženiální, vzhůru — jako ta palma
na březích Nilu — do jasných ovzduší pravdy a
krásna zalétající. | z prázdných nyní důlkův očních
zářily kdysi oči, jasné, jiskrné, hluboké, nadšenéoči...

Z počátku zdá se ti, že tyto mumie sem do
musea nepatří. Přál bys jim klidnějšího místa. Ale
brzy chápeš, že nejvhodnějším pro ně místem je
přece tote museum. | Odpočívajíť zde uprostřed
plodů vlastního ducha, své práce a snah...

„

Mocné dojmy proudí Hruží tvou.
Patře na dlouhé řady pokladů síly a velikosti

ducha lidského z dob prastarých, přicházíš si ma
Hčkým. pramaličkým — ale zároveň jsi vysoce

komisích, a že prozatím nezmění ani jejich stano
visko k vyjednávání.

Drobeček pro Čechy. Nejvyšší maršálek princ
Ferdinand z I.obkovic zakročil zase ve Vídní ve
příčině finanční tísně království Českého. A vý
sledkemn toho jest, že vláda jest ochotna přiká
zati království Českému úděly z daně osobní a
kořaleční.

Doplňovací volby. Za venkovský okres lito
měřicko-lovosický, uprázdněný úmrtím posl. Ku
ichra, dne 7. května zvolen něm. agrárník Můller
4611 hlasy; něm. radikál Mašek dostal 1882 hla
sů. soc. dem. Móser 1180. -— Ženská kandidatura
na Mladoboleslavsku setkává se ve voličstvu s
čím dál větší nepřázní.

Smír v Uhrách? Justhovci jsou zase ochotni
dále s předsedou ministr. Lukacsem jednati. Jmé
nem jich (Justh jest nemocen) posl. Hollo něko
likrát prohlásil, že jeho strana jest ochotna vejíti
v čestný smír. Hlavní podmínkou jest vypracování
a předložení volební reformy.

Protest maďarský. Min. předseda Lukacs ve
schuzi uherské sněmovny 8. května konečně o ře
či hr. Stiirgkha ve příčině zastavení ústavy v
Chorvátsku prohlásil, že je to politování hodné, že
hr. Stůrgkh uznal za vhodné míchati se do záleži
tostí uherských jsou nucení protestovati způsobem
kacs. že proti takovému vměšování se do záleži
tostí uherských jsou nuceni protestovati způsoben
co nejostřejším.

Válka italsko-turecká. Italie obsazením ostro
va Rhodu zahájila velkou akci. Jedná se jí totiž o
obsazení ostrovů v Egejském moři a o blokádu
tureckých přístavů, aby tak byl zamezen dovoz
pro turecké vojsko v Tripolisu. Dále má býti Ca
řihrad odříznut od ostatní říše, aby porta koneč
ně přijala italské podmínky míru.

Záložna v Hradci Králové,

8 Janské náměstí.

Vklady.na knížky43
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Zprávy
organisač. a spolkové.

Sociální kurs řečnický!

Opětně letošního roku od 21. do 27. července
pořádán bude sociální kurs v Hradci Králové. Po
třeba soc. kursů naších se osvědčila stkvěle u ny
nějších vynikajících našich mladistvých řečníku,
kteří organisaci křesť. sociální platné služby o
chotně přinášejí. V jiných aspoň utvrzena a obr
něna vědomost a vytrvalost v mnohých otázkách
náboženských a sociálních. V nastávajícím kursu
sociálním se vše ještě vytříbí. Žádáme veškeré
organisace naše, aby nelitovaly obětí finančních.
Veškeré nadané příslušníky své obého pohlaví
nechť vyšlou do Hradce Králové! Nebudete-li míti
=- " - —e —— 
povznášen tolika dirkazy tvořivosti ducha, jenž i
tebe oživuje.

Duše tvá zalétá mimoděk na sever — do A
thén a Říma. Vzdělanost těchto dvou metropolí
byla veliká. Ale jak se ti zdají mladými a života
krátkého, přirovnáš-li je k věkům obrovským, jež
v museu kahýrském sledovati můžeš! Dvé dcer,
jež matce sotva po ramena sahají ....

Jen jediná postava převyšuje tyto poklady
musea, shrneš-li je v celek. Jméno její není ani A
lexandr Veliký, ani Aristoteles, ani Napoleon —
žen Kristus je převyšuje, božsky a věčně. | staro
egyptská kultura byla v jistém smyslu předchůd
kyní Páně. Ukazujeť, že Vykupitel přijíti musel a
že z lidstva pouhého vyjíti nemohl. Bylo-li by cos
podobného možným, snad by jej byl Egypt vytvo
řilve svém středu...

*

Se srdcem povznešeným opouštíš museum.
Bolestným skoro dojmem působí na tě posta

vy, jež v ulicích velkoměsta zase tu a tam potká
váš... Zde většinou nuzný Kopt, tam ještě nuz
nější fellach. Oba potomci starých Egypťanův,
jichž murnie jsi ještě před chvílí viděl, jichž tvor
bám jsi se obdivoval, od nichě i Hellas se učila .9 .

A naše evropská civilisace?
Děla, šklebící se z hradeb citadelly, železnice,

elektrická tramvaj, elektrické světlo, na rychlo sle
pené řady činžákův, francouzské romány ve výkla
dních skříních, všelijaké pohlednice z Berlína...

Zdá se ti, jako by starý farao Cheops, jenž
před 4.700 lety žil, farao Thutmes IH., Ramses II.
se tě ptali: +A to je vše, vše, co jste 4000—5000
let po nás vytvořili? To-li jsou úroky z duševního
kapitálu, který jsme vám zanechali?«

A evropská civilisace zde v Kahýře musí se
hlubokýmstudem zardíti ...

A pouze v Kahýře?



z každého hned vrozeného řečníka, bude vám plat
ným v drobné prácí organisační. Zvláště učivo
kursu budesestaveno. velice prakticky, což vy
svitne z vyhlášky, která bude vydána co nejdříve.

ru: stravné, bytné atd. pouze 12 K na celý kurs.
Přihlášky a dotazy přijímá jednatel J. Polák v
Hradci Králové, Adalbertinum.

Za pořadatelstvo kursu:
Josct Polák, jednatel. Dr. Frant. Reyl, rektor.

Sdružení české mládeže křesťansko sociální

se sídlem v Hradci Králové

koná dne 12. května 1912 o půl 2. hod. odpolední
v malém sále Adalbertina v Hradci Králové

VII. plenární schůzi Ústředního výboru.

POŘAD:

1. Zahájení schůze starostou.
2. Čtení a schválení protokolu o VÍ. schůzí

plenární.
3. Zprávy: a) Sekretriátu; b) Odboru organi

sačního; c) Odboru agitačního; d) Odboru tisko
vého: redakční a administrační; d) finanční.

4. Naše sjezdy 1912: sjezd všeobecný a sjezdy
krajinské.

5. Návrh užšího ústředního výboru na správ
ní řád Sdružení.

6. Náš poměr k ostatním sdružením katolické
mládeže české.

7. Volné návrhy.
Účast všech členů výboru nutna.

Stanislav Beneš, tajemník. ©Karel Keppl, starosta.

Do okresů Nové Město nad Metují a Náchod!

Abychom síly své opět vzpružili, vzájemně se
posílili, a osvědčili svoje křesťansko-sociální smý
šlení, bude se konati

v neděli dne 9. června 1912

v Novém řírádku u Nového Města u. Met.

KRAJINSKÝ SJEZD MLÁDEŽE KŘESŤ.-SOC.

Mladí přátelé! Rozviňte ihned co nejčilejší a
nejúčinnější agitaci, aby sjezd tento vyzněl v mo
hutnon ©manifestací | našich | velkolepých | ide
álů! Očekáváme. že na sjezdu tom nebude zastou
pená pouze naše mládež, nýbrž že i okolní naše
organisace a spolky všeho druhu a vůbec všichni
našl stoupenci na sjezd určitě se dostaví. Program
sjezdu, který bude uveřejněn v nejbližších dnech,
jest vypracován velmi pečlivě. Řečniti budou 0
svědčení naši pracovníci. Výbor okresního
Sdružení české mládeže křesťansko-soclální. —
Ústřední výbor Sdružení české mládeže křesť.

sociální.

Všeobecný sjezd mládeže se bude konati v
Třebechovicích dne 14. července. Již nyní jeví se
0 sjezi velmi žívý zájem, nejen mezi mládeží, nýbrž

pravijte se, agitujle i mezi dospělými pro tuto ma
nitestaci!

Deset let spolku paní a dívek »Anežka«. (Přednesla
pí. R. Jirotková.) Počátkem ledna bylo tomu právě 10
let, co seskupilo se za součinnosti důstojného pana ka
plana Jukla několik uvědomělých hradeckých dam za
propagandou myšlenky ustaviti také v našem městě
spolek katolických žen, sloužící k upevnění a osvěd
čení víry, ku vzdělání a osvícení ženy, spolek, který by
opravdově hájil zájmy katolických žen a byl jim oporou
a střediskem. Myšlenka našla hned hojně .příznivkyň,
slibný počátek opravňoval k nejlepším nadějím a sku
tečně v prvním roce dosáhl již spolek 260 členek. Spo
lek přijal firmu: »Anežka, vzdělávací a podpůrný spo
lek křesť. sociálních paní a dívek pro Hradec Králové a
okoli«. —-Záhy bylo vidno, že ženy chápaly vznešený
úkol ustaveného spolku, šířícího zásady mravní a ná
boženské, že v trudné době, kdy útočeno mnohostranně
právě na náboženství katolické, dovedly seřaditi se ne
ohrcženě v šik za obranu citů nám nejsvětějších, že
rády přijímaly poučení, jež skýtaly jim přednášky o
svědčených řečníků, chutě nabývaly jimi širších roz
hladů na poli křesťanské humanity a křesťanských
snah, ochotně pracovaly ve spolkových záležitostech a
byly si vzájemnou podporou v dobách smutných a ne
utěšených. -—-Tak spolek paní a dívek mohutněl, pra
coval na zdokonalení, na rozšíření své činnosti. Záhy

podpory, podpory chudinské a nemocniční, později za
vedl i vyplácení pohřebného a po čtvrtém roce trvání
svého ulal se i záslužného úkolu zříditi patronát děv
čat služebných. — Dnes po desíti letech činností spol
kové s uspokojením ohlížíme se na léta uplynulá. A
sledujeme-li, co spolek pro své členky až dosud učinil,
uznáváme, že byla to při chabých prostředcích finanč
ních práce nemalá a nesnadná. — Zájem spolku nese se
předně za účelem utužení víry, kterouž neváhá veřejně
vyznávati a to stává se korporativním súčastněním se
církevních slavností se spolkovým odznakem, hromad
ným vypravováním postí do poutních míst, hromadným

>.

přijimáním sy. svátosti. — Dále pracuje. o vzdělání a
ušlechtilém pobavení žemy. K tomu přispívají hlavně
přednášky a ralmo to i některé domácí večerní zábavy,
kde pěvecké, hudební a deklamatorní produkce střídaly
se s představeními divadelními, vždy vhodně volenými
a ochotně, nonejvice členkami spolku provedenými. Ty
to zábavy, jakož i každoročně pořádaná slavnost za
hradní s buffetem mají tu výhodu pro spolek, že výno
sem obohacují i pokladnu spolkovou. — Přednášky (po
čtem 52) obstarávalo ponejvíce vždy obětavé zdejší du
chovenstvo a některé dámy výboru. Lví podíl připadá
tu, což vděčněkvituji, na veledůst. pana kanovníka dra.
Reyla, který po odchodu pana kaplana Jukla od roku
1905 jest duchovním rádcem spolku a neunavným pra
covníkemn v záležitostech a podnicích spolkových. Pra
cováno i o rozšíření knihovny, předpláceny poučné i
zábavné časopisy zakupována dobrá díla, našly se i
štědré ruce, jež přispěly darováním knih a knihy pra
videlně ve lhůtě ládenní členkám zapůjčovány. Dnes
čítá již knihovna na 240 svazků. — Za další povinnost
svou spolex pokládal ujati se nemajetných svých čle
nek, strádajících chudobou neb nemocí. Podpůrný jeho
fond dle sil svých přilepšoval jim za doby nemoci, za
doby, kdy nebylo pro ně výdělku a hlavně za potřebné
doby vánoční. ©Ze skrovných příjmů spolku rozdáno
bylo za uplynulých 10 let v drobných podporách 1836
K. -- Konečně zřízen i odbor pohřební, kde nemajetným
členkám, vlastně jich příslušníkům, dostává se ve smut
né té chvíli. kdy smrt je skosí, podpory na pohřeb. Tak
vyplaceno již 13 členkám pohřebné v obnosu 520 K. —
Posléze ustanoven i patronát služebných dívek. Jím u
možněno býti má dívkám, v cizích službách poctivě
chléb si vydělávajícím, v době odpočinku, v nedělní
odpůldne sejíti se v srdečném kroužku k ušlechtilé zá
bavě a prospěšné práci. Pořízeny jim šicí stroje a v
pensionátě Školských sester za vedení ctihodné sestry
Dionysie a dvou dozorkyýň patronátu učí se šití a stří
hání prádla. Okolo Vánoc dostává se jim nadílky, zále
žející vždy v materiálu, z něhož pak samy zhotoví si
zde košili, halenku, zástěru neb podobné. — Ve spol
ku nebylo nikdy zapomínáno i jiných účelů dobročin
ných, církevních a národních. — Jako dnes sešly jsme
se, abychom oslavily 10leté trvání spolku »Anežka«, tak
stalo se již podobně před pěti lety, po pětiletém trvání
spolku. Slavnost spojena zároveň s oslavou 700leté pa
mátky narození blahoslavené Anežky, kněžny české a
patronky spolku. Uspořádaný tehdy večírek se zdařilým
případným programem odbyl se za hojné účasti a pří
tomnosti mnohých vzácných -hostí. Spolek náš súčast
nil se i I sjezdu křesť, sociálních žen diecése králové
hradecké. Čilý katolický ruch organisační nemohl opo
menouii organisace katolických žen, protože dávno již
organisují sec ženy politicky i odborově na základech
protináhoženských. Sjezd se skvěle vydařil a na 600
žen naplnile tchdy dvoranu Adalbertina z nejrůznějších
míst diecése, by vyslechly tu případné referáty ves
měs jen řečnic z kruhů žen katolických. — Při před
loňském velkolepém sjezdu katolickém v Hradci Králo
vé sůčastnily se členky spolku pilně všech schůzí a
shromáždění, hlavně odboru ženského. Mistopředsedky

ně spolku byla pak vyznamenána tím, že bylapovolána,
aby předsedala manifestační této schůzi odborové. —
Jak vidno z kratičkého tohoto nástinu činnosti, plnil
spolek poslání, jež si vytkl, jak ve směru umravňova
cím, tak i ve směru vzdělávacím, sociálním a charita

tivním. Zasluhuje tedy zajisté podpory všestranné. I a-|
peluji na vás, milé dívky a paní hradecké stejného s ná- i
mi smýšlení, abyste, pokud nejste, vstupovaly v řady
naše, s námi hájily zásady křesťanských pravd, pečo- :
valy o to, aby čířeji a hojněji v život veřejný pronikaly, |
využily tu skýtaných prostředků vzdělávacích ku své- ;
mu prospěchu a cbohacení ducha a pomocnou ruku po
daly potřebným spolučlenkám. Jen všestranná, neocha

bující podpora je nám zárukou další úspěšné činnosti a ;
vývinu spolku. Jeho rozkvětu, blahu a úspěchu žehnejž ;
nám Bůh!

„| Skutečným členem politického družstva tiskového |
stal se vdy. P. Salfický, bisk. vikář v Polici n. Met. s
příspěvkem 100 K.

Zprávy
místní a z kraje.

Generální visitace ve vlkarlátě chrudimském. Jj. F.
nejdp. biskup dr. Jos. Doubrava na své apoštolské ce
stě navštíví v neděli a pondělí 12. a 13. května Heřma
nův Městec, 14. května Morašice, ve středu 15. května
Jestbořice, ve čtvrtek Vápenný Podol, v pátek volný
den (Heřmanův Městec), v sobotu Lipoltice, v neděli

19. května Choltice, večer vždy v Heřmanově Městci. |
2bleté jublleum kněžství svého oslaví letos vldpp.: ;

Ferd. Audrlický, farář v Bílém Újezdě, Ad. Brix, ka- |techeta v Lanškrouně, Frt. Donát, farář v Železnici, dr.
a. Dormabyl. profesor v Hradci Králové, K. Falta, farář
v H. Vlčkovicích. F. Filip, farář v Trstenicích, J. Hal
bich, katecheta na Smíchově, J. Kavan, katecheta v
Hlinsku, V. Kejzlar, farář ve Víllmově, V. Kneysl, dě
kan v N. Bydžově, J. Koppa, farář v. v. v Jičíně, F.
Koten, farář v Čachotíně, A. Láš, farář v Lomnici n. P.,
P. V. Maiwald, ředitel gymnasla v Broumově, V. Menci,
farář v Č. Libchavách, Fr. Nechvátal, farář ve V. Ve
selí, F. Nentwicyb,farářv Mi; Bpkách,.J. Okrouhlický,
farář v Robousích, dr. P. AL Pohl, dach. správce v
Heřmánkovicích, P. K. Posselt, rektor v Králíkách, P.
Pospíšil, farář v N. Hrádku, A. Rohlík, farář v Krucem

burku, P, M. Rotter, O. S.:B. v Brommevě,-A. Rubík,:
katecheta v Rychnově, J. Suchomel, farář v Dol. Do

farář v v. v Hoře Kutné, P. Cyr. Valenta, bisk. vikář
v Želivě, J. Vomočil, děkan v Jičíně, Ot. Vosáhlo, kate
cheta v Pardubicích, Ant. Zámečník, farář v. v. v Pra
skačce, V. Zórnig, děkan v Labské Týnici.

K eoucharisiickému sjezdu ve Vidal. Diecésní komi
tét pro pořádání eucharistického kongresu upozorňuje
důstojné duchovní zprávy, že v nejbližších dnech obdrží
letáky, obsahující poučení o eucharistickém kongresu,
za tím účeleni, aby letáky byly na osadě rozšířeny. Če
skému národu budou vybrazeny a přiměřeně vyzdobe
ny najisto 2 a případně dle potřeby 3 vídeňské kostely
a také českým jazykem budou konány sjezdové porady
i české bohoslužby, Na společných schůzích v dómě sv.
Štěpána mohou ovšem bráti účast všichni národové bez
rozdílu. Kongres je světovým a nenese žádné známky
nějaké přednosti německé národnosti, protože 13 náro
dům budou přichystány poradmí síně a chrámy pro bo-:
hoslužbu v mateřském jazyce.: Přihlášky k účasti ma
kongres mohou nejlépe přijímati farní úřady a vyžádati
si pak od diecésního komitétu sjezdové legitimace, které
budou české. Legitimace musí býti pečlivě vyplněny,
pod zodpovědností a ručením každého farního úřadu. Mo
hou býti vydány osobám jen spolehlivým a zníti na ur
čiton osobu. Každý takový kongresový lístek jest cen
ný papír (za 10, event. za 6 nebo za 2 K) a za zkažené
nebo poškožené nemůže býti odečtěna náhrada: nutno
také tyto (zkažené) zaplatiti celým obnosem. Při při
hlášce musí býti obnos složen za kongresový lístek, mi
mo to ještě obnos 1 K kolkového poplatku (státního) za
Jízdní legitimaci, opravňující k snížení jízdního poplat
ku na polovinu. Při přihlášce budiž zřetelně a výslovně
označeno, přeje-li si účastník ubytování společné (režij
ní poplatek 1 K za noc), nebo soukromé (za 2—3 K). Ty
osoby, které nemohou kongresu osobně se súčastniti,
buďtež poučeny, že mohou objednati si u svého farního
úřadu členský lístek kongresový a příslušnou pobož
ností a přistoupením ke stolu Páně doma získati pro
půjčených účastníkům kongresu milostí a odpustků. —
Návěštní plakáty eucharistického kongresu jakož i je
jich umístění obstará ústřední výbor.

Pořádek služeb Božích při osmidemní pobožnosti k
uctění sv. Jana Nep., patrona země české, ve zdejším
seminářském chrámu »Na hradě«. V předvečer svátku
dne 15 „května bude o půl 6. hod. odpol. úvodní kázání
a zpívané litanie s požehnáním nejsv. svátostí Oltářní.
— V den svátku dne 16. budou slouženy mše sv. od S.
hod. ranní až do hodiny 8. V osm hodim bude české
kázání, po němž zavítá do kostela procesf z bisk. chrá
mu Páně sv. Ducha, načež bude sloužena tichá mše sv.
»devátá«. Slavné služby Boží počnou o 10. hodině ká
zánír v kostele a za příznivého počasí také venku před
kostelem. —.Ve' všední dny celé oktávy budou slouženy
mše svaté od hodiny 5. až do hodiny 8. V neděli bude
poslední mše svatá v 8 hodin, rovněž v pátek a ve stře
du sloužena bude obvyklá »fundata« v 8 hodin. — Od
polední pobožnosti budou se konati v den sv. Jana ve
4 hodiny, v ostatní dny o půl 6. hod. a ukončí se ve
čtvrtek v den oktávy ambrosiánským zpěvem: »Tebe
Boha cůválíme“. — Obvyklé reguiem s rozdělováním
almužen budou v pondělí dne 20. a vúterý 21. května.

Ve schůzí městské rady 1. a 6. května učiněna byla
tato usresení: Na žádost místních odborů Ústřední Ma
tice Školské propůjčí se městské sady na Žižkově ná
městí k dopolednímu promenádnímu koncertu.v neděli

dání práce zednické a sklenářské pro kostel sv.Antonina
v Novém Hradci Králové. — Žádostem p. Frant. Marka,
maj. domu čp. 473, p. Václava Charváta, maj. domu čp.
499 a pí. M. Šanderové, maj. domu čp. 217, za povolení
odkladu připojení kanalisace jich domů na stoku v ulici

vyhověno nebylo. — Instrukce o zřizováníporučenstev
z povolání, vydaná zemským výborem král. Českého,
byla vzata na vědomí. — Panu MUDru. Ot Klumparovi,
městskému fysiku, udělena byla ze zdravotních důvodů
dovolená na dobu tří měsíců. — Paní M. Šejnohové udě
leno bylo Bovolení ku vyvěšení výkladní skříně pro fo
tografie na pilíři domu čp. 156 na Velkém náměstí. —
Zřízení téže skřně na průčelní zdi domu čp. 79 v ulici

Palackého p. Jindřichu Kubiasoví povoleno nebylo.
Jublleum křesť. soc. spolku panl a dívek »Anežka«,

Spolck »Anežka« uspořádal v upomínku na desítileté
své trvání jubilejní večer, jenž dokázal, jakým sympa
tilm spolek tento se těší. Dvorana »Adalbertina« byla do
poslsdního místa naplněna členstvem a četnými přáteli
spolkn, takže spolkový čestný den vydařil se náležitě.
-—.Program večera vykazoval celou řadu ukázek slo
vesného, pěveckého a hudebního umění“a: poskytl také
nevšední umělecký| požitek. Nelze vůbec uvésti čísla,
které by se ladně neřadilo k celkovému zdaru večera..
Lapidárními rysy vzletně nastínila dějiny spolkové mí—e—

Bačteai vyžádati jarních a letních látek,:
kterélstos přináším vbohstámvýběr. bak,
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: stopředsedkyně: ov Jirotková. Z'
nástinu tohoto, jejž na še místě přinášíme, uvádíme

„jen té: Be vzdělivací a "podpůrný spolek ťento'pořádal
55 přednášek a tozdal téměř 1600 K-na nerifocenských
a pohřěbníchpodporkčhza svého trvání. Nevšední ra
tl projevilasi. Pácáková mistrnouhrou ná klavír, na
němž též sl. Pridrichova přednesla velmi zdařile sklad
bu Dvořákovv. Sólové zpěvy sl. Macákové a pí. Dvo

"tákové byly přijaty nadšeně „vděčným obecenstvem.

Dialog zk A ai KŘbtavasíčkov ráje,které př pravý: Poráeuráěntrepl. -prót, Briou
nová, sklidily zaslouženou pochvalu. Hradecké komorní

(kvarteto uhájilo zejména akladbou Čejkovského svou
dobrčý pověst a pěvecký dánišký sbor, Hagglý dovedně

-p.pret. Svobodou. podal sktitečně pozoruhodné důkazy
umělecké vyspělosti. Bujarý tamburašský sbor zahájil

»Anežky:. jejž může zmíněný spolek Čítati právem mezi
své čestná dny. Není pochyby, že spolek žen a divek,
zbudovaný na základě křesťanského socialismu a na
základě křesťanské charity, je v městě našem časo

vou nutnosti v době, kdy ve všech názorech na život
"a společnost lidskou vládne hotový babylonský zmatek,
*působící neblaze na zdravý vývoj rodiny a národa. Za
"slouží spolek »Anežka« největší podpory v kruzích žen
"zdejších a proto mu přejeme, aby našel i v příštím de

sítiletí porozumění přo své chvalitebné keální „snahy.-Zdař Bůh!
Dary. Nejmenovaná dobroditelka darovala bisk. se

"mináři 1000 K za tím účelem, aby každoročně úrok byl
věnován chudému novosvěcenci. — Politickému druž

"stvu tiskovému na agitaci věnoval opětně farář pensista

- 300 K. Zaplať Pán Bůh!
"Z »dramatu« Hašinrova. Při nedávném porotním pře

čení Hašlar contra »Obnova«, k němuž nedošlo, měl
vystoupiti ve prospěch Hašlara Jako jediný »živý« svě

dek starosta z Debře, Václav Srba. Jiných živých svěd
ků n. Bartošek ve prospěch svého romantického klienta
uvésti nemohl a proto, jak je známo, operoval jen se sa
mými mrtvými. Jak asi tento- jediný Živý a »korunní«
svědek byl by Hašlárovi platným, dokazuje nemilá pří

hoda, která se p. starostovi přihodílau zdejšího okres
ního soudu dne 2. května. Starosta Srba vykládal totiž
obecenstvu na chodbě před porotní síní svůj názor o
vysokém původu Hašlařově takovým způsobem, že mu
to vyneslo žalobu pro urážku na cti a zároveň odsouzení

-na 10 dní do vězení. — Afe ani tato nehóda nerozptýlí
"pověru pokrokové redakce »Ratibora«, že Petr Hašlar
není synem obyčejného občana. Hašlarova tragedle ztrá
cí jednoho hrdinu za druhým. Nejprve z ní vyklouzl Ma
char opatrně, nyní zase neopatrně starosta Srba, a tak
u zbyli pouze duchové a několik lehkověrných reafistů,
kteří chtějí Masarykovi mermomocí dokázati, že i reali
sta může plavati až po uši ve vymyšlené romantice.
Rozťali jsme celou osnovů vymyšlených -báchorek a
připravhne v krátké době »Volnou Myšlenku« s pokro

kovým táborem o:rgnohoslibnou histrii, ze které doufali
vytlouci slušgý kapitál pro své ušlechtilé snahy.

Dámský odbor podpůrného spolku Červeného kříže
usnesl se při své poslední výborové schůzi odbývati le
tošního roku obvyklý roční koncert již počátkem měsíce
června. K účelu tomu připravuje se zvláštní a zajíma
vý hudební program. Den a hodina koncertu bude včas
ně oznámena. V téže schůzi vysloven pl. Melitě Fiše
rové, choti advokáta v Hradci Králové, upřímný dík vý

boru za velkomyslný dar 50 K veprospěch spolku vě
novaný.

, 7dletélebilenm oslavila -včera světoznámá továrna
nakudební nástroje V. F. Červený synové, která doved
ností svcu rozšířila slávu českého průmyslu do všech
pěti dílů světa. Mnoho zdaru tomuto vynikajícímu pod
niku pro léta příští!

Přirodovědecký klub pro severovýchodní Čechy
koná v neděli dne 19. května o 3. hod, odpol. exkursí do
léčebného ústavu pro elektro- a mechanotherapii jakož
i radiologii pana MUDra.Bedřicha Drože, -kterýž se
vzácnou ochotou povolil prohlídkusvého ústavua uvá
zal se v názorný výklad. Členům klubu naskýtá se

vhodná příležitost -poučiti se na podkladě experimen
tálnín o nejzajmavějších partiích moder. fysiky. Schůzka
po */43. před villou MUDra. O. Klumpara. — Příští mě
síc pořádá klub přednášku prof. zdejšího paedagogia J.
Šimka »O botanických zahradách v Německu« jakož I
botanickou vycházku na rašeliny „v okoli V. Bělče,
Štěnkova a Krňovic. Čas se ještě oznámí.

Hlavní očkování dítek, narozených v Hradci Králo
vé v době od 1. dnbna 1911 do 31. března 1912, tedy dí
tek « očkování povinných, jakož | dítek starších, dosud
neočkovaných, provede městský školní lékař -p. dr.
Rudolf Zippe v neděli a ve čtvrtek dne 12., 16. a 19.
květní 1912v »Sokolovně« v Hradci Králové, vždy v do
bě od 3 do 4 hodin odpoledne. «- Prohlídka dítek očko
vaných (nc očkování dodatečná) předsevzata bude v
týchž místnostech a hodinách v pondělí a v pátek ve
-dnech 20., 24. a 27. května..

Čtěte židovský »Ratibor« jen po několik týdnů, pře
mozte se a ustrnete nad tím, co $bští, pokrytectví, lži a
mazanosti obsahuje kterýkoliv jeho polemický článek.

;Pokustosenajítivněmnějakouhumaaitn!Zato neu
kojené mstivoati a odporného hyenisnu nalesnote zde
oslš kremkydy:|Řádný časopis nedovede tak hnusně a
dlouho rozšlapávati případ z tábora nežidovského, ja
ko. »Ratibor«. Věgde pravý opak humanity a nepříčetná
zuřivost. Jak rorumí »RRatibacetoleranci, dokazuje to, že

biskupá zdejšího«,a to v době, kdy sám otri

aspoň nroblásil.. že původ: Hašlarův.zůstane nezbáda

titul »dědka«, šlechetnému otci chudiny, učenému hier
archovi vrhl do tváře bláto nadávky »dědek s nama

ztrestán i od pokrokáře lískovkou, ale »Ratibor« touto
cestou otvírá bránu pokrokovému idealismu. Zcela klid
nou polemiku katolickou zodpověděl krátce pohanou u
ličnickou »gauner«. Kdyby se odvážil katol. tisk aspoň

obhájce lilsnerovy stavěti po bok tohoto vraha, praco
valy by strojní pušky ve službách židovských tak, až
by se chvěla zem. Tolerantní »Ratibor« však strká do

zásadními odpůrci, ba i kněžstvo vůbec. Psal tak po
tupně a iživě o zesnulé sestře Pankrácii, že tato něko
lik dní na to zemřela. Ani v hrobě jí nedal pokoje. Kru
hy za »Ratiborem« stojící rozdávaly nadávkový pam
fet Macharkv proti vrchnímu pastýři zdejší diecése, ty
též kruhy pranýřovaly se vší otrlostí a se siláckým
Iháním professory před žáky, ačkoli charakter svých
»Pilištínů« tak dobře znají. A takové neronovské řádění,
ktéré nedá živým mrtvým pokoje, jest prý cestou k
moderní toleranci. »Ratibor« k vůli lesklé minci psal ve
prospěch kruhů konservativních, za volby dra. Slámy
nastavoval talíř před mladočechy, za volby Srdínkovy
před agrárníky, až naposledy nejvýnosnější přesvěd
čenfnalezl v proudech z Judey. A právě v těchto vlnách
uplatnila se nejmarkantněji jeho fanatická gymnastika.
Có Jest skutečným jedem z Judey, to se dá lehce sezna
tú z neurvalých řádků »Ratibora«. — Sama »Osvěta
Lidu« napsala, že se tento list dlouho bude musit učiti
opravdové pokrokovosti a žurnalistické slušnosti. Leč
největší pranýř si vystavěl bezděčně »Ratibor« sám,

když prchal od surového svého uličnictví, které provedl
na Emč Destinnové. Neobratný, hloupý útěk ten charak
terisovali sami někteří pokrokáři po zásluze a sama
sOsvěta Lidu« chytila nezbedu při Ihavém vykrucová
ní za limec s případným napomenutím. A proto »ubozí
lidé, kteří poklesli do té míry, že mohou s požitkem tu
t>-jedovstou břečku pozříti!< Ale rafinovanost bezmezná
Jest těch, kteří tento jed z Judey finančně podporují.

»Poškozeni« pokrokáři. Dle úsudku pokrokářů tedy
pán Kašpar byl- poškozen tím, že nebyl povýšen na dů
chodního. Představte si, jaká spousta moderních matu
rantů prosí, aby byli přijati k elektrice, za konduktéry,
za b:zdiče! Pan kontrolor maturity nemá, ale přece jest
spoši.ozen« tím, že mu mladočeská radnice pomohla k
4220 K ročních příjmů.'Na- druhé straně vyčetl pokro
kářský tisk medostatek kvalifikace k okresnímu tajem
nictví svému odpadlíku Zettlovi, který absolvoval práva
a má ža sebou 7 let notářské a ádvokátské prakse.

Mstivoxt pokrokářů jest zcela bezohledná. — Titéž lidé
však mlčelí klidně, když pokrokář Wagner obdržel mí
st> gymnas. ředitele bez konkursu! Jsou to prazvláštní
lokte!

" Kdo má sňatek, ten nechť si ve svém vlastním záj
mu prohlédne výkladní skříně firmy J. F. Langhans, c
a k. dvor. a komor. fotograf, Hradec Králové, Adalber

tinum, kde může shlédnouti dokonalé snímky snoubenců
a svatebčanů.

Osobní. Paní MálkaKneprová podnikla dne 2. květ
na t- r. před. c.a k. zkušební komisí hudební v Praze
státní zKoúšku ze zpěvu a'hry na klavír s prospěchem
chvalitebným-a byla prohlášena způsobilou k samo
statnému vyučování ve zpěvu a hře na klavír na ško
lách středních a ústaveh učitelských.

Generální vlsltace na Vysokomýtsku. Ode dne 13.

dubna až do 4. května vital vikariát vytokomýtský: vzá
oné hosty. J .E. nejdp. biskup dr. Doubrava provázen
vsdp. prelátem Th.Dr. Soukupem a konsist. sekretářem
vlap. dr. Huráněm, knal na Vysokomýtsku generální
kanonickou visttaci a udílél svátost biřmování. Visitač
ní cesta započata ve Vys. Mýtě, kde J. E. uvítán byl
panem c. k. okresním heftmánem z Česaných, panem
starostou Ant. Tůmou, místním a vikariátním duchoven
stvem, c. k. úřady, c. k. důstojnictvem, všemi školami s
jejich řediteli a učitelstvem. Po celý týden v obětavém
konání svého velepastýřského úřaduprodlel ve Vys. Mý
tě, později v Chocni, konaje cesty visitační do soused
ních far. Visitační cesty J. E. na Vysokomýtsku byly v
pravdě triumfální, arcipastýř přišel jsko apoštol míru,
pokoje a lásky. Jeho pobyt byl požehnáním, dobrý náš
věřící lid dovedl to dobře oceniti a otevřel mu brány
svých srdcí. Obce, korporace, Jednotlivci předstihova
li se těměř v nadšených projevech oddanosti, úcty a lá
sky k nejiůstojnějšímu arcipastýři. — Pochvaly zaslu
huje učitelstvo a starostové agrárních obcí, kteří ne
dali se odstrašiti daným povelem »Biskupa Doubravu

arcipastýři vykonali svoji povinnost. — Jeho Excellen
ce svým vzácným taktem, mistrnými a případnými pro
mluvami, apoštolskou horlivostí a neunavnou obětavo
stí, láskou, projevovanou všem a hlavně maličkým, do
vedl sl získati srdce všech i těch, kteří snad dříve sve
deni štvavým tiskem, s chladem ho přijali. Proto odchod
I E. ze všech míst farních a z víkarlátu vůbec byl na
nejvýš tklivým a dojemným. To opouštěl otec své děti
— to pastýř odcházel od svých oveček. Zbožný lid plnil
všechný prostory chrámové při pobožnosti závěreční,
tlačil se k osobě svého arcipastýře. Matky přinášely
své dítky, prosíce o požehnání a provázely odjíždějící
ho svého vrchního pastýře slzami, žehnáním, dobrořeče

stách v těžkém povolání sflíl a ku radosti a blahu všech

mýtsku ještě jednou zavítati mohl.
Chroustovice. Dhe 2. května zavítal nekdůstojnější

arcipajijř“dr. Doubravana své vísitačafcestítgéž do

Chroustevic. Příchod jeho k nám byl v pravdě trium
fálním. Hned na začátku města uvítala chvalně známá
kapela Chroustovická nejdůstojnějšího hostě svižným
pochodem. vedouc jej ku slavobráně, kdež nejprve míst
ní farář dp. A. Doubravský pozdravil svého arcipastýře
procítěnými. upřímnými slovy, po něm místní pan staro
sta Josef Navrátil za město Chroustovice a pan Frant.

ský vítal J. E. pan Václav Holub, řídící učitel z Chrou
stovlc, za dítky školní žákyně III. třídy Anna Pitrová.
Kytici pak za dítky podala Marie Horáková, dceruška p.
správce ze Žilovic. Zjevně dojat jsa tímto nelíčeným,
vřelým přivítáním. srdečnými slovy děkoval nejdůstoj
nější arcipastýř. Netřeba podotýkati, že osobní půvab J.
Excellence téměř elektrisoval všecky přítomné, že kaž

Provázen jsa duchovenstvem, ubíral se arcipastýř, žeh
naje de farního domu. Po kratičké přestávce vešel do
útulné, čisté svatyně Chroustovické, aby tu udílel sv.
biřmování. Biřmoval pak toho dne přes 600 biřmovanců.
Po skončení svátostného úkonu byla zkouška z nábo
ženství dítek škol přespolních ze Lhoty a Ostrova; po
té pak ve školní budově mládeže Chroustovické. Zde po
zdravil milovaného nejdůstojnějšího pana visitátora V.
Balous, žák III. třídy procítěnou, vzletnou básničkou.
Prostinká. vroucně přednesená slova malého žáka zřej
mě dojala J. E., jenž pohnutím děkoval dítkám. Po zkouš

ce odebral se nejdůst. pan visitátor do farního domu. Na
náměstí koncertovala naše kapela. Na výsost potěšen
jsa zvláště rozkošnými skladbami našeho mistra Bedf.
Smetany, vyšel J. E. na náměstí a nelíčeně projevil své
uznání panu kapelníkovi Fr. Navrátilovi, kterého pocta
projevená přirozeně velice dojala. Krátce: celá farnost
přinesla svému arcipastýři nelíčený hold úcty a lásky.
Po visitační práci nadešlo loučení. Ve svatyni tísnily se
davy, aby ještě naposledy uviděly žehnající ruku, která
přinesla farnosti požehnání Páně. O 5. hodině nejdp. vi
sitátor vešel do chrámu Páně vykonat závěreční po
božnost. Zde jménem duchovenstva a farníků poděkoval
dp. místní farář J. E. za všecku lásku a obětavost. Na
to ještě dívenka z TIT.třídy rozloučila se za dítky velice
případnou básničkou. Dojemnými slovy poděkoval nejdp.
arcipastýt všem, kteří tak oslavili památný den. Tlačily
se h němu dítky, tlačili se k němu dospělí, by zlíbali ru
ce milovaného biskupa, že s těží mohl kráčeti ku svému
vozu. Jak by netěšila ta nelíčená láska otcovské jeho
srdce! Provázen ještě hudbou, odejel J. E. do Chrasti.

Hořice. Zdejší list jeden jásá, že na křesť. sociály
vídeňské dopadá při volbách rána na ránu a — jásá je
ště 3. května, kdy již výsledek byl — až na3 vol
by — úplně znám. Nechceme socialistům jemch radost
kaziti, ale divíme se, že může něco tak korosálně ne
pravdivého vůbec otištěno býti, když celému světu je
známo, že křesť. sociálové ztratili všeho všudy 8 man
dátů a že budou míti zdrcující na radnici většinu i na
dále. ježto mají tam více než tři čtvrtiny svých lidí.
Nadsazovat se musí. aby měli soudruhové větší chuť.

Lázně Sv.- Janské. V dnešní době není nervosa z pře
pracování nebo utrpení u kněží žádným řídkým zjevem
a tu mnoho, ne-li všecko, na tom záleží, kam se v pravý
čas obrátiti, protože mnozí si svůj stav zhoršili neb
dokonce nevyléčitelným učinili proto, že otáleli, neb že
špatně léčení byli. Hlavní věcí v takém případě je i
hned vypřáhnouti. neboť nic neškodí více, než zůstati v
poměrech, z nichž jsme onemocněli. Nemoc se zhoršuje
a úřad trpí. Stane-li se onemocnění záhy z jara, pak ne
lze nic moudřejšího učiniti, než odejíti na jih, do Gorice,
Meranu. Iky. kde máme své domy. Mořské lázně od
května do října působí výborně, ale ne na každý druh
nervosy, proto jistější je v létě vyhledati tiché, vysoko
položené misto. ne příliš hlučné, ne však také osamělé.
A v tomto případě jsou Jánské Lázně snad jediné v
Čechách místem. pro nervosu jako stvořeným. Králo
véhrodecká diecése má tam dům, kde lze kněžím iz ji
ných diccésí bydleti lacino a přiměřeně se stravovati.
Mezi německými lékaři zaujímá přední místo Čech dr.
Lecpeld Hoffman, jenž již dnes náleží k nejlepším našim
hydropatům. Je to svědomitý lékař, jenž i od němec
kých hostí je vyhledáván a zvláště ku kněžím chová se
s uznalou pozorností.

Vys. Mýto. Dne 4. května odevzdala duši svou Pánu
zbožná, lidumilná stařenka pl. Marie Šauerová. Čest a
věčná odměna budiž energické paní, která za dlouhých
vdavských let při velikém náhrnu starostí vlastních a
skrovných prostředcích mnoho dobrodiní prokázala!

Poděbrady. (Úmrtí dp. probošta.) Dne i. května o
děly se Poděbrady rouchem smutečním! Bylť toho dne
tam pohřeb všeobecně milovaného a váženého probo
šta Josefa Závodního. O 10. hodině smutně rozhlaholily
se zvony. kdy tělesná schránka dobrého duchovního
pastýře byla nesena naposledy do chrámu Páně, kam
nebožtík každodenně chodíval. Ještě v sobotu 27. dubna
sloužil v obyčejnou hodinu tam mši svatou, odpoledne
slyšel tam jako každou jinou sobotu, svatou zpověď
věřících n připravoval se na nedělní kázání. K večeru
byl však stižen nevolností, tak že požádal spolubratra
kaplana, aby laskavě převzal kázání za něho. Přes noc
zkoršil se zdravotní stav probošta Závodního tak, že
nemohl v neděli sloužiti mše svaté, odpoledne byl za
opatřen sv. svátostmi, k večeru pak vydechnul šlechet
non svon duši. Jak velfké oblíbě se těšit probošt Zá
vodní, ukázalo hojné účastenství při jeho pohřbu. Byly
tam zastoupeny císařské zeměpanské úřady svými prv
ními representanty, městská rada, -okresní zastupitel
stvo, spolky, školy, okolní obce a j. J. J. Plllp kníže
Hohenlohe-SchiHlingafiirstdostavil se sám osobně a byl
přítomen smutečním obřadům, které v zastoupení J. E,



diezesnil.> biskupa dra. Doubravy konal prelát Magre.
Th.Dr. Jan Soukup, kapitulní děkan z Hradce Králové,
za čestné assistence Msgra. Karla Vorlíčka, arciděkana
z Kutné Hory. Kněží dostavilo se asi 50, byli ze tří
dlecésí: pražské, královéhradecké, litoměřické. Mezi ni
mi byli domácí kněží: kaplan Drašner, Tůma, katech.
Sychra, Šrámek, farář Lauerman. Dále byli na pohřbu:
PP. Alions Lukančič, O. S. D., Bonaventura, Bitter
man. Buben, Fndrle, Dufek, prelát Msgre. Jakl, Jeltnek,
Hora, Kabrhel, Kalina. Krčinář, Nývit, Pátek, Pavelka,
Petřík, Ptáček, Rameš, Suchánek, Šťastný, Wolf, dr.
Zhánči, několik spolužáků nebožtíkových, děkan z Nym
burka aspřemnozí jiní. Kázání proslovil kanovník Th.Dr.
Frant. Šulc; slovy výmluvnými a dojemnými vylíčil
dle zásluhy šlechetnou povahu i upřímnou zbožnost ze
snulého. Podotknul, že dokonal právě v den, kdy po
nejprv slaví se dle ustanovení sv. Otce Pia X. slav
nost sv. Josefa, jehož jméno nosil. Že Mariánský 1.
květen měl podivuhodnou úlohu v jeho životě: 1. kvě
tna 1881 byl povolán do vojenské duchovní správy, 1.
května 1894 byl jmenován polním superiorem sboru in
nomostského, konečně na 1. května koná se jeho po
hřeb. Pontifikální regušžem sloužit za četné přísluhy
prelát dr. Soukup, který také vedl dlouhý průvod až
na hřbitov asi půl hodiny vzdálený. Tam pomodlili se
všichni ještě za zesnulého, pěvecký sbor zapěl dojem
nou píseň. pak uloženo tělo dobrého pastýře k jeho o
večkám, aby si odpočinulo, až vzkřísí je Pán v den po
slední. Kéž dá mu Bůh tam lehké odpočinutí! Šlechet
nost jeho bude žíti v blahé i vděčné paměti! Ač doha
rašilv již ty tvrdé hrsti hlíny. které smutněozývaly se
nad jeho rovem, požehnaná památka šlechetného, do
brotivého, bratrsky laskavého probošta Závodního ne
vyhyne a nevybledne. In memoria aeterna erit justus! —
»U věcné paměti bude spravedlivý!l« — Ave, anima pia!
— R.ip.

Různé zprávy.
»Bankovní Zprávy«, vydávané Českou bankou, při

nášejí ve svém květnovém čísle následující zajímavě
články: Nástin vývoje českého bankovnictví, Vývoj slo
venského bankovnictví, Diskontování pohledávek účet
ních u nás a v Německu, Z novinek hospodářského ži
vota v Německu, Různé zprávy, Obchodní kalendář,
Kursovní a slosovací list.

Českoslovunská záložna v Praze. Výkaz za měsíc
duben 1912: Vloženo vkladů K 91.791.17, vybráno vkladů
K 110.238.61, poskytnuto půjček K 87.591.78, splaceno
zópůjček K 92.173.63, obrat peněz v dubnu K 624.542.97.
Obrat peněz od 1. ledna do 30. dubna 1912 K 2,330.310.37.
Stav koncem měsíce: Počet členů 373, vklady K 710.000,
zápůjčky K 722.587, reservní fondy K 3.943, vlastní cen
né rapíry K 14.000, přebytky K 19.421, splacené závodní
podíly K 37.315, výpůjčky K 67.450, pokladní hotovost
K 1404. '

Když se z květu vše raduje, u věčné tmě pracují
nevidomé dívky v »Útulně slepých dívek, Praha-ll.,

Kampa č. 33.« Navštivte je, zaslzíte! Smilujte se!
Všelicos. V Africe v severozápadním Sudanu, asi

1000 km od břehu mořského, leží osada Mehu-Asas se
150. obyvateli, 7. nichž jedno sto deset (patnáct
rodin) jsou Čechy. Ronličí, obchodují s velbloudy a
palmovými plody a hlavně pěstují styky s karavanami,
ježto Mehu-Asas (Písek) leží na krásné, rovné planině.
— Na uherskou výstavu v Bělehradě pořádanou, pro
hlásila vlastenecká srbská společnost boykot vzhledem k
poměrům v Charvátsku. Výstava trpí přešpatnou ná
vštěvou. — Na ulici v Miláně zavraždil neznámý muž
kněze Delavalle nožem. Do pronásledujícího jej množ
ství lidu střelil útočník několikrát a zranil několik lidí.
— Pařrník »Carpathia«, který zachránil 750 lidí z »Tita
nicu«, byl na své cestě v Terstu 6. t- m. slavnostně uví
tán. —-Poslanci bulharští chystají návrh na sněmu, aby
země vyplácela vynikajícím spisovatelům přiměřenou
roční rentu, aby se mohli bez hmotných starostí vě
novati výlučně spisovatelské činnosti. — Sirkový mo
nopot dle vládního »Fremdenblattu« v dozírné době v
Rakvusku zřízen nebude. — Ve valné hromadě žel. stát

ní společnosti ve Vídni za předsednictví pověstného Sieg
harta bylo sděleno, že r. 1911 bylo zisku 17,587.605 K,
dividenda obnáší 35 proc. -- Vyšetřováním ve Was
hingtonu zjištěno, že »Titanic« plul plnou silou, ač byl
zavčas varován. Ochranná opatření byla nedostatečná.
Jen málo lodníků umělo s Čluny zacházet. Lodníci mar
ně se námáhali uzavříti průdušné plotny a komory, ježto
mechanismus vypověděl službu. —- Pojišťovny utrpěly

zkázou »Titanicu« ztrát 2,200.000 liber sterlinků (na 53
mit. K), z nichž připadne 733.000 liber šterl. na loď a
1,500.000lib. šterl. na náklad lodia pojistné cestujících.
— Do schůze katolíků v předměstí Laekenu v Belgii
vnikli soc. demokraté, vytloukli okna a zranili celou
řadu osob, z nichž 7 těžce. — Dle »Reichspostu« po
křtěna byla ve Vých. Indii v Khandvě 105letá paní. —
V Berlíně zahájeny konference na ochranu zámořské
dopravy osob. —- Policejní prefekt pařížský Lépine za
držen byl 6. t. m. četníky, poněvadž automobil jeho ne
byl tak číslován, jak to žádají policejní předpisy.

: „v

Listárna rodakoe.
Čáslav, Řetová, Kámen. Mosty até. Uveřejní se v čí

sle příštím. a 

Podbkování.

Poaepsaný spolek vzdává srdečné diky všem svým
příznivcům, kteří pří slavnosti na pamět 1t0letého trvání
sympatie nám osvědětli, a všem těm, kteří ke zdaru
večera svou hřívnou přispěli. Zejména děkujeme vdpp.
Hornofovi. Sahulovi, Svobodovi a Cibulkovi; | vctpl.
Brtounové a Dvořákové; vct. sl. Macákové, Pacákové
a Fridrichové; sl. pěveckému dámskému sboru a sboru
tamburašů. Vzácnou ochotu Vaši uchováme ve vděčné
paměti:

Spolek křesť. sociálních pamnla dívek »Anežka«
v Hradci Králové.

Rážesa Hobzková,
předsedkyně.

Rážesa Jirotková,
místopředsedkyně.

Jakost rozhoduje!

- © kostky
(hotová hovězí polévka)

Při nákupu dbojto jména MAGGI a

ochranné známky „křížové bvězdy““!

„ | Katolickýpooěžní ústav

Uvěrní družstvo Eliška“
v Hradcí Králové (Adalbertinum)

PB“ přijímávklady "jj
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.
Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez

: výloh.

+ záložen.

Čtěte a rozšiřujte!
Právě vyšel v „Časových Úrahách“ dů

kladně zpracovaný spis:

Jazyková otázka

si v Čechách. kč
Napsal Dr. Fr. Šulo.

Osvědčený znalec politických dějin českých
podává do rakou lidu úvahu tak promyšlenou,
že slouží k poučení i odborníkům. Jest to v ka
tolické literatuře spis svého druhu jediný. Ja
zyková otázka jest tu sledována podrobnějiž od
časů těch, kdy náš národ ješ:ě nebyl přičleněn
k církvi katolické Důležitá to úvaha zvláště pro
naše organisátory.

Stran 116. — (ona pouze 32 hal.

Při bromadných objednávkách větší sleva.

Objednávky vyřizdje obratem

administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.

Stoupencům našich oréanisaci.
Odporačujeme vřele křesťanský český závod

vyšívaček a šidok »Záštita« v Ohrasti
u Chradimě.

- © Veškeré prádlo pánské i dámské,výbavypro nevěsty, přepychové i jednodaché vzorně ob
stará „Záštita“. Vaď. duchovenstva se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaračené dle
předpisu sa cesy mírné. Učište objednávku ma

„skosšku a budete jisté spokojení!
"SROdporečejtevosvémobalí!

(J. Sylvaterůr| a i

synovec,nástupce) A : Jjna-O
proMálbu l

celé sponsty prolhaných. brožur na potupu naši.

Froo opoňjene vás všeckynaobrannébro

úrahanní mad obrrné účinkynám nepřátelskéhou. Jsou

ČASOVÉ„A
E ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 82 str.) po 8 hb.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

PH hromadných objednávkách poskytajeme50 procent slevy.
„Za nepatrný obnos tudíž může si každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,.
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnouosada
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-li se nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

ryba státi na stráži. Laskavé čtenářeaby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
jest uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky
obratem vyřídí

administrace nČasoných Úvak“v Hradci ové.

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu ———

v Hradci Králové 1909 konaném
četnými illustracemi, e řečmi všech řečníků,

většinou dle stenografických protokolů podanými,—vrozsahu35tiskovýcharchůvelké8*—460str
nabízí ve výrobní cemě K 5-— franko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

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

pro každou dobu.
Stran 722. Cena 4 K.

dan knšnín,

i 7m|
okenkostelních.| n p) A O

a
=

č. 145et, MaléKarlovaa S

Nhonáměst, dříropřee | VÍDE RÝ NÍ60roků na Malém ná- E O )noO
hučoáníohmoře JÍ
oaš3 fi-| V OP),

guralnímuprovedenía ee Oka R |
olos1 86 Šelomnýmu

rámy, sllám:, voasenémi.

OY" Resóetnáveřejná | písemnápochrajnéuzná: (, P

Založeno roku 1863

|
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obdržíkaždýzdarma.

Umělečlký ústav
pro malbe na sklo

E. Škamle, Brno,
zhotovuje a dodává malovsná
okna chrámová v každém pro
vedení, od nejjednoduššího
vzoru mosaikového do nejbo
hatšího provedení figurálního,
dodává tato i s železnou kon
strakcí vlastnívýroby,ochranné

sítě avšezasazenovmístě,

Mossiky sklenné pro fa
gady, křížové cesty atd.
Nákresy, rozpočty i od

KUo 6

9 0
borná rada zdarma.

o |katolický tisk!

Josef Štěpán,
dborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
e závod svůj veledůstojnému | ducho

enstvu a ul. patronátním Sřadům k opravovánía
itářů, kazatelem, křížových cost

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, železných

nákbrobních křížů,
lacení písma a různých předmětů venku se nale
ajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
: každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Mány a rospočty zhotovují úplně bezplatně a
[ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku za osktovké.

noho pochvalných uzmání po ruce a bronzová
státní medailie s výstavy v Pardubicích.
A> Závodzaložen r. 1898. "ES

Browning
6-35, 7-65.

Velodog,
bambitky,
revolvery,
flobertky,
lev. pušky"24"
Vojtěch Rážž v Aradci Král,
Prodej«. k. prachu,zbraníastřeliva.

OJJEŽEK,
elektrotechnický závod

v Hradci Králové, Syatejanskénám.č.70.

a jiné zbraně
úplně spolehlivé, .
zaručené a zkou
šené v cenách ú

©

-Zařizování | Velkosklad

elektrického lastrů,
světla, elektrických

telefon ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

í Dynama. Apřístrojů

: Motory. : a topení.

Ldárovky: ' Instalační
ky: materiál za

Ozram, .. - tovární ceny.|
Tuogaram, :

Tantal © Solid. obsluha.

Rozpočty udarina — Ceny levné.

ppooo0000000000000YVeledůstojným

duchovním a patronátním úřadům. %

| Odborný závodpozlatovačský

GAUDENU APPL,
LITOMYŠI.

doporučuje se ku opravování i stavění

-yh | oltářů,"Ešte
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Rozpočty a nákresy zdarma.
Na požádání dostavím se ihned.

KXAXKAK

L;
Uznasý ze nejvýhodnější a nejlevnější na

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
„rád příkrovů, koberců a

kovového mání ©ve výrobnáchnejstaršíhoe. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové oenníky, rozpočty, vzory s hotovézboží
k výběru franko. :

Bos velkoměstské režie ve vlastních dílnách s
u levnépracovnísíly na venkově,čímě | ší

DRYud:©309. neš všade Jlade. vel
Jubil. 100let. trvání a40 lot.vlasémíčinnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

C.

areoná—

-kostelní okna
© odbor. přoredení zhotovůje s dodárá

- Fr. Uhlíř,
"umělé sklenářství

v Třebeckovicíchu Hradce. Král.
Cenníky s rozpočty na pošád. zdarma.

l

Holíte se sám?
Holičské mýdlo
Štětec
Miska niklovanás majoiikou. . . ... 50Satonkrémnaholení... .. . ... 70hbKámenpoholení.... .... . ... BOh
Kolínská voda... . . . . +.. +.. 60 h

Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou
zasílá

JOS. JELÍNEK, parfumerie
WHradoi Králové.

Dříve než koupíte

zahrad, železný nábytek
než budete říditi

drátěné ploty a vrata
stavte se u jediného výrobce

J. Plocka v.Hradei Král
(Pětidomi).

Prmí český katolický zárod ve Yidní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
vů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.

„Vídeň,
VII o., Kaiser
mo vedleLa

zaritakého chrámu
Páně.

Na užásku sasíld
se vše franco

oltáře, S00hY siiroy
Školní kříže,
kasatolny,



Ve Prospěch Matice.
Kostelnáč

Cyrio-6-M«othodějel

značně Matici CyriJlo-.Methodějskou.

O00000

KORIOLIT
nejtrvanlivější a nejlevnější
materiál ku krytí střech a

isolací.

Zastupitelství:

EN H. RICHTER, lží
zasílatelství a obchod uhlím v Hradci

Králové.

Socha Madony:
1 m vysoká, z bílého kar.mramort,
po sochaři

levně na prodej.
Dotazy zodpoví

Ant. Žlůva v Novém Bydžově.

zapsané společenstvo s ručením obmazeným
w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

== za 4 až 59 SE
úrok a to dle výpovědí,

OBP“ Složní lístky na požádání mzdarma. JN

Uhlíseně +

ha úvěrníspolečnost
Znamenitounowinkou jest

„OTOMAN«
S patent. zvyšováním podušky

pod hlavu.

Velice praktické. Čena levná.
Josef Thoř, ira Irákri.

Í

1912 místoBONN

S místem

Zhotovuje oděvy dle
nejnovějších anglio.
a francouz. vzorů.
M|

tímto spojeno jest základní služné K 3000,

o dosavadním za
buďtež

a 1912.

dne 30. dubna 1918.
Starosta:

JUDr. Fr. Uirfeh, m. p.

LRL

-= "Bojstaršíodbornáčím pastřská,zlataletá
6 lrofěrštíé. Vlastní výroba kosielního zášizí.

Karel Zavadil
v nově zřízených místnostech, Čelakovského třída:

| (sa živnostenským domem), —©

Závod jest značněrozšířen a opatřen všemi
moderními požadavky.

Doporučuje se ku provedení všech prací

v oborukkovů n bh z stříbra,zlato, nzovů, přesně dle liturgických před

Vdají slobu od nejjednoduššího do nejbo.batíhó provedení.
Práso se zárukou trvanlivosti. Geny lovné.
Veškeré opravy a znovuzřízenínadob: ko

nejkratším za ceny nejmírnější.

Rozpočty,výkresy,ao a pod.pa požádání franko. — Máufnánf za pzáce dědané
po ruce £ nahládnutí —

Veškeré vsorky jedu Jeho Excel. nejdp.
biskupem revidovány.

Zastávaje v nemoci svéha otce, prosím
p. 4 příznivce našeho zárodů o neztenčenou
důvěra. Byl jsem zaměstnán v předních
vodech oi.ích, absolvovaljsem mnoho odbornýc
kursů a tak nabyl jsem dostatečných vědomostí
odborných. Mohu každé konkurenci čelit a naše
vážené příznivce k úplné spokojenosti o loužiti.

v nejhluběl úctě oddaný— .
Antionín Zavad I

Truhlářské dělníky
a) na práci fornýrovanou,
b) na Židle švajfkáře —
a domovníka
zároveň ku balení nábytku

do stálého zaměstnání přijme c. a k. dvoraf
továrna nábytku :

K. V. SKUHERSKÝ, Hradec Král.

vědčenýmprostředkem v bojí .

proj snikoholu

ji] je každý jednotlivý bonbon i aždýsáček opatřen. Ročníspotřeba 60 milion
kusů. — Jediný výrobce:

První česká akciové společnost továren
ma oriomialské onkrovinky a čokoládu

ma Král. Vinohradech, dříve
A.MARŠNER. ——

Sklady: Praha, Ferdinandova tř, Václav
sté nám. — Vídeň- ; Theobaldg. 4 —

Brno, Nádražní*báměstí 324.

| Toxární, oklad o
Jemu suken



Kulturní jiskry.
Člověk bez svobodné vůle? Tento název nese

právě dotištěná kniha dra Josefa Novotného, je
hož péro jest katolickému čtenářstvu chvalně zná
mo detailními studiemi o spiritismu a římském in
dexu.

Jestliže předešlé jeho knihy přišly v pravý čas,
možno říci, že kniha nová obsahem svým jest pro
praktickou obranu naší spisem ještě důležitějším.
Kam volní myslitelé mohou vniknouti, všude pa
pouškují jako na kolovrátku monistické domněnky
Haecklovy, Lombrosovy a Krejčího. Že toto >lu
štění: záhad světa v přední řadě má za účel popí
rání existence Boží a tudíž ničení základů víry,
zřejmo dostatečně z jádra materialistického mo
nismu.

Přijde-li mezi lid obratný řečník volnomyšlen
kářský, nasype tolik vábivých frásí, poví tolik z
různých »ismů«, že ani konservativní inteligent
při náhinu >dokumentů< nedovede se vzchopiti k
vítězné obraně, neprostudoval-li pilně záludné ce
stičky nepřátel křesťanství. K tomu, aby se čelilo
chytrým papouškům soustavně a s plným výsled
kem. jest zapotřebí systematického studia. Roztrou
šená obrana žurnalistická jest v praksi málo vy
datnou, poněvadž úskoční nepřátelé každou chvíli
překvapují novou iaktikou.

A kdo nemá času sbírati vědomosti z veli
kých, různých foliantů, tomu jako na zavolanou
přichází vhod kniha, v níž podstatně odpověděno
na všecky materialistické >důvody« o >nesvobodě
lidské vůle.« Autor seřadil si všecky odpovědi v
účelný, spořádaný řetězec. Poráží protivníky naše
jak citáty vynikajících autorů (i racionalistů), tak
vlastními rozumovými závěry, které člověka lo
gicky přemýšlejícího přesvědčiti musí.

Dr. Novotný vyšel do boje se zcela jinou vý
"zbrojí, než nešťastný Goliáš Dr. Krejčí, jehož polo
žil Dr. Chalupný odbornou kritikou na obě lopat
ky. Kdo přečte knihu Dra Novotného, hned pozná,

fií a bludným tápáním, jež se snaží dobýti glori
oly fanatickou zaujatostí.

Náš autor také velice bystře rozptvluje vzáuš
na vidma, která dr. Krejčí prohlašoval dle nepoda
řenélo papouškování z Wundta a jiných za pevné
hrady moderní vědy.

V úvodě žmiňuje se autor o monistickém ná
zoru světovém; ukazuje, jak soustavně upíráno
vše, co ukazuje na Boha, stvořitele a řiditele svě
ta, co dokazuje existenci podstaty duchové, od
hmoty rozdílné, co povyšuje člověka nad zvíře.
Poukazuje, jak jmenovitě v nové době upírána
svobodná vůle člověku. Determinismus a indeter
mimsmus, dvé okřídlená slova moderní doby. Je
svoboda vůle nedokázaným problémem?

V pojednání jedná o principu života v člověku,

Krejčího, že vůle je pouhým pojmem, pouhou psy
chologickou abstrakcí. Podává výměr, a průběh
činnosti vůle. Dále pojednává o svobodě vůbec a
svobodě vůle zvlášť, vymezuje, v čem spočívá
svoboda vůle.

V dalším oddílu uvádí mylné názory o svobo

smu a podává správný výměr indeterminismu kře
sťanského. .

z vědomí člověka o svobodě vůle, důkaz historic
ký, důkaz metafysický a ethický, ukazuje na ná
sledky, které z upírání svobodné vůle plynou. Všu
de přihlíží k odchylným názorům, | pronášeným
jmenovitě Drem Krejčím a Drem Masarykem. Vy
kládá a vyvrací námitky proti svobodě vůle se
strany morální statistiky činěné. V oddíle tom po
dán bohatý číselný materiál o samovražidě a ji
rých zjevech morélní statistiky se týkající, nojed
náno o příčinách těchto zjevů. Promluveno zde též
o vlivu náboženství a inteligence na mravnost. V
dalším vyvrací námitky, že by člověk byl k čin
nosti determinován organismem tělesným. Kriti
suje theoril Lombrosovu o zločincích a o snaze
reformovati na základě determinismu nynější prá
vo trestní..

Dále pojednává o vlivu charakteru, motivů, 0
kolí, společenských poměrů atd. na volbu člověka.
V následujícím obhajuje, že indeterminismus kře
sťanským zákon příčinnosti není porušen, jak de
terministé vytýkají. V pojednání >o0psychofysic
kém paralelismu« líčí vzájemný poměr těla a duše
a vyvrací materialistický determinismus.

V doslovu ukazuje na zásluhu, že církev há
jí pravdy nejen nadpřirozené, nýbrž i pravdy řá
du přirozeného. Cena knihy pro české čtenářstvo
stoupá tím, že se v úvaze té přihlíží pilně ke spi
sům, jež byly vydány nejnověji proti svobodě vůle
v jazvce českém.

Nuže. zde mají zvláště naši organisátoři do
bře opatřenou zbrojnici proti neustálým útokům
volných myslitelů. Monistický determinismus, kdy

výslednici ociiabnutí jarého nadšení pro ideální
práci, znamenal by pro duševní vzpruhu tolik, co

, turecky fatalismus pro kulturu.
Kniha zaslouží nejhojnějšího rozšíření. Vydána

hal. Objednávky vyřizuje Družstevní knihkupec
tví v hradci Králové.

Nuže, katoličtí intelligenti, čtěte pilně a dejte
čísti intelligentům těm, kteří zapadli do proudů mi
mokřesťanských!

Národnístatečnost katolictva. | Pokrokáři by
rádi namluvili světu, jak se katolicismem přeráží
pevná páteř, jak národ lehce podléhá výbojům,
jestliže »sténá pod římským jhem«. Uvažme, po
krokářské společnosti, jichž existence jest závislá
na židovských almužnách, chtějí učiti katolický
lid národní soběstatečnosti, chtějí rovnati shrbené
šíje!

Za pokrokářskou radu každý katolický náro
dovec sc poděkuje. Právě katoličtí Srbové lužičtí
dokázali a dokazují, jak společnost katolická nej
houževnatěji dovede vzdorovati vlnám pangerma
nismu. Dokázali to právě v nové době také katoli
čtí Poláci poznaňští, Poláci ruští proti ruské by
rokracii.

Za Napoleona katoličtí horalé tyrolští a Špa
nělé přivedli mocného dobyvatele svou statečností
do největších nesnází. Katoličtí Malisoři albánští
nedávno vzbudili úžas odvahou, s jakou se posta
vili proti katanům tureckým. A což Panna Orleán
ska s-věrnými šiky za boje proti Angličanům? Po

| dobných příkladů jsou celé řady. A katolíci doká
zali divy statečnosti na vlastní pěsť — bez podsy
pávání zlatého prášku židovského.

Zvláštní obdiv nyní vzbuzuje vytrvalá sebe
obrana irských katolíků, jichž pevné náboženské
přesvědčení jest neúrodnější půdou pro vzrůst ide
álů druhu jiného. Angličané stali se pány Zeleného
Erinu (Irska) za Jindřicha VIII. r. 1542.Ale už kon
cem téhož století vzbouřili se Irčané proti angli
cko-protestantským církevním zákonům. ©Roku
1603 podlehli anglické přemoci. Poraženým katolí
kům irskýn: všecek majetek konfiskován. Ale už
roku 1641 povstali znova. Tu surový Cromwel
znova povalil irské povstání násilím přímo děs
ným. Anglické vojsko táhlo od města k městu a

- ničilo vše, co bylo irského a katolického. Ale ani
zpustošení Irska nezastrašilo irské vlastence. Ro

glický Vilén: III. však nové povstání irské nově
potřel. Tresty, které Irčany stihly, byly hrozné.
Irčané z majitelů půdy stali se pouhými nádenní

« ky anglických pánů, od té doby znali pouze utrpe
„ ní a pronásledování, žádný Irčan nemohl se státi
: úředníkem. zbaven bvv úplně jakékoli politické

svobody. Sto let zůstali Irčané v této děsné po

anglickým a evangelickým otrokářům. Následovalo
zrušení irského parlamentu a dne I. ledna r. 1801

: bylo Irsko přivtěleno k Anglii. Ale ani století 19.
nezahladilo touhu katolických Irů po politické svo
bodé jich národa. Slavní vůdcové jejich národní
O'Conell a Parnell v anglickém parlamentě skvě
le hájili svobodu a práva svého národa. Otázku

státník anglický Gladstone, ale jemu ještě se ne
: podařilo prosadit irskou »homeruli«. Teprve ny
. nější století vidí vzcházeti slunce svobody nad o
t strovem katolických světců — po ujařmení téměř

| čtyřstaletém. V boji za práva bylo statečným synům Zeleného Erinu nejlepší oporou katolické ná
boženství. To povznášelo vždy ve chvíli, kdy na
ostrov se vtíral moderní liberální byrokratismus
se všemi svými prosaickými stíny.

Katolícipány ve školách? To církevní panství
katolické ve škole nejlépe se jeví tím, že valná vět
Ššinaučitelstva veřejně se chlubí, že již s katolic
kým nězorení životním úplně doúčtovala a že kon

šikanování jako v očistci. Ale sami pokrokáři, kte
ří tolik rádi roní farizejské slzy nad svou »nesvo
bodou«, v nestřežené chvíli povědí kus pravdy.
Pokrokářský »Školský Obzor« v roč. 18. (č. 11.)
napsal

»Ostatně s tou neobmezenou vládou klerikálů

jsme slavili čtyřicetileté jubileum trvání nových
školských zákonů, kterými doméně klerikálů ve
školství byl navždy učiněn konec. Nejvyšší sankce
dosáhly zákony, kteréž papež před jejich vydáním
zatratil. Je to bez odporu největší čin protikleri
kální, jakého kdy jsme u nás zažili, a uvádí nám
na mysl vzdor různým výhradám, že podobné, u
přímně řečeno, strašpytlovství, které dokazují slo
va výše citovaná a jež brání mnohým z nás proje
vu sebe mírnějšímu, že podobná slova jsou v dneš
ní době v našem snažení za lepší budoucností jen
zbytečnou přítěží a síly naše ochromujícím bala
stem.«

Ale brzy nato začali pokrokářští Ivi Ikáti ja
ko ubozí utiskovaní beránkové. A přece vidí celá

jednáním, které radikálně odporuje duchu jejich slu
žební přísahy. r]

Slasti kněžstva a katolického tisku v Chor
vátsku. Maďaronský bič, který tak hlučně práskal
na Slovensku, přenesl svou »paedagogickou« čin
nost na záda Jihoslovanů. V chorvátském Ivanko
vě kaplan Čvrčkovič byl zatčen pro »pobuřování«,
ačkoli chorvátské věřící pouze povzbuzoval, aby
v dohě zcela výjimečných poměrů neklesali na my
sli a pamatovali na svou národnost. Za éry Cuva
jovy také došlo k velikým útiskům katolického
národního tisku. Selský týdenník »Prijatelj Naroda«
nemohl vyjíti několik týdnu, protože nechtěla vlá
da uznati za redaktora kněze Peršiče, bývalého
poslance.

Arcibiskup Sarajevský Stadler jest nadšeným
Chorvátem, horlivým obráncem národních práv
proti Maďaronům. Tento muž jest velikou závadou
Maďarům, toužícím po panství v Bosně. Rozumí
se, ž“ Židovsko-maďarské listy přímo proti němu
srší hněvem. Tak na př. »Pesti Hirlap« dokonce se
nestyděl psáti c »republice Stadlerovské«. Jiný ži
dovsko-maďarský list (»A Nap«) napsal o chorvát
ských vlastencích: »Pro Chorváty jest absolutis
mus málo. Ať sedí ve vězení a v okovech třebas
do soudného dne!«

Tak daleko tedy v humanitě dospělo židovské
volnomyšlenkářství v Uhrách! Co katolíci za pří
kladem velikého Strossmayera za svitu jitřenky
pcstaví, to jim kácí maďarský žid se vší bezohled
ností. Nuže — židovští volnomyšlenkáři v Chorvát
sku, kde nyní jste? Pochlebuje se vám otrocky,
jak máte velice vyvinutý smysl pro svobodu, jak
soucitně dovedete sledovati zápas národů slabých.
Kolik z vás se tudíž pro národní myšlenku chor
vátskou exponovalo? Který z vás dal se z lásky k
utiskovaným od Cuvaje zavříti? Dr. Kramář v de
legacích v řeči proti maďarskému despotismu pro
hlásil: >Nemožno věřiti v blahovůli pro slovanské
národy, zachází-li se tak s nejvěrnějším národem
Rakouska, s Chorváty, a nad to jsou to ještě kato
líci, spojení silným svazkem s katolickou dynastií.
Nakládá-li se taks nimi, co mohou očekávati pra
voslavní na Balkáně? Co se stalo v Chorvátsku,
jest nejstrašlivějším. zločinem na dynastii a moc
nářství, iaký si možno pomysliti. A nejhorší při
tom jest, že se do toho vtahuje osoba mmocnářova,
Pán, který nyní v Chorvátsku vládne, nazývá se
»královským komisařem«. Kdyby se nazýval snad
Lukacsův nebo Khuenův komisař, nebylo by to
tak velkým neštěstím. Jest nepromíjitelno, že u
herská vláda tak zneužívá známého ústavního smý
šlení Jeho Veličenstva.« Zkrátka sám dr. Kramář
nepřímo vyznal, že v »zklerikalisovaném« státě

Kdy už tely židé od humanitářských slov pře
idou v zemích útisku k praktickým činim? Egypt
ské kobylky vždycky se snesou jenom na taková
místa. kde pilnou a těžkou prací hospodářovou ze

nou maskou svobodomyslnosti přicházejí sklízeti
tan, kde již jiný s nadlidskou námahou proměnil
poušť v zelený pažit. K těm, kteří orali a seli, od

sku po svízelné sebeobraně poněkud okřejí na
slunci volnosti, pak teprve přijdou židovští komor
níci s frásemi o svobodě a kultuře vyšší.

Vždyť >Právo Lidu« v minulých dnech proro
kova!o červánky příští rajské doby svobody a kul
tury takto: »Černá sekta, pochmurná kasta lidí (to
tiž katoličtí kněží, p. red.) stala se násilím (!) ži

kuten, porážka Galllejského bude dokonána. Jako
slabý, odumírající bacil podlehne ona nauka (totiž
křesťanství) moci slunce.« —-Ačkoli těmto slovům
bouřlivé by zatleskal každý talmudista, připomí
náme, že to zednářské slunce již nyní trpí velikým
zatměním jak ve Francii tak v Portugalsku a
Chorvátsku. Kaftan zastírá hřejivé paprsky tak,
že v těch místech jest milovníkům svobody hůře,
než v temném sklepě. Kdyby měla býti dokonána
porážka »(alilejského<, pak by despotický bič za

stoletích po Kristu.
Nelítostná Inkvisice soc. demokratická. Vídeň

ští soc. demn centralisté usnesli se proti českým
soc. Jem autonomistům ve své schůzi na této re
soluci: »Poněvadž Čechové vídeňští, spojení s au
tonomisty, jsou vinni, že došlo k užším volbám, že
byly hlasy tříštěny, proto se usnáší Čechy vše
možrž donutiti, aby Vídeň opouštěli, totiž boyko
tovati dělnictvo vdílnách, nepouštěti do továren,
nedati příležitosti k výživě.« — Tedy »přední har
covníci svobody« zřejmě chtějí spoludělníky vy
hladověti pro odchylné přesvědčení. Taková jest
bilancz dlouholetého zápasu, který byl zván zcela
lživě bojem za svobodu lidské myšlenky. Ani v
kázní.i nezostřuje se zločincovi trest z té příčiny,
má-li jiné politické názory, než jaké v právě v



massůcu převládají. Rudo-německý karabáč však

jest naprosto bezohledný i k. poctivýmživitelůmrodin.
Pokroková zbraň ducha. Ve feuilletonech »Ča

Su. fackovací chuti probleskují velice často. Roz
umí se, že čtenáři takových pohlavkových řádků
vynikají zvláštní rázností. »Neodvislé Listy< dne
27. dubna přinášejí v dopise z Prahy pod titulem
»Pokrokové facky< následující řádky: »Manifestač
ní schůze ženské v Praze mají příslovečnou už
marku: každý vždy se obává, zdali najednou ne
vypukne nějaký osobní konflikt ve shromáždění. A
hlavně ženy kol výboru pro volební právo žen
(třelas tento rázu seriosně a někdy s obdivuhod
nou obětavostí pracuje) mají pověst ohnivých bo
jovnic veřejných. Je celá řada takových hrdin
ných činů. Také sobotní manifestační schůze, kte
rá měla velmi vážný a pěkný průběh, nebyla u
setřena. Delegátka výkonného výboru české stra
ny pokrokové paní Gregorová vrhla se na konci
schůze na choť posl. Vojny, vmetla jí spousty na
dávek i neslušností do tváří, ba dopustila se pří
méh«: násilí.«

Židovská chytrost nad všecky čáry. Napřed
semité všemi desíti podporují neurvalý tisk, v němž
jest osobnost Kristova zlehčována uličnickými po
šklebky a v němž se spílá církvi, hierarchům. Na
před tleskají vášnivě, jestliže se nazývá na schů
zích křesťanství jedem z Judey. Vědí dobře, že se
tu jedná o bezmezné konfessní štvanice a tak hlou
pí rozhodně nejsou, aby nepoznali, jak se bezcha
rakterně lže v přednáškách, jimž tleskají. — Ale
pak! Viz dvojí tvář semitského humanismu! Jak
mile někdo zastoupí židovskému kritikovi cestu s
výzvou, aby se napřed podíval na stranu vlastní,
jakmile spravedlivě se zkritisují úžasné přečiny
národa židovského, hned dovede žid odporučovati
humanitu, snášelivost a všecky altruistické ctno
sti. Ale při tom sám Šibal již má napřed dobře pro
myšleno, jak by se svým pláčem křesťanskému
kritikovi vymstil co nejvíce a — jak by rád na
strčil jinou osobu vlivnou, kam jeho mstivé ruce
nesahají.

Brněnský týdenník »Jiidische Volksstimme«
24. dubna projevil pravou semitskou dotěrnost a
vyzývavou drzost, kdy s ponfženou titulaturou, s
velikými komplimenty (tak najednou!) žádal za po
trestání antisemitského »>XX. Věku«. — >Jiidische
Volksstimme+ praví, že >XX. Věk« se snaží, »aby
dosavadní dobré (??) styky mezi občany křesťan
ského a židovského vyznání v zemi byly otráve
ny (a což ta cesta syna Heliova za velikých ži
dovských fanfár vedla k náboženské svornosti?) a
zničeny a který jest veden snahou stejně podlou a
nepřátelskou, aby i v této říši a zejména v této
krásné zemi přivoděny byly poměry ruské.<

No —tohle se povedlo! Kdo pak vlastně vnesl

křesťanské chrámy, obrazy svatých zneuctívali a
pokojné občany zákeřnými pumami vraždili. A ži
dé u nás snažili se tyto souvěrce hájiti, nazývajíce
je hrdiny. A kdo zval ke sbírce na semitské revo
lucionáře? Přece požidovštělý tisk. A teď najed
nou že by se poměrů ruských tolik bál? Inu —
jest v tom háček. U nás jest obyvatelstvo uvědo
mělejší, tak že by semitská klaka narazila na tuhý
odpor. Proto židé, co jinde mají rádi, u nás nedo
poručují.

Aby židé ukázali hotovou beránčí tvář, dodá
vají. že z jejich národa vyšla »Matka velkého za
kladatele náboženství.« Podívaná pro Olymp! Teď
— teď najednou se dovedou židé tvářiti, jako by
k Matce Spasitelově měli úctu! Ve skutečnosti
však platí a vydržují otravné tiskoviny, v nichž
se Panna Maria uráží způsobem přímo neurvalým.
Překlí dají i z češtiny do němčiny pamflety, které
pod titulem »básní« tupí nehorázně netoliko Matku
Boží, ale i jiné svaté.

Opatrní a rozšafní židé, proč jste se ani jed
nou neozvali proti surovým potupám katolického
názoru životního? A teď najednou se tváříte jako

nejsnášelivější ovečky! Teprve tenkrát začaly
náboženské štvanice, kdy se začali křesťané proti
židovským útočným najatcům brániti — že ano?
Před tím byl přímo rajský náboženský mír, kdy
vaši sluhové hrubým kopáčem sekali do kořenů
křesťanské nauky!? Holenkové, my dobře víme,
kdo dává pokrokářským a rudým Žurnalistům, na
zývajícím nás >černou bandou«, kapelnický takt.

Ku konci židé v >Jiidische Volksstimme« pra
ví: >Kdykoliv se židům děla křivda, kdykoliv jejich
náboženství a přikázání ohroženy byly, obrátili se
židé na vznešená knížata církevní a nikdy nadar
mo.<«Zajímavé přiznání, vynucené nouzí — a prav
divé. Biskupové chránili židy proti pogromům již
v dávném středověku. Ale židovský list nedodává,
jakou stržili za to hierarchové od židů odměnu. >Z
vděčnosti« židé vynášejí na vrchol Olympu ty fa
natiky, kteří biskupům spílají nejhoršími jmény,
kteří zřejmě vyzývají, aby se statky biskupské
pobraly, kteří radí k neurvalým činům proti kato
líkům. Z téže »vděčnosti« židé se mohou utleskat,
vidí-li člověka, který radí v tisku, aby katolíci
byli postavení mimo všecky zákony, aby se do
nich kopalo, aby kněžím bylo odňato hlasovací
právo. Ale jak se dovedou najednou lišky tvářiti

| hloupě! A s dovolením — který katolický součas
ný tisk nabádá křesťany k takovým nourvajostem
a nespravedlivostem vůěl židům, jako podplábéhý
tisk požidovštělývůči křesťanstvu?

Po pravdivé kritice zhýčkaní židé se ošívají
jako po hrozném nezaslouženém mučednictví. Leč

tygři zuby, stále vyceněné ke kousnutí křesťana,hlasitě chválí.
To jest taktika čistě židovská. Poštvatnajat

ce k surovým výpadům a pak honem denuncovati
u potupených hierarchů ty, kteří je brání. Zavaď
židovi o kuří oko a hned biskup dostane sta denun
ciačních dopisů, v nichž pokrytci se tváří, jako
by měli úctu ke katolickému přesvědčení i ke kní
žatům církevním. Jakmile však »šlechetní žadate
lé< svou denunciaci skončí, hlasitě se zachechtají.
Holenkové, vaše taktika jest příliš průhledná. A
právě proto jest žádoucno, aby obrana dála se pří
mo proti komandantůám orotikřesťanského štvaní.
Najatý žurnalista (obyčejně velice potřebná a zá
pasící existence) píše to, co mu vynáší a zač se
platí. Ale napověda našeptávající za kulisami a na
strkující ubožáka před sebe, jest v tom boji hlav
ním a zodpovědným machrem. A takový eska
motér, reklamující pro sebe svobodu největší, kte
rý zároveň spílá »klerikální knutě«, chce obratem
ruky způsobem nejpohodlnějším připraviti o svo
bodu obhájce křesťanského lidu — vynucením zá
kazu u samého představenstva. Tedy volámí po
církevní klatbě, které se jindy židé smějí! O
všem ta klatba má platiti jen pro křesťany.

Tolik nechť židé vědí, že málokde užívají svo

naopak biskupové katoličtí šli žádat vrchního ra
bína, aby zastavil neurvalé řádění >Neue Freie
Presse«, »Tagblattu« a jiných proti papeži a bisku
pům čelících listů. Jak velikou i politickou moc
vrchní rabín má, toho důkazem prosba italské di
plomacic u něho za zastavení protiitalské židovské
kritiky. A přece tupená naše hierarchie neposílá
na vrchního rabína otevřené listy.

Přeskoč, přeraz, ale nejraději podlez! Pod ti
tulem >Trapné zjevy< otiskuje >Český Učitel« 8
května tyto řádky z agrárního >Plzeňského Kraje«:
>V jedné blízké obci u Plzně bude se obsazovati
místo řídícího učitele. Celá řada učitelů, kteří se
o místo ono ucházejí, běhá v obci od jednoho čle
na školní rady ke druhému — někteří berou s se
bou dokonce i své manželky — jen aby se na ně
slunko štěstí při sestavování terna usmálo. Je to
počínání nedůstojné a zejména od těch, kteří při
každé příležitosti neopomenuli se postaviti proti
zájmům agrární strany a nyní přízeň našich stou
penců vyhledávají. Učitelské organisace a časo
pisy právem vystupují proti takovýmto nepřístoj
nostem — ale dosud marně. Neškodilo by, aby o
těchto trapných zjevech promluveno bylo veřejně,
i aby přímo poukázalo se na ty. kdož nejvíce a
nejčastěji pro své zájmy agitují.<

Tady máte nejvěrnější fotografii statečnosti a
obětavosti pokrokářských lvů, kteří se vší bezo

| hledností dovedou Šikanovat konservativní kol
legy.

I0OGOBGhoOG0GGGE
Vřele doporačujemo umělecký závod

JOS. ŘEHNY
. dříve Ant. Ontl

v Kutné Hoře
pro odborné pozlacování nových i star
ších oltářů, kazatelen, Božích brobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromio soch a křížových
eest. Sklad náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámců.
Práce v každém obledu dokonalá a

levná.
Závod založen roku 18868.

ZANÁŠIVÉ SLEPICE.

Tetka Krocanová už pět let hospodařila sama.
Hubovala, bublala, vzdychala a křičela od rána do
večera. Nebylo divu, protože čeledín neměl chuti
tolik pracovat, jako nebožtík Krocan, který se pod
přísným komandem své Tonky udřel. Šlápl-li ně
klo Krocance jen na mez, hned byl oheň na střeše.
Ale její slepice procházely se volně a pyšně po

pasení na rozhraní sousedních polností, na cizím.
>Ta bába by nejraději polkla celou ves,« u

lehčil si jednou soused Hrabal. »Udělá-lí škodu, je
ště poškozenému vynadá.« Přivítal také rád oka

mžko kdv mohl výhodně prodati domek | se zaradou.
Přistěhoval se tam starý nadlesní — pensista.

plném klidu, ve venkovském zátiší, kde by bylo
hodně blízkojak dolesa tak do města. Vtěchto

ve fádní samotě,jíž užil ažnad hlavu. Tak vyklá
dal svému známému Kocábovi,když právě náby
tek skládal.

»Poslouchejte, páne nadlesní, nevím, bude-li
tady pro vás nerušená, tichá idylka. Hned vedle
budete mít pěnici, která zpívá od rána do večera a

nikdy neochraptí. Ještě nevíte, co je stará Krocan
ka. Dát pod níposledního dubna. večer koště, hned
komínem vyletí.«

»Vy jste přísný soudce. Tak nemáte o lidech
mluvit. Já jsem vyšel v přátelství s každým, i s
těmi tetkami, které jsem musil udat. Když mi ně
kdo ubližoval, odbýval jsem ho vtipem, až se za
styděl a přestal. To víte, že myslivecká krev jest
rozmarná a trpělivá.«

»Zeptejte se teda Hrabala samého.«
>Ten Selma mí o sousedství ani slova neřekl.«
»Aha — to se bál aby se mu kupec nepo

roučel.«
»Snad — ale já si to zařídím tak, že budu mí

ti svatý pokoj.«
Druhý den při setkání Krocanka s úlisnou tvá

ři vítala nóbl souseda. >To jsem ráda, že budu mí
ti za sousela milostpána. S těmi Hrabalovými ne
bylo možno už ani vydržet. Dětí jako kuželek —
lámalo to tyčky, lezlo to na stromy a na srstky.
Fakani vřískali od rána do večera, plašili mi slepi
ce, převáděli holuby. A ta Hrabalka měla pěknou
pověst. Beztoho že čarovala. Jak jsem někdy po
pásala za ní, druhý den mi kráva dojila krev. Ach,
milostpane, to je pro mne štěstí, že jsem dostala
konečně takové sousedství! Stará panímáma ti
chá, vlídná, slečinka vaše dospělá, hezká jako ma
zaneček. Vy teda mnoho křiku a rámusu nenaplo
díte. Bude tady trochu pokoje, ticha. Já už jsem se
tolik po klidu natoužilal To víte, jak si každý trou
fá proti ubohé slabé vdověl«

Krocanka pootevřela ústa překvapením. Byla
tahovat moldánky. Nadlesní byl bystrým znalcem
povah, poznal hned, že toto vysvětlení situace
není nestranné, že jest výslednicí uražené naduto
sti. Usmíval se však a odpověděl: »Však jsem sta
ré nohy vláčel do Vodnic právě proto, abych užil

komu zle! My sotva zavdáme příčinu k vašemu
rozčilení. Zatím s Pánem Bohem! Musím dohléd
nout na zavěšení obrazů.< — A již se otočil.

Krocanka pootevřela ústa překvapením. Bylo
trochu zaražena, že ten milostpán jí ani nepolito
val. Že mu nasadil ten ničema Hrabal do hlavy
brouha! U takového zlomyslníka by to nebylo nic
zvláštního. -— Nebylo divu, že se Krocanka roz
loučila s Hrabalem ještě jedním duetem, ale dosta
la tak pádnou odpověď za své nešlechetné pode
zření, žejí zněla v ušíchcelý týden.

>Panímámo«, řekl jí večer nadlesní, 'to mi
ten venkovský klid nějak divně počíná. Já jsem
toho rámusu nezavinil a Hrabal mi neřekl proti
vám ani slůvka.«

»Co —- že neřekl? Ten? Já ho dobře znám.
A jestliže se o ničem nezmínil, pak se tak zacho
val šelma jen z šibalství, k vůli mamonu, aby lip
prodal. Nejmenuje se nadarmo Hrabal. Vy milost
pane, nic nevíte, co jsem s ním zkusila.«

>Teda si to všecko vyúčtujte s Hrabalem.
Chcete-li. abych dělal soudce, musíte napřed při
vést obžalovaného, aby mluvil taky. Jináč by do
padl rozsudek nespravedlivě.«

»Toha lišáka? Radši bych se do země pro
padla, než abych ho ještě jednou uviděla.«

»Proč se tedy zlobíte? Máte mít největší ra
dost, že vám s obzoru zmizel. Teď už vám neu
škodí |

A nastala idylka přece —- tická, úrěšná. Kro
carka velebila všude dobré sousedství. »Klyž vi
dím, jak <i (o panstvo vede skromně, tiše, sná
$ehivě. zlostí bych pukla oři vzpomínce na toho
fouňu Hral-alova. Kdybych byla bleskem . „«

»Ale tetičko, co pořád vzpomínáte loňského
sačlku“ Vžďyť se zlobíte, jako by vás Hrabal z
chalioy vyháněl. A ten je zazím tři míle odtnd.«

Nadlesní si také nestěžoval. Ani slepic si zatím

la sc mu zdálo, že někteří sousedé přece jenom těž
ce Krocance ubližují. Ale žádný ráj na této zemi
netrvá věčně — a vedle Krocanky musil se brzy
pozměnit v sizavé údolí. Nadlesní veliký díl štěp
nice proměnil v zelinářskouzahradu.. Zasázel řet
vičky „salátek, mrkev, petržel ... Ošetřoval s
bylinky s láskou sám — ani nikdo z domácích ne
směl mu něco »kazit« Pořídil si také jeden úl. Ú
směv jeho nad zdarem práce trval však jen dva
týdny. Dvě tyčky z plotu, který dělil jeho državu
od hcspodářství Krocanové, byly dole s hřeby vy
raženy, jinde plot byl podhrabán. Mrzutě zaháněl
nadlesní tři slepice Krocančiny, které mu vyhra
bávaly dva pelechy zrovna uprostřed řetkvičky.
Druhý den bylo v zahradě slepic, jako by pořá
daly valnou hromadu. Kohout pyšně vykřačovaí
jako na svém, silným hlesem dodával kuráže slo
pičím tulačkám, které se volně kolébaly, krabaly
a po červech slídily. Dobře na dvacet řetkvíček a
deset mrkviček bylo vyhrabáno na slunce.

zlatn misornár nlatvil al 1 nrarmímamal
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hněvu nadlesní: »Tohle by nedokázal ani můj 0
blíbený jezevčík. Pažoury to má silné jako sup a
chce se to prohrabat až někam k pokladu.« Stařec
so rozběhl sc vztaženou holí. >A koko — ráko —
ráko'« A už slepice s hroznými nadávkami se roz
bíhaly a rozletovaly. Kohout v prvním okamžiku
drze rozčepéjřil pírka na krku, ale pak se plašil za
uprchlicemi také. >Tolik práce, matko, a podívej
se, co mi ta slepičí havěť nadělala! Tohle tak ne
chat nemůžeme. Ať si hrabou potvůrky na vlast

drželadoma... .«
Za hodinu na to již se smlouval nadlesní s

Krocankou zcela vlídně. Že jako sama musl u
znat... že by bylo dobře dát plot de lepšího po
řádku atd. Krocanka tentokrát přisvědčovaladosti
ochotně, že vyhrabání drobounkých řetkviček ne
ní žádným ekonomickým užitkem, a že ta havěť
při své kratochvíli bývá někdy velice nerozumná,
docela až lehkomyslná. >Mm — milostpane, to
všecko dělají tuhle ty dvě tyčky. Beztoho jsou
vyraženy ještě od Hrabalových nezbedů. Ach, já
být takhle bleskem! ... . No — spravíme to, za
tiučeme — a bude dobrá.

-Za dva dni však již prohlížely slepičky útlé
bylinky znovu. Potřásaly rychle zvědavými hla
vičkami, fukly sem, fukly tam — s krkem maje
státně vztýčeným zahrabaly a zase prohlížely.
A darebák kohout silným altem vyrazil z tlustého
krku intrády hned pod oknem pana nadlesního, jako
by vyzýval na souboj. — Stará paní vyšla ven a
spráskla rukama, když viděla pět velikých pele
chů, 7 němž si krákorky hovořily jako v domácí
kukani....

Vová interpelace nadlesního. »Tyčkv jsou vč
kde dole trochu zuráženy, slepice se podhrabá
vají, létají sem také od polí. Musíte si je víc drže
ti doma a postarati se, aby plotem neproklouzly.«

>A vy, milostpane, takové ďábelské úmysly
nevinným tvorům přikládáte? Pro jednu řetkvičku
chcete měnit zvířecí náturu?« nadhazovala se tet
ka, prudce ermujíc rukama, >Co pak dal Pán Bůh
červíčky jen pro slepice lidí bohatých? Můžete
být rád, že vám slípky takovou chamraď vybe
rou. A vždyť to jsou přece ptáci. Ty nemohu u
vázat za nožičky k trnoži. Nelítají-li, ať se aspoň
proběhnou pro zdraví. Však v těch vašich lesích
jste takv nedávali srnky a jeleny do klece. Běhalo
to volně. třebaže to napáchalo mnoho škody. Ty
vaše včeličky si lítají také, kam se jim uzdá — i
na naší zahradu. Chudák náš amidorek dostal od
nich do nosu žíhadlo, až se po hubičce točil. A já
jsem neříkala nic. Po druhé dostala slepice, přilít
lo toho jako komárů, takže husy i slepice ostatní

„skrčily hlavičky do peří jako do límečku a pelentily
mi až do světnice jako před potopou. A já neříkala
zas niz, — protože jsem ubohá vdova, jako ta vrba,
kterou každý ořezává a pak se do ní kopne. Ne
máte-li srdce k ubohým tvorům, jdete-li na ně-s
holí jako na hafany, já zas povídám . . .«

Ale nadlesní nedoslechl, co chce ještě dále de
klamovat Ikav: hlas Krocančin. Vběhl do domu a
bouchl dveřmi. | těmi však pronikal povýšený di
škant uražené hospodyně.

>Tadv se po zlém pořádek neudělá«, řekl sí
nadlesní a celý večer přemýšlel, jak se zbaviti po
dobrém slepičích lupičů. Za dva dny byl již v do
bré náladě. Časně ráno řekl služce: »Mařenko, rá
me na půdě pět vajec. Sneste mi je dolů a dejte
je do pelechů, které udělaly Krocančiny slepice v
zahrádce. Nikomu nic neříkejte, vložte je tam tak
opatrně, aby Krocanka nic nespozorovala. Af mne
nikde neprozradíte!«

Za hodinu na to, když právě Krocanka šla po
dle plotu. vvšel nadlesní se stařičkou svou paní na
zahradu -- rovnou k zelenině. »Ale — hele — Ro
zárko, tuhle je jedno vajíčko. Nesnesla je sem ná

hodou některá slepice panímámy Krocanové?«
Nadlesní dobře spozoroval, jak se mihla Krocan
ka za zeď, aby naslouchala. Ale dělal schválně, ja
ko by ji neviděl.

»No —.některé slepice bývají zanášivé, to do
bře známe>. přisvědčila paní nadlesní. >A pohleď
starý tamhle do toho pelechu. Zas jedno!«

>A tuhle třetí«, zajásal manžel.
>A vidíš, tuhle jsou ještě dvě. Budou-li "sem

ty slepice ještě dál tak štědře zanášet, jen ať se tu
procházejí jako princezny.«

Za zdí Krocanka přitlumeně zaklela a ztrápe
ně zakývala hlavou, že už teď ví, proč slepice mé
ně nesou. Od té chvíle se ani jediná slepice Kro
canové na zahradě nadlesního neobjevila. Plot byl
opraven, >ubozí tvorové« se spokojili zcela dobře
s menším katastrem bez újmy na zdraví. »Co člo
věk upřímně chce, všecko dovede. Krocanka nau
čila slepice pořádku hned, jakmile se k tomu o
pravdově rozhodla«. zasmál se staroch srdečně.

Z0
pro malbu církevní a
výzdobu chrámovou

(Ant. Mtihla nástupce)

Nová Paka, Čechy

úřadům.
chrámů a kaplí
v každém slohu i technice. —

na plátně, dřevě, plechu atd. v pro
vedení uměleckém, v cenách m'rných'

Vaory a skinny franko“

V Nekoři u Kyšperka

LETNÍBYT
o 2 pokojích s kuchyní, po případě dle přání.

Hojné lesy blízké! Hostinec, řezník a kupec ně
kolik kroků. V místě hojnost pstrahbů. Krajina
udravá, krásná, hodící se pro toho, kdo hledá
klid a pravé letní zátiší. Byt je zdravý, suchý,
v prvém poschodí. Cena za celé léto 120 K.

po případě ústní dohodnutí.

Nabídky do adm. t. 1. pod zn. „Divoká Orlice“

Kdo se chceš srdečně zasmáti, výborně se pobaviti,
ale zároveň také o mnohém se poučiti, neodkládej a ob
jednej sl rychle

Věnec z česneku
díl I.,

který -ve sbírce „Kmihovmna Přítele lidu“ v Brně
právě vyšel.

Vkusně upravená objemná tato kniha o 304 stranách
s 20 pěknými, vážnými i žertovnými illastracemi, obsahující
25 podařených obrázků ze života a působení židů,

stojí pouze $ E20 b, poštou 3 K40h.
Zasílá se pouze po zaslání příslnšného obnosu,

anebo na dobírku. Adresovati stačí:

Časopis »Přítel lidu: v Brně.

Hodí se výborně do všech knihoven! 98

* ČESKÁ

Vadia a kauce.

Akciový kapitál K 9,000.000.

uhlím,.koksem,© ŽŇ

BANKA *

p Smíchově, Holešovicích

Bursovní obchody.

Vklady přes K 16,000.000.

vápnem a cementem.
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u Mradol Kral. 136,odporadujevolodist.duchovenstvasvý Patentní náprsenky |bezkonkurenční koláry bezbáčků
prací i celuloidové,z , a veškeré Zakázky obratem
vlastní výroby. mboží.Pravé jágrovéprádle! S“ se vyřizují.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
s (protokolovaná firma) ž

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
E (bratr P, J. Nolkudly, laráře vo Yýprachticlok) |

i doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
| svůj osvědčený s často vyznamenaný

i výrobní závod
Jvšech kostelních paramentů,

spolkových praporů a kovového náčiní
$jCenníky, vzorky i roucha hotová ne ukázko

se na požádání franko zašlou.

Veledůstojnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům dovolujesl dope

raěiti veškeré kosteluí uádobyaa
náčinía to: mo ráuce, kulichy

cibáře, nádob ónky, peciikkály,svícny, lampy,kaditelníce, kropenkySOD Aao bí
církevním vyhovující. Staré řed

: vět opravuje v pýrodní intenci aalatí a stříbří nebo proti do
platku sa nové vyměňuje. Hotové

předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bes návsznosti koupě.
Vše cs posílá posvěcené. Prdes ruční.

Sbled voškových a stříbrných jako: ře.baů
madonek, křížků,pratýnků, náramků std. sz Mlotářeké

protony, tabatěrky jídelnímášinízestříbrapravého
o mběko vždy na skladě.

dlereé zlato, stříbro a drahokamy kupujs 28 nejvylší cen)

JAN STANĚK,
paslé a olseleur

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

VGHIXG6 X EBI XČODXCBD

ÉJan Horák,?
soukenník ii. RychnověnadKněžnou

M zasílá na požádání vždy
dle roční saisony sekat
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=

A
zemských.

Četná uznámí zvláště< kruhůvele-i
důst. duchovenstva svěděí o poctivé ob- VE
sluze méhe ryze křesťanského závodu za

dobu více než třiceřiletého působení. ýUčiňte, prosím, malou objednávku na

Hradec Králové |
diříkovatřída 239,

J ve vlastním domě,proti Grandhotelu:

Zástupce Union Horlogerie, spol. továren hodinek Biel, Glashůto v, S, Ženeva,
Klenoty a šperky. Optické

Nejlevnější oeny!

-ww- První královéhradecký elektrostrojní závod umělého <a

KAMENO-PRUMYSLU
ZdenkoJežek vHradci Král.

provádí práce hřbitovní a doporoč, svůj hojně zásobený

sklad hotových pomníků
leštěných. — Dodává mramorové zařízení pro

uzenáře, řezníky, kavárny, mramory As ntbytok, dosky

pro koželuhy, elektroteobniky, instalatéry, k bateriím,

vodovodům atd., ehlsdicí desky pro pány cukráře.

Mramorové pračky,
nejlepší prací přístroj

černá. na salonníoblekya taláry

i RADOST PRADLEN.

barevná, ku všemmožnýmúčelům

dámská nakostýmya pláště

1[Cena 5 až 6 K dle velikoati.

SU NN i doporučuje vnerídanémjindevýběru

psč při objednávkáchVdáti přednost českému
výrobku, domác. závodu.

V.J. SPALEK, Hradec Králové.
WRS“ (Vnovém obchodním domě proti chrámu Panny Marie. "|

Josef Dvořáček—="
znovuzřídil a právě otovvřel svůj volkozáodklobouky.

Račte Račte
si prchlédnouti novinky klobouků se přesvěděiti, že zá velmi levnou

v nádherných výkladech. cenu koupíte výborný klobouk.

Založeno 1863.

oušku. Máreží Palackého tř. - na emných plstěo obou
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Se židy či
H

Vpředešlém čísle »Obnovy« jsme dokázali ze
spisu žida B. Lazara +() aitisemitismu«, že- židov
stvo není národem utlačovaným, nýbrž utiskují
cím. V četných zmatcích a nepokojích mezi národy
křesťanskými měli žilé vynikající roli. Na veiké
revoluci francouzské sůčastnili se židé něrou
Značnoi.

Z revoluce zrodil se liberalismus, který všu
de. kde mohl, rozvinul boj proti církvi, upíraje jí
dosavadní práva a prohlašuje náboženství za věc
soukromou. Intelligentní židé ujali se ihned liberál
ního učení se všíu zápalem a pracovali na jeho
rozšíření. V revolucích r. 1848 vidíme je všude,
v tiskárnách i na barikádách, bojovati pod prapo
rem liberálním a přičiňovali se všemožně o to,
aby liberalismus ten zaujal oproti církvi již v zá
sadě stanovisko protikřesťanské a úlohu pronásle
dovatele. Moderní pak hnutí socialistické, jehož

protikřesťanské stanovisko je dostatek známo,
vedou také židé.

Převaha židovstva v průmyslu a obchodu vy
kládá se často vzornou solidaritou, jak Židé své
souvěrce podporují. Nepoplráme toho, leč přes to
přesc všecko třeba nahlédnouti do věci blíže, aby
choni poznali. že solidárnost ta nezáleží jen v bra
trské podpoře žida jednoho židem druhým, ale i
ve zvláštní organisaci. Tato organisace zove se
Kahal. c kterém obšírně pojednal Brafmann v kni
ze »Židé a Kahaly«, vydané v roce 1870, dokládaje
vše četnými důkazy. Kahal jest jakousi malou re
Publikou, která jest uspořádána a upravena dle
předpisův, obsažených v Talmudu; na zřeteli má
nejen péči o chudé, nýbrž všecky záležitosti ži
dovské a živnostenské zvláště. Pravomoci Kahalu
nejsou položeny žádné meze. Členové jsou povin
ni býti Kahalu ve všem a všude poslušnými, jinak
by propadli trestům, které talmud vyměřuje. Ta
kovouťo pokutou jsou na příklad peněžité tresty,
potom dočasná klatba, tak zvaná nidduí, která- zá
leží v tom, že vinník jest boykottován celou obcí
židovskou, a to tak, že se mu od nikohoze- sou
věrců nedostane pomoci, že „nikdo od něho ani
zbla nekoupí, ani mu nic neprodá, ba ani sklenice
vody neposkytne. V tom případě, že by ještě tu
néposlechi, "stihne ho klatba veliká a neodvolatel
ná, zvaná »cherem«, po jejímž vynesení obrací se
proti vinníku ne již obec židovská, ale všichni židé
bez rozdílu.

Minmc Kahal existuje též tak zvaný Bet-din
(dům soudu). Jest to rovněž tribunál sestavený
dle pravidel Talmudu, který všecky spory mezi
židy anebo inezi jednotlivci a Kahalem rozsuzuje.

bez židů?

před veřejný soud, jestliže Bet-din toho dovolí a
na veřejný soud je odkáže. Tato organisace jest
vlastním střediskem židův a také jejich mocí a si
lou, která zvláště. v ohledech finančních hraje dů
ležitou úlohu a dobře se vyplácí. Pomocí této or
ganisac> obyčejně se jim podaří opanovati trhy,
které si vyhlédli, její pomocí dostávají ve své ruce
1 monopol na rounanité a nejpotřebnější zboží.

styky, sděluje nejdůležitější zprávy, ano i politické
události, které mají vliv na cenné papíry, stoupání
něb klesání ceny, tovarů neb plodin; udílí i zprá
vy © poměrech jednotlivých osob a jich jmění čle

V Hradci Králové dne 18. května 1912. |

nu Kahalu. byť bylo třeba pátrati někde až na
Vinmtéž zpusobem zaopatřuje jim i

nebezpečím a ztrátou a pátrá, kde by se co vy
dělati dalo. Vak na př. dává Kahal i práva čili vý- |

sadu jednotlivým židůní na majetek toho či onoho |křesťana, kterého si žid vyhlédl, a žádný ze sou
věrců nesmí se potom do toho mu vměšovati. To
muto propůjčenému právu oproti křesťanu říkají
»hazaka“.

Jinou světovou a mezinárodní organisaci má |
židovstvo ve svazu »Alliance Israélite Universelle« ;
(chabara Kohl-Israel. t. j. Světový židovský svaz). '
Francouzský ministr Adolf Cremieux s bohatým
židovským bankéřem Montefiorem a několika sou
věrci založil v Paříži roku 1860 světový svaz ži
dovský, jehož účelem jest ujímati se židů, kdeko
liv by pro náboženství nebo pro svůj původ byli
potlačování. K vytčenému cíli slouží prostředky:
peněžitá podpora lisku a učenců,básníků, agitace
vhodnýmni spisv, zakládání konfessních škol a při
měřenávýchova vlastního učitelstvana zvláštních
paedagogiích v Pařiži,kdež chovancii chovanky
ze všeci dílů světa jsou vzděláváni. Svaz stará se
též o výcvik židovské mládeže v řemesle a obsta
rává vyučeným místa. Sídlem svazu jest Paříž,
kde mešků též většina 55členného výboru.

Ačkoliv zakladatel svazu Cremieux byl mini
strem a zároveň velmistrem zednářských loží fran
couzských, poručil ve své závěti na svůj náhro
bek dáti prostý nápis: »Zle leží Adolf Cremieux,
zakladatel světového židovského svazu«. Považo
val to za svou přední zásluhu, že položil základ k
mezinárodní organisaci veškerého židovstva. Na
tu záslubu kladl vším právem náležitý důraz, po
něvad“ A. J U. vykonala pro židovstvo neoceni
telné služby a vytvořila z rozptýleného národa
mohutnou mezinárodní mocnost, před níž křesťan
ští národové musili kapitulovati. Tendenci zaklá
daného světového svazu židovstva naznačil Cre
mieux ve své výzvě z r. 1860, z níž několik my
šlenek uvádíme: »Roztroušení mezi druhými ná
rody -- odjakživa nepřátelskými našim právům
a zájmům --- především chceme býti a zůstáváme
židy. Národnosti naší jest náboženství našich otců
a my neuznáváme jiné národnosti. Žijeme v cizině
a nemůžeme se slarati o rozkvět zcela nám cizích

zemí, pokud naše vlastní zájmy jsou v nebezpečí. |
Židovské učení musí naplniti celý svět! Katoli
cismus, náš odvěký nepřítel, leží naznak, jsa na
hlav: poražen! Siť rozestřená Israelem po celém
světě bude den ode dne širší a velikolepá proroc
tví našich svatých knih konečně dojdou vyplnění.
Blíží se čas, kdy Jerusalem stane se domem mod
litby pro všecky národy a kdy prapor židovského
jednobožství vztyčen bude na nejvzdálenějších
březích. Není dalek den, kdy všecko pozemské bo
hatství stane se majetkem dětí Israele.« (Dr. Ka
rel Ecker, »Židovské zrcadlo ve světle pravdy« v
překl. Horově. Praha 1907.)

Živovský svaz světový nesleduje však pouze
materielního a kulturního prospěchu svých členů,
nýbrž pěstuje také tendenci rozhodně nepřátel
skou katolicismu. Proslulý Dóllinger ve svém díle
»Židovstvo a pohanstvo« dokázal, že v židovstvu
dosud následkem talmudistického rabbinismu žive
na jest nenávist proti Kristu a církvi. Talmudismuh '
zplodil svobodné zednářství, toto pak liberalismus,
jehož dítkem jesl sociální demokracie. Návrhy zá
konů na ujařinení katolické církve ve všech .ze
mích pracovány byly v židovských lóžích na po
vel A. J. U. Jest dokázáno, že návrh na volnou
školu v Rakousku vyšel na popud uherských zed
nářů.

Palacký roku 1873 napsal v »Pokroku« tato
slova: »Od té doby, co židé v každém ohledu e
mancipovaní opanovali tiskem veřejné mínění, rodí
se a roste reakce proti názemám a ideám křesťan
ským, které zdědilo naše pokolení od věků minu
lých.« -- Všeobecný svaz židovský má v jednotli
vých státech sve odbočky s působností politickou.
Světový svaz. židovský má ve své službě denní
tisk, kterým umí velmi obratně přetvářeti mínění
veřejné ve svůj prospěch a k udržení neoprávně
ného povýšenéio stanoviska židovstva ve společ
nosti lidské. Proto si dovedeme vysvětliti, proč ani

Inserty se počítají levně. Ročník XVIII.

denní český tisk neosmělí se ani slůvkem zmíniti
se o sociálním a hospodářském nebezpečí z nad
vlády židovstva, ale za to nemá dosti kleteb proti
vlastní krvi, když tato křesťan. asemitismem ho
dlá se osvaboditi od poroby národu nedůstojné.
V Čecháců se délá politika obyčejně na dluh, proto
tiskevé orgány pra Židovské inseráty dělají horli
vé filosemity. Prospívá-li taková politika národu,
jest ovšem silně pochybno.

Zkušenost denní nás učí, že výborná orga

věr světový. Luští-li se tudiž otázka, zdaž ochran
ná akce před vlivem Židovským jest oprávněna,
prospějí Židum jejich obhájci rozhodně lépe, když
nemluví o historickém a přítomnéni utiskování ži
dovstva, protože bedlivým historickým studiem,
náležitým poznánímspolečenských poměru dospě
lo by se ku překvapujícímu objevu, že vlastně ži
dé prenásledovali křesťany a že židé dnes ve spo
lečnosti požívají jak v náboženském, tak i hospo
dářském ohledu povýšeného, privilegovaného po
stavení.

Asemitismus jest- oprávněn | po. stanovisku
právním, protože se děje v mezích zákona; jest o
právněn s hlediska lidské a křesťanské spravedl
nosti, protože jsme zavázáni v přední řadě pod
porovati ty, kteří s námi jsou jedné víry a jedné
národnosti. Když pak podporujeme své, nedopou
štíme se tíin žádné křivdy na cizích. Asemitismus
jest příno nutav z tohodůvodu, že židé solidárně
vystupují proti křesťanství, jsouce sorganisováni
v Kahaleci a Všeobecném světovém svazu »Allian
ce Israélite Universelle«. —Je-li pak asemitisinus
nutným, jest třeba, abychom se jím důsledně a v
celém rozsahu řídili. Jest nutno uzavírati kruh ro
dinný vlivu židovskému a varovati se sňatků s
židy, jakož i každého dirvěrného obcování s nimi
v životě rodinném. Pole hospodářské nesmí se po
nechávati na pospas jejich spekulací a obchodní
styky mají se především pěstovati jenom s obchod
níky křesťanskými. Život veřejný a spolkový má
býti zbaven vlivu židovského a snahy židů po
vlastních konfessních školách nutno jenom podpo
rovati, aby mládež křesťanská byla vzdálena ve
školních síních důvěrnému styku s mládeží židov
skou. Společnost křesťanská musí se vystříhati
styků se židovstvem, poněvadž vrozené vlohy ná
rodaí povahy, talmudistické zásady mravního jed
nání a světová orzanisace vytvořila z plemene
židovského tak vážného společenského činitele, že
by k jeho přemožení bylo potřebí velikých spole

čenských převratů a krvavých bojů, hodných
všeho odsouzení. Nemůže-li se společnost křesťan
ská bez násllí zbaviti škodlivého vlivu židovského,
nezbývá jí nic jiného, než ochranná svépomoc ase
mitismu, čl jinými slovy: byll jsme a budeme bez
»českých« -židů.

Volné listy.
Vídeňský hloupý chlap. (Obecní vídeňské vol

by skončily zdrcující porážkou těch, kdož otevře
ně nebo potají obstarávají židovskou světovládu.
Veliký počet těchto najatých příživníků prodal se
za židovské peníze, a jiní zuří proto, že pocházejí
ze židovské krve, které nedovedou zapříti, byť
oblékali se do různých politických a vlastenec
kých plášťů sehe okázaleji. Mezi tyto lidi řadíme
českého vlastence a politika, jenž se jmenuje Pe
nížkem a jenž jest vídeňským redaktorem >Národ
ních Listu.. Tento člověk ještě nikdy neprozradil
pravého smýšlení svého tak důkladně jako za
těchto vídeňských obecních voleb. Volební náladu
v listě mladočeském dělal bez ostychu a takovým
způsobem, že zdálo se, jakoby »Národní Listy«
Lyly sesterským listem německo-židovské »Neue
Freie Presse«,

Rádi bychom věděli, co se asi dělo v duších
ostatních pražských redaktorů, kteří musili mlčky
dívatí se tomu jak musí bráti spoluodpovědnost
za osobní židovské >hejble< Penížkovy. Nejeden
z nich asi hromoval a zatínal pěsti. Ano, přátelé,
až tam jsme dospěli, že musíme přijímati do listu
plány, které se protivi dobře pochopeným zájmům



českého národa a že musíme opatrovati vejce, kte
ré nám snáší židovská kvočna.

e Když křesťanští sociálové v užších volbách
IV. sboru dodělali se většiny, řádil Penížek, jako
by rozumu pozbyl Výsledky užších voleb přičítal
hlavně »hlouposti vídeňského chlapa«. Po čtvrtém
sboru však dopadala na hlavu Penížkovu rána za
ranou. Socialisté, židé, volní myslitelé byli pora
ženi ráz na ráz ve sboru třetím, druhém a posléze
i prvém, Dle rozhárané logiky Penížkovy byli tedy
hloupými vídeňskými chlapy všidhní,. kdo ode
vzdali hlasv křesťanským sociálům. Všechny in
telligenty i profesory středních škol hodil Penížek
do jednoho pytle a nastrčil jim hlavu »vídeňského
hloupého chlapa«.

V tomto činu Penížkově nešklebí se jenom 0
brovská blamáž, a'e také šmokovská drzost člo
věka, jenž si popletl koncept domněním, že celá
Vídeň židovským tiskem jest již úplně zotročena
a že bude voliti lidi, kteří zapsali se živlům, zna
menajícím společenské, hospodářské a duševní po
robení národů. Pšenice ještě neuzrála, a Penížek
může nyní uvažovati, jak prospěšno by bylo bý
valo, tentokrát ještě se shýbnouti a mlčeti. Neboť
nebyl-li Penížek pcsud proslulým, tentokrát získal
si jinéna tvrzením, že vídeňské volby zavinil hlou
pý chlap, který tedy vedl i inteligenci, což jest
tolik, jako kdyby někdo ujišťoval, že člověk zápa
sící s násobilkou, dovede vypočítati nejobtížnější
úkoly trigonometrické.

Ve vídeňských volbách vidíme ještě jiný ú
kaz. Z těch, kteří hlasovali pro křesťansko-soci
ální kandidáty, nebyli prý všichni politickými je
jich stranníky; hlasovali, jak velela tvrdá skuteč
nost. Tím se stalo, že intelligence sešla se s »hlou
pým Penížkovým chlapem.« Svírající se pouta ži
dovská hloupý vídeňský chlap vyciťuje pudově
a vyjadřuje se o nich lidovými rčeními hrubších
forem, kdežto intelligence chapadla židovská roz
poznává hlubším nazíráním a karakterisuje vy
braněji.

Vídeň tentokrát nebyla tedy ještě vzata úto
kem, živlové, obsahující tolik revolučního a anti
dynastického kvasu, byli odraženi, sídelní město
inteligencí a »hloupýmvídeňským chlapem<ze zed
náfsko-židovského hrdla bylo vychváceno, a bu
doucnost ukáže, zda otrečina, připravovaná růz
nými Penížky, křesťanským lidem bude kdy při
jata. -

*

Příčiny a následky. V oboru tak zvaného mo
derního myšlení zavládla taková tma a zmatenost,
že člověk ani svým očím nemůžeČasto 'uvěřiti,
když čte věci, které byly před desíti roky nemož
ny. Kde se nejvíce řeší a nebezpečných nesmy
slů napáchá, jest pojem svobody a pokroku, které
učinili modlami právě ti lidé, kteří modlářství nej
více proklínají.

Jsou lidé, kteří nikoliv z přesvědčení a z pro
cítěné potřeby svobodou a pokrokem se ohánějí
od rána do večera, nýbrž z módy a z mínění, že
jest hlupákem, kdo těchto třepetavých slov v roz
hovoru nedovede vysloviti. Připojí-li se pak k mó
dě této omamující sebevědomí, možno -od mluv
čího dočekati se i schvalování zločinů.

Dokladem těchto našich myšlenek jest jakýsi
pan Kepl, který poslal z Paříže do >Národních Li
stů« feuilleton, v němž rozjímá o zločinných apa
čích a francouzské svobodě. Jako důkaz o jeho ne
bezpečné popletenosti uvedeme z jeho dopisů ně
kolik dokladů. Čtěte a uvažujte o tom, co dnes s
vážnou tváří obecenstvu se předkládá: >Kolikrát
nutno uvážiti, jak tahle všechna zločinnost jest
vlastně málu proti tomu, co by se zde mohlo státi,
v zemi takovž svobody, kde lidé mají svrchované
právo nejen myslit, ale také mluvit a psát, kde ži
vot měst, národa a jednotlivce není policejně pře
depsán a vynucován, kde není nedotknutelnosti ani
osob ani stran ani idef.«

Tak vidíte, všechna ta „stoupající zločinnost
mládeže, všechny divoké násilnosti za stávek pro
ti státnímu i soukromému majetku, rozvrat ve vo
jenské kázni agitací protimilitaristickou, apačské
vraždění a lupy za bílého dne, vše to jest mysli
teli z >Národních Listů« málo. Škoda, že takové
rozklady posílá do Čech, měl by se s nimi obrá
titi na Francouze a jmenovitě na Pařížany, kteří
se za Svoji nedostatečnou bezpečnost před Evro
pou již styděli a kteři nutkali policii, aby přísněji
dokračovala. Právě v tyto dni pochválily noviny
pařížské strážníka, jenž apače, vytahujícího re
volver, ztrestal hned na místě.

»A přece, co by se ještě mohlo státi v zemi
takové svobody!« vzdychá dopisovatel »Národ
ních Listů«. Pařížané by měli tedy každého rána
a večera si blahopřáti, že ještě žijí a že nebyli již
všichni povražděni. Jest tedy ta svoboda ve Fran
cli prapodivné ceny, když pisatel připouští, že by
se mohly díti vraždy hromadnější a že by snad
celý ten Babylon spiklými anarchisty mohlbýti
vyhozen do vzduchu.

A pochvaluje-li si pisatel, že není ve Francil
nedotknutelnosti ani osob, aní stran, ani.idef, uka
zuje nevědomkv na příčiny společenského rozkla
du, z něhož rodí se takoví apačové a anarchisti,
kteří otřásají Paříží a kteří musí býti vyhlazování
velikými počty policie a vojska. Tak působí ne

vázaná svoboda, jíž dovoleno jest »dotýkati« se
ideí,na nichž- zakládá se právo, spravedlnost, spo
lečenský pořádek, bezpečnost života a majetku.
Ba právě, že ve Francii není nedotknutelnosti

Idel, proto tam jde všechno s kopce. :
A čelio všeho schopen jest advokát franceuz

ské svobody, dokazují tyto jeho řádky: »>Byloby
snadno přiostřenímpolicejního systému aspoň o
meziti, pakli nelze vůbec odstraniti takovou zlo
činnost, ale stálo by to skutečně za cenu omezení
Individuelní svobody celého národa, vzíti ohrom
né většině onu drahocennou svobodu myšlení a
jednání, po níž touží tolik příslušníků nevolnic
kých států, jen aby se stalo méně možným vyklí
čení takových zrůdných existencí?< Při četbě ta
kovýchto výlevův aby se člověk chytal již za
hlavu. Což bere se národu svoboda, když potírá
se zločin? A nenastává pravá svoboda teprve teh
dy, když společnost chráněna jest od takových
zrůdných existencí? Ostatně nestojí za nic svoboda
takového myšlenía jednání,zníž se rodl úkazy,
jimiž Francie stává se již pověstnou.

»

Hnízdo volných myslitelů. »>Vevýchodní čá
sti«, vypravuje dopisovatel »Nár. Listů«, už na
samém konci vystavil několik vil milionář a anar
chista Alfred Fromentin, z nichž některé nesou
jména velkých svobodných myslitelů a jedna —
a k té včera právě se tolik zraků obracelo a tolik
jazyků vypravovalo o nějakých jejích podzemních
chodbách —- se nazývá rudé hnízdo.< Fromentin
byl přítelem Ferrerovým, je štědrým podporova
telem anarchistického tisku a jest celkem z oněch
idealistických snílků o možnosti přeměny spole
čenské. Jemu také patřil onen nevzhledný domek,
postavený uprostřed travou zarostlého pozemku,
jazykovitě vybihajícího mezi dvěma silnicemi smě
rem k širokc dvojité aleji třídy Republiky.<
-V tomto domku bydlil Dubois, jenž byl dru

hen: Bonnota, vražedníka a anarchisty. — Jen by
chom rádi věděli, proč volný myslitel Fromentin,
sidealistický snílek«, utekl. Idealistický snílek po
mýšlí na přeměnu společnosti, má miliony a zapo
míná jaksi přeměniti sám sebe, idealistický sní
lek, jenž přechovává hrozně praktické anarchisti
cké vrahy, idealistický snílek, jenž maje po boku
lupiče, uctívá velké svobodné myslitele a mezi ni
mi Ferrera! Jak se ta společnost sešla! A samí vy
brarí lidé! Ctihodný Fromentin, jenž zdánlivou
bezúhonnosti klamal veřejnost Ferrer, světový muž

praktický doklad volnomyslitelské rozšafnosti:
vrah a lupič Bonnot. Proto ať žije volná myšlen
ka, která osvobodí lidstvo a přináší volnost, rov
nost a bratrství! I Bonnot musí býti zvěčněn, ne
boť není-li člověkem zajímavým a velikým již pro
to, že byl v nájmu u občana Fromentina, ctitele
Ferrerova? Proto nelze ani v nejmenším pochy
bovati, že o Bonnotovi na schůzích co nejdřív roz
hlaholí se ústa páně Bartoškova a že volní mysli
telé čeští navrhnou, aby jménem jeho poctěna byla
některá z pražských ulic. Tu plápolati budou srdce,
volnomyslitelský bratr bude padati na prsa bra
trovi, vytrysknou slzy a vypukne vzlykot a ná
řek, že zastřelen byl Bonnot, chráněnec Ferrero
va žáka, Fromentina.

Ovšem nedočetli jsme se ještě, že Bonnot byl
také bojovníkem protináboženským, ale volní my
slitelé již mu nějak protiklerikalism podstrčí, a
mučedník za svobodu a lidský pokrok bude udě
lán. Že Ferrer byl zápasníkem proti klerikální tmě,
podněcování jeho k barcelonským vraždám bylo
pro volné myslitele jen pádnějším důkazem, jak
jeho zápal proti poutům zpátečnictva jest oprav

hlavní jest boj proti klerikalismu, neboť bez této
značky volní myslitelé nechají každého na holič
kách a nezařadí nikoho v počet svých velikánů.

Vzhledem k dopisovateli do >»Národních Li
stůr upozornili jsme tedy hlavně na to, jak se
lehce a shovívavě počíná psáti o zločinech a jak
nesprávné chápání svobody rodí nebezpečné ne
smysly. Tak stírají se ponenáhlu hranice mezi do
brenma zlem, a zmatek z toho povstalý stává se
příčinou, že otupují mysli a neotřesou se ani před
takovými nebezpečenstvími, která hrozí celé lid
ské společnosti. Příčiny a následky....

O redaktorské bdělosti. »Venkovanu« stala se
nemilá věc tím, že vytiskl vymyšjenou pomluvu
o agrárním předákovi. Podvod ovšem zjištěn byl
za několik dní potom. V zájmu našeho novihářství
nemůžeme ovšem utajiti přátelské výtky, která
nemá jiného účelu, než vybídnouti k větší redak
torské bdělosti a rozmyslnosti. Rozumíme ovšem
obtížným počátkům našeho novinářství, kdy se
všech stran jsme soustavně a divoce napadání, ale
přes to nejpřednější snahou a pevnou naší vůlí mu
sí býti, abychom nepřátelskou vřavou proklestili
si cestu ku předu a abychom se všude dodělali v
novinách našich věcnosti, slušnosti a spravedlno
sti. Ostatně >Venkovan« učinil, co jest povlamoatí
čestných lidí: odvolal a litoval činu, který se stal
za nepřítomností redaktora.

Ničemnost jest, čest bližního napadnouti a ne
odvolati, když byla zjištěna nepravda. Tato skvrna
na »Veakovanu« meulpěla.Proto onen řev, jejž spu
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stily agrární noviny,jest licoměrnostía pohorše
ním,do sěhožse nutí obecnězaámý kříšaík. Když
agrárník, jehož myšlení a city >Cepem« byly zpu
stošeny, zabil katolického zemědělce, | nedočetli
jsme se nikde, že by bylyagrární noviny uveřej
nily tak slušnou a kající opravu, jako to učinil >Ven
kovan«<. Hanebností jest uštknouti a neodvolati,
když poznán byl omyl. Agrární »Cep< přinesl zprá
vů, že ve Slezsku při zaopatřování kněz jesulta,
znásilnil umírajicí dívku. Když úředně bylo kon
statováno, že -to byla socialistická pomluva, kdo
tuto zůmyslnou potupu kněžského stavu neodvo
lal, byl právě >Cep«, jenž nyní se tak naparuje a
nafukuje.-Ale ovšem redaktorem >Cepu« jest muž
zásad a čistého štítu, Vraný, o němž jeho chlebo
dárce Švehla tak nějak prohlásil, že ze všeho, ždí
má, sbírá tuk a nastavuje nenasytné kapsy.

Proto všechny ty agrární noviny, které z :ne
milé příhody >Venkovana« začaly se rozčilovat
a křičet o zvlčilosti klerikálního tisku, měly by
mésti před svým vlastním prahem, neboť jedno
mluví, druhé činí a tím samy sebe podvádějí, do
mnívajíce se, že po způsobu drbaného partykáře
podvedou svět strojeným rozhorlením. :
-© Nebylo dosti Že agrární redaktoři si jak ná
leží pochutnali na straně křesť.sociální, interpelo
vali £ pana kardinála. >Venkov«<s vážností. sená
torskou promlouvá: >Vám, Eminenci, jakožto vrch
nímu pastýři této země, vždy bude řádné a slušné
občanstvo vděčiti, když rozpustíte tábor, který
napáchal už tolik zla a který právě nastupuje ce
sty nejhroznější nemraynostic atdf jak »Venkov«
boucharonsky o křesť. sociální straně vůbec jest
zvyklý hovořit. — m

Jaké to jsou nemravné cesty, které pastupuje
tábor, o němž agrární >Venkov< promlouvá?

Vizme! Křesťansko-sociální list >Venkovan«
uveřejnil zprávu, že agrární předák na Mělnicku,
Novotný, znásilnil dívku a pak ji zastřelil. V agrár
ních redakcích vřelo hned jako v kotlu, a pak z
nich chrlena byla síra a oheň na klerikály. Ctnost
ný a poctivý inládenec, Novotný, hned za tepla a
grárním pánům redaktorům oznámil, že >Venko
vana« již zažaloval. A nyní, když si redaktoři. a
grárních novin po této hostině spokojeně utírali
ústa, pojednou hrozivě zasviští vzduchem těžká

nosti. Ctnostný a poctivý agrární mládenec, No
votný, dopustil se jednoduše podskoku, onu po
mluvu rapsal o sobě sám a poslal >Venkovanu«,
ahy mohl žalovati lidi v křesťansko-sociální stra
ně působící a tím .zostuditi celé hnutí.

Co teď agrární redaktoři? Když pro čin »Ven
kovanův< vybízeli pana kardinála, aby rozpustil
ktesť. seciální stranu, očekáváme od nich, že bu
dou tak rovnoprávní a poradí nyní panu předsedo
vi Švehlovi, aby rozpustil stranu agrární. Pro ten
týž čin tentýž úsudek na pravo i na levo.

Agrární listy poslaly straně naší tyto názvy:
netvcrové, padouši, bestiálnost, zvířecí zvrhlost,
zločin, bídáctví, hnus atd. Nemyslíte, pánové z a
grárních redakcí, že by bylo radno, abyste tyto
líbeznosti. opakovali svému. junákovi Novotnému
a celé své straně? Jste-li štědři vůči straně naší,
nebuďte lakomí vůči straně, které 'sloužíte. Ale
mluvte o věci s tou urychleností,s jakou jste se
vytasili proti nám a >Venkovanu«, jenž se stal
obětí ctnostného a poctivého mládence Novotného.
Ke svým stolkům tedy, výmluvní Demosthenové
v agrárních redakcích! Složte své myšlenky a ú
sudky, neboť přišel čas, jenž ukáže, jakými jste
poctivcí. ,.

Ven s talmudem! Že židé súčastňují se tajně
nebo veřejně všech štvanic protikatolických, jest
víc rcž dokázáno. Jest záhodno tedy, abychom jim
po zásluze věnovali pozornost. Dnes několika řád
ky upozorňujeme na otázku talmudu. Otázky této
bylo již častěji dotknuto, ale opětně se schováva
la. V: nořovala a ponořovala se dle větší nebo
menší pozornosti těch, kteří se Jí zabývali. A přece
věc talo má veliký životní význam, neboť křesťan
ským lidem není lhostejno, jakými pravidly spra
vují se lidé, kteří stále mocněji uplatňují se ve
všem životě. Jest zájmem křesťanského lidu, aby
se konečně dověděl, co talmud mluví o židech a o

mušku přede všemi ostatními. Víme-li, že pokusy
přeložiti talnud byly křikem a terrorem židov
ských kapitalistů a předáků vždycky zmařeny,
máme v tomto počínání nejvýmluvnější důkaz, jak
opráwněny jsou snahy po seznámení s celým ob
sahem talmudu. Jest to požadavek kulturní, spra
vedlivý a mravní. Židovské náboženství jest stá
ten: dovoleno, židé konají veřejně své pobožnosti,
ale talmud jest nepřístupný. Musí tedy křesťan
skému lidu státi se heslem: S talmudem ven!
————————————

Obrana.
Křesťamskýcharakter sv. Jana Nepomuckého.

Historickým bádáním je zjištěno, že za svatého vy
hlášený Jan Nepomucký jest totožný s Janem z
Pomuku, vikářem, a proto nutno také kanonisaci
vztahovati na tuto jednu osobou. Dr. Herbenovi se
však zdá, že prý v »naší střízlivé době těžko by
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bylozístášíiid k úctěproboháíéhomiohoobroč
* níka ciřffvnílo, jenž půjčoval peníze kněžím a

štecht Jest tedy nutno o svatém a neúhonném
životé víkáře Jána z Pomuku promluviti.
:"Sfin dr. Herben poctivě dosvědčuje,že Jan z'

-$eničémností, které na jeho jméno uvalily něktéré

s výhodným časovým proudem a nebyl o nic lepší
a světější než druzí kněží, jejichž nemrav líčí To
mek v Dějinách Prahy HI. I kdybychom připustili,
že mravy tehdejšího kleru nebyly vzorny, přece
nesrníme všecky tehdy žijící kněze stejně posuzo
vati. Pak bychom nemohli ani reformátorům Mili
čovi, Husovi atd. čistotu mravů přisouditi, Bylo i
tehdy dostatek kněží vzorných a mezi ty náležel
v: přední řadě arcibiskup Jan z Jenštejna a jeho ú
fedníci. Arcibiskup Jan z Jenštejna (1379—1396)
byl od nešťastné smrti arcibiskupa magdeburského
Ludvíka přísným nejen na sebe, ale i na podřízené
duchovenstvo. Slavil často reformační synody a
vystupoval rázně proti každé výstřednosti, jak pa
trné z visitačních protokolů r. 1379 zavedených.
A tento přísný muž svěřil část své pravomoci Ja
nu z Pomuku; a proto zceta zřejmě z toho plyne,
že i Jan z Pomuku vedi vzorný život, jinak by si
jej arcibiskup nezvoljl za soudce nad ostatním du
chovenstvem.

€o se tkne mnohoobročnictví, tu podotýkáme,
že teprv sněm Tridentský, o 150 let později sla
vený. zakázal naprosto kumulaci obročí, avšak

bročí držeti jedné osobě. Lze držeti na př. dvě i
více obročí, jestliže neukládají současných povin
ností; a tak lze duchovní správu vésti i kanovní
kovi, jenž při tom jest třeba konsistorním radou
a generálním vikářem. Není to tedy svatosti Jana
Nepomuckého nikterak na újmu, že v době, kdy
reformační dekrety tridentské ještě nebyly v pla
tnosti, měl v držení více obročí, protože církev V
těch dobách některým hodnostářům propůjčovala
více obročí a úřadů, aby vliv její byl rozšířen na
nejširší pole působnosti. Při kanonisačním procesu
zástupce úcty svatojanské (procurator causae),

kardinál Franchelucci, nevyvrátil ovšem řádně zá
stupci víry (promotor fidei), kardinálu Lamberti
nintu tuto námitku mnohoobročnictví, nýbrž jej u
pokojil tvrzením, že nebyl Jan Nepomucký mnoho

roku toho použili mnozí k útokům na proces kano
nisační, ale my činíme vždy rozdíl mézi akty vy
šetřující komise a papežskou bullou, jako rozezná
váme obhajovací řeč při přelíčení soudním od ko
nečného výsledku poroty. Proto také tento výrok
kardinála Franchelucciho nedokazuje nic jiného,
než tu pravdu, že v době kanonisace sv. Jana Ne
pomuckého byly chatrné vědomosti o jeho živo
tě, což se jeví i.v aktech. Akta však jako legenda
nejsou předmětem naší víry. Mimo to nelze doká
zati, že by sv. Jan Nepomucký tyto úřady a ob
ročí sobeským a nedovoleným způsobem si zjed
nal, naopak je známo, že učiniltakz poslušnosti
k arcibiskupovi. ©

Sv. Jan Nepomucký byl prý bohatým prelá
ten: a půjčoval prý Hdemi něslušným způsobem
penize. Pokud ještě přijatou zásadou není Proud
honovo heslo: >Majetek jest krádež«, do té doby
bohatství nebudene nikomu příčítati za hřích. Pe
nize půjčovati jest příkazem Kristovým, ale při
tomto skutku křesťanské lásky můžeme použiti

. všech zákonitých předpisů, které dlužníka přidržu
it. aby dlul: svůj zase splatil. Poněvadž ve středo
věku biskupové měli právo k soudům volati i 0
soby světské, nenahlížíme, proč by arcibiskupský
vikář nezavazoval své dlužníky ku placení vydlu
žených peněz pod trestem církevním, vyměřeným
soudem arcibiskupovým.

Mimo to uvažme, že sv. Jan Nepomucký byl
úředníkem arvibiskupským a spravoval též jmění
církevní. Jestliže sv. Jan Nepomucký peníze cír
kevní půjčil, tu nemohl dlužník ani jinému podlé
hati soudu. než církevnímu, jenž různě trestal, jak
o tein soudní akita jsou svědkem. Nenajdeme tedy
v povaze doktoza Johánka ani jediného stínu, kte
rý by se příčil svatosti tohoto muže, jehož sva
tost sar10 svěaectví Boží podivuhodným způso
bem dokázalo.

Žid vská lichvá a církev. Tedy pokrokáři by
rádi vytkli úhonu sv. Janu tím. že dlužné obno
sy vymáhal, ačkoliv nepožadoval úroků. Leč tím
že dechem umějí se vysmívati církvi, proč prý
byla proti braní úroků. Na př. »Pokrokové Listy« v
č. 19. píší: »Vylíčili jsme minule, jak rostlo bohat
ství židů, když církev katolická na základě ne
promyšleného, vědecky (!) neodůvodněného, náro
dohospodářsky nemožného (?) výroku evangelisty
Lukáše (>půjčujte, nic se odtud nenadějíce<) dala
vyhnancům z Palestiny takméř privitej obchodo
vaťi s epnězi.« Prý »moc židů ubývá, stoupá-li vzdě
lání a pokrok u národů ostatních.«

-© 2 výroku sv. Lukáše vysvítá, jak dobře rejdy
židovských lichvářů tento apoštol znal. A že cír

„kev se starala pečlivě 0 to, aby se chudákům po
mchto od boháčů bez úroků, bez placení: velikých
Hiét, provisí a superprovisí, svědčí o tom, že byla
nfatkou chudých. Zákazujíc všelikou lichvu, bráni
la iejnižší vrstvy před vzrůstem nelftostného-o
bra kapitalismu a zachovávala sociální rovnováhu.

ve XIV. století veliký počet bohatých kupců jak
něnieckých tak českých. Když pak dle úsudku ny
nějších pokrokářů nastala »osvícenější« doba hu
sitská, >obchod měl v rukou žid, a potom rozdělil
se žid s Němcem, jak konstatuje správně Zikm.
Winter. Domácí české obchodnictvo v soutěži s Živ
dovskými lichváři klesalo jako klasy pod kosou.

přitužoval -- a panovníci proti tomu radikálně ne
vystupovali, protože namnoze byli sami u židů za
dlužerí a že z židovského kšeftu plynulo mnoho
pravidelných důchodů do komory královské. Židé
si vedli po německu, ačkoli je nikdo k tomu nenu
til a ani v tehdejším čase nutiti nemohl.

Ostatně braním úroků snesitelných by byli
židé tolik nezbohatli. Pomáhali si však šejdířstvím,
čachry nedovolenými a úskočnými podvody jen
"což — jak svědčí Tomek a Winter. Proto také ně
kolikrát pomýšlelu vláda královská židy ze zemí
koruny České vykázati. Ti se však drželi našeho
národa jako kůra stromu. V polovici XVI. století
nastěhovalo se sem ke všemu ještě mnoho židů,
kteří byli pro své šmejdy vypověděni z Rakous.
Tomek praví: »Proti tomu zdvihali časem stížno
sti rozliční řemeslníci a obchodníci, kterým se roz
ličnýini ševdy Židů dála škoda na jich žiwnostech.
Také na sněmě roku 1557 byl wšechen staw měst
ský učinil ozwání proti tomu, a na témž sněmu za

o minci. Žádaliť stawové nakráli, aby zřízením
měny byla přítrž učiněna zmatku w mincích, kte
ré pocházely z nerownosti mezi mincemi domá
cími a cizími přinášenými do země. © Měna byla
králem zřízena, ale brzy se ukázalo, že neposta
čowala proti nešwarám způsobeným od Židů, kteří
mince wšelijak okrajowali, na zápor sami na Ži
dowském městě špatné peníze bili, cizí lehkau min
ci do země přiwáželi.« (Dějepis Prahy XII., 80—
81.)

Zde a v jiných čachrech židovských nachází
me kouzelný kilč k záhadě, proč židé rychle bo
hatli vždy a všude, kde se jim nehledělo ostřížím
zrakem na prsty. A takovou privilej církev židům
neposkytovala nikdy nikde, třebaže k nim byla
trpělivá do krajnosti.

-Pokud židovskými praktikami nebyl zvrácen
celý obchodní řád, šlo všecko dobře vývojem při
rozeným. Pak ovšem braní úroků bylo církví do
voleno, když pro židovskou soutěž nebylo vyhnu
tí. Pak teprve ryzí humanita stávala se »hospo
dářsky nemožnou.« Ale následek toho byl, že so
clální rovnováha porušena, že hory kapitalismu
začaly rdousit lid v potu tváře pracující a že roz
jásaný liberalismus ještě nové centy přiložil. Kdo
tedy trpce mluví proti železné a bezohledné síle
kapitalismu, ať si vzpomene, kde hledati jeho po
čátky.

Svatojanské slavnosti národní vzpruhou. Vá
clav Beneš Třebízský napsal: >Aťhledal někdo ve
století minulém od začátku až tak do roku 1780
člověka jenž bv, jsa poněkud vzdělanější, mužně,
neřeknu. obhájil svůj jazyk rodný, ale řen se k ně
mu veřejně znal. V ruce se svítilnou byli bychom
museli takového národovce hledati za bílého dně.
V Praze samé, v té staroslavné, v té stověžaté
Praze české českého slova podle zpráv cestovate
lů nebylo ani slyšeti, ať vstoupil kamkoliv. A tu
přišel máj, s tím májem šestnáctý den a Praha za
skvěla se rotichem svátečním, ulicemi pražskými
náhle zavznívatly-hlaholy české, bylo viděti posta
vy v kroji nejmožnějším. jimž sice ve tvářích oko
jen poněkud bvstré mohlo vyčísti život, na němž
Ipěla porol.a jako kámen hrobový a ta Praha, tato
"kamenná matička naše, s kteréž cizáci strhli po
slední šat - ta Praha jakoby těmito zástupy lidu
venkovského byla přímo omladla. Ty davy lidu.
připutovavšího do hlavního města, již pocizáčtě
ného okamžitě zase na několik dní vrátily mu sta
rodávný, ryzý ráz. Pouť svatojanská ve století
17. a začátkem tohoto zdá se mi býti jakoby nitkou
zlatou, vinoucí sc trudnou naší minulostí. Přicháze
li na hrad Pražský ku hrobu Jana Nepornuckého ti
sícové ze všech končin koruny Svatováclavské,
přicházeli k těm patronům svatým povědět, že je
ště žije český kmen, že od Šumavy až po Krkono
še, od Středohoří až dolů ke hranicím rakouským,
ode Žďáru až ku horám na východě Moravy roz
lehlým do' té chvíle žijí dědicové sv. Václava, sv.
Jana Nepomuckého a že jim vírou a jazykem na
všecky věky chtějí zůstati věrnými.«

Teď ovšem se zavádí od extravlastenců kult
jiný. Dle nich má se Praha k vůli národní posile
klanětiFerrerovi a vídeňským židům, pokud tito
podrývají víru šířením ©nesmyslů Haecklových.
Jak se nám tito židé odsluhují, jest známo obecně.

Masarykova snášelivost. Masaryk se soudru
hy interpellací immunisoval známé hanobení osoby
Kristovy, jež sepsal Machar. Šel na věc zchytra.
Předsedovi sněmovny Sylvestrovi podána inter
pelace česky. Fedy Masaryk zanesl ji do sněmov
ní kanceláře úředníkovi, jehož upozornil, že trojí
vydání Macharovy čítanky konfiskováno nebylo.
Úředník tedy nepokládal za nutné předložiti Syl

vestrovi německý překlad. Dr. Sylvester pak
prohlásil před katol. poslanci politování nad tím,
že interpelace, urážející náboženský cit, vůb
byla podána.

>Čase dne 15. t. m. nazývá nadávkové řádky
Macherovy »velkolepým článkem«. Prý to byla u

, kázka, jak by asi psaly naše listy o Kristu, kdyby
| vycházely v Jerusalémě. Lež ná lež! Tak surově,
, tak neurvale nepíše katolický tisk ani o těch bídác
, kých povahách, jaké dozrály na šibenici.

Masaryk, Tolstoj a jiní kráčeli v náboženských
: úvahách tak často proti naší církvi! A kdy že byli

tak neotesaně napadání, i když se jim dokázaly
veliké omyly, jako se spílá v Macharově řádcích
osobě Kristově? V samých »Besedách Času« 0

| zval se proti tomu nepřímý protest. A teď fanatikové odvažují se podkládati katolickému tisku tako
vou barbarskou vyjevenost!

Ale kdo dovede tupit Krista opravdu a se vším
cynismen, to dokázal židovský tisk před vánoč
ními svátky, kdy napsal o Kristu celý "vymyšlený
potupný román. Proti židovské slině však »Čas«
neprotestoval ani slovem.

A pak prý Masaryk, který ostatně. nazval ka
toliky »černou bandou«, jest prý apoštolem nábo
ženské tolerance! Jako by neviděl, že pod zámin
kou >»katolických listů« dostává se Kristu tak níz
kých potup, jaké ještě napsány nebyly.

Š Záložna v Hradci Králové.
Janské náměstí.

Vklady na knížky 4
OHP*>Na běžný účet dle ujednání. jjj f i

Politický přehled.
Politická situace v celém Rakousko-Uhersku

jest nejvýš nejistá a napiatá. V našem parlamentě
jsou poměsv tak rozbité a rozvrat v jednotlivých
stranách tak hluboký, že vláda má prý-už jen sta
rost o to, jak zabit čas do svatodušních svátků.
Česko-německé vyrovnání nehýbe se z místa a
následkem rozbití vyjednávání mezi Justhem a Lu
kacsem má vláda rakouská opět ruce svázány. Mi
nisterská rada zabývala se brannou reformou a u
važevala všecky možnosti, jež pro brannou refor
mu mohou nastat rozbitím jednání mezi Justhem
a Lukacsem. Dnes nent jisto, zda maďarská obstru
kce nepostaví se i proti předloze o normálním kon
tingentu nováčků. — V zákulisí dějí se pilné přípra
vy ra rozpuštění říšské rady. :

V poslanecké sněmovně byla předloha o změ
ně kompetence ministerstva veřejných prací a mi
nisterstva obchodu přikázána výboru, 14. května
vyřízen ve 2. a 3. čtení trestní řád a jiné menší
předlohy. Téhož dne na schůzi klubovních před
sedů jednalo se o to, má-li -býti šestiměsíční roz
počtové provisorium přikázáno výboru bez prvéko
čtení Proti tomu postavili se čeští radikálové, Ru
síni a Jihoslóvané, a žádali. aby prvé čtení bylo
provedeno. -- — Zemřel býv. předseda něm. nac.
svazu dr. Karel Chiari, člen panské sněmovny.

Vláda vyjednává s Jednotným českým klubem.
V parlamentě sešlo se 9. května předsednictvo
Jednotného českého klubu. avšak bez předsedy
dra Fiedlera. který — ač ve Vídni dlí — přece se
jednání nesůčastnil. Jednání se súčastnili poslanci:
Udržal, Staněk. Kramář, Masaryk. Klofáč a Šilin
wer. Po delší debatě odebralo se presidlum — 0
pětně bez Fiedlera a bez Klofáče, který na kon
ferenci jíti odmítl „-- k hr. Stůrgkhovi, s kterým
konferovalo přes půl třetí hodiny. Není pochyby 0
won, že jednalo se o poměru Jednotného českého
klubu k vládě, zejména pak s ohledem na aktuelní
otázky, imenovitě na brannou reformu a roznočto
vé provisorium. Porada byla naprosto důvěrná.

Pomoc českým zemským financím. Zemské po
kladně království Českého vyplaceno bylo dne
5, května půl milionu K a 25. května vyplaceny
budou další dva nuliony K jako záloha na úděl z
osobní daně z příjmů. V červnu dostane země opět
zálohu 900.000 K na úděl ze státní daně lihové. Ú
děly tyto byly by splatny teprve po uplynutí půl
roku, ale. vláda, aby země měla dostatek prostřed
ků k nezbytným a neodkladným výdajím. posky
tuje tyto obnosy téměř půl čtvrta milionu K zálohou
předem. Samozřejno, že tímto vypomáháním ze
strany vlád, umožňuje se další obstrukce na sně
mu.

Němci mezi sebou. Ve Vídni konal se sjezd ně
meckých nacionálů dolnorakouských, Většina dů

=. Doskočiln



skými sociály a prohlásila.je za. horší sociálních
demokratů.

Vy'ednávání v Ubráchk mezi minist. předsědou
Lukacsem a Justhemi .se úplně rozbilo. Justh ná
vrhy Lukacsovy odmítl a Lukacs pak prohlásil, že
dále vyjednávati nebude; nastane tedy boj s ob
strukcí. Opakuje se stará komedie, v Uhrách si
dobře rozumějí.

V Chorvátsku královský komisař Cuvaj bez
ohledně vystupuje proti Chorvátům, slova kritiky
nesnese a trestá hned vězením. — Slovanští po
slanci z Bosny na společné konferenci prohlásili,

vláda čin, který musí býti odsouzen každým kul
turním státem jsko porušení lidského i občanského
práva. Chorvátům vyslovují se sympatie a vybí
zejí se k boji za ústavní práva a svobodu.

Rozirpčení v Polácích vyvolalo usnesení ru
ské dummy,aby polská gubernie chelmská správou
podřízena byla přímo ruskému ministerstvu v Pe
trohradé: dosud správa její podřízena byla polské
mu generál. gubernálorovi ve Varšavě. Jest to ve
liký krok k poruštění chelmského kraje. Roztrp
čení toto vyvolalo 12. t. m. demonstraci polského
studentstva Ivovské university, při čemžnastala ;
krvavá řež mezi policií a studentstvem. Mnoho stu
dujících zatčeno.

Pruská říznost. Při sezení pruského sněmu 9.
května na rozkaz předsedy vyveden byl ze sně
movny proti řádu jednající sociálně demokratic
ký poslanec Borchardt. A první státní návladní po
dal sněmovně návrh, aby posl. Borchardt byl stí
hán pro veřejné násilí a pro odpor proti státní
moci.

Protpolská akce v Prusku. Pruské sněmovně

mectví v některých částech země. V předloze po
ukazuje se na stálý postup Poláků ze západního
Pruska a Poznaňska do sousedních provincií a
politický a hospodářský vzrůst Poláků v Horním
Slezsku a Dánů v sever. Šlesviku. Zákon posky
tuje osadníkům německým zvláštní výhody. O
všem mezi Poláky vzbudí tlak prospěšný proti
tlak.

Otázka náboženská při vojenské debatě v říš
ském sněmu německém. Při projednávání rozpoč
tu ministerstva války pokrokář Můller pochválil
svou stranu, že souhlasila s novým zbrojením, ale
hned za to žádal, aby byla zrušena povinná účast
vojska na bohoslužbách a odstraněna přednost
šlechty v gardě. Ministr války Heeringen však pro
hlásil, že od povinné docházky k bohoslužbám ne
smí se ustoupiti. Stálé útoky na vedení armády
svádějí často prosté vojáky k neposlušnosti, jež
musí byti v zájmu armády přísně trestána.

Proti soubojům ve vojsku. Říšský sněm ně
mecký přijal resoluce, které podali centrum, soc.
demokraté a pokrokáři na omezení souboje a na
potrestání těch, kdož k souboji vyzývají, vylouče
ním z armády a ztrátou pense.

Albánci bouří se na novo. Turecká vláda jim
při minulém povstání slíbila náhradu škod, které
jim turecké vojsko způsobilo na polích, i domech,
ale dodnes sliby turecké nesplněny, proto došlo
k novému povstání. Albánci prohlašují, že raději
vykrvácí, než aby nesli turecké jho a snášeli tu
reckou věrolomnosi. :

Válka Italsko-turecká. Po Rhodu pokračuje i
talské loďstvo v obsazování tureckých ostrovů v
egu;ském moři Tak obsazeno dalších pět ostrovů
a úředníci civilní i vojenští zajati a hned odve
zeni do Italie.

Zprávy
organisač. a spolkové.
České mládeži křesí. sociální a všem katofikům

na Novoměstsku a Náchodsku!

Sdružení mládeže křesť. sociální se sídlem
v Hradci Králové.

pořádá v neděli dne 9. června v Novém Hrádku
krajinský sjezd české křesť. soclální mládeže

s tímto pořadem:
Dopoledne:

1. O 9. hodině ranní vítání hostí.
2. O půl 10. fazení na ulici Náchodské a průvod

do chráinu Páně.
3. G 10. hodině kázání a slavná mše svatá.
Nato společný oběd.

Odpoledne:
4. Od 12. do 1. hodiny porada důvěrníků v ho

stinci p. V. Lepše. Mezitím prohlídka hradu Frim
burku.

5. G 1. hodině řazení na ulici Náchodské a'
průvod na velký tábor lidu, spojený s lidovou ve

selicí.
6. Tábor lidu zahájí člen Ústředního výboru

Sdružení české mládeže křesť. sociální. — Násle
dovali brou slavnostní řeči:

7. +Organisace mládeže«. Promluví p. A. Ka
ňoúrek. rolnický syn a starosta Sdružení venkov
ské mládeže v Čechách. 1

8.. Vzděláníženg. Proslovísl: A.Věchtováz
Nov. Bydžova. — Při veselici koncertovatí. bude

stupy. Bulet.
9. Večer bude věmečekvsále p. V. Lepše.
Vstupenkyna sjezd lze dostati u jednatelůsku

pořadatelů za 40 hal, — Opravňují k přítomnosti
na všech bodech sjezdového programu dopoledne

40 hal. Obědy budou obstarány jen pro ty, kdož se
předení u jednatelů skupin ohlásí a zaplatí obnos
1 korunu.

Přátelé! .»Mládež — naše budoucnosti< Toť
heslo, jež se stalu středem snah všech směrů, kte
ré se denně v současné době utkávají v urputných
zápasech. Cítíte dobře, mladí přátelé, ty vzbou
řené vlny nepřátelských útoků, dorážejících usta
vičně na vaše sráce, na vaše svědomí, na váš cit
za tín' účelem, aby vás strhly s výšin našich vel

jsou ty houževnaté útoky! Mládež naše nedbá těch
to svodů,čímvícevzdouvajíse vlny nepřátel.úto

Přátelé! Přijďte všichni, abyste mohutnou manifesta
cí orvědčili svoji statečnost a vžájemně se k dalším
bojům posílil'! Přiveďte s sebou všechny dospělé
stoupence Idel křesť. sociálních! Na shledanou!

Výbor okresního Sdružení české mládeže křesí.
soclální na Novoměstsku.

Ústřednívýbor Sdružení české mládeže křesí. soc.
sc sídicm v Hradci Králové. :

Černilov. (Přednáška.) Náš milý host dp „Jiří Sa
hula přednášel 28. dubna v Jednotě o politické situaci.
Poukázav na nejdůležitější momenty v dnešní době, ob
jasnil politickou situaci četně shromážděnému poslu
chačstvu mistrně. Jménem přítomných tlumočil
srdečný dík vsdp. předseda, vikář J. F. Seidl. — (Di
vadlo.) 12. května sehráli ochotníci činohru Štmovu
»Vesnický mučedník«. Volila-li Jednota vždy šťastně
dřívější dramata, musí se jí i tentokráte ta přednost
přiznati; nezapomněla, že divadlo má především obe
censtvo poučovati na místě prvém a pak teprve bavití.
Všichni účinkující dobře se vžili do svých úloh — i nej
menší role sehrán byla s náležitým pochopením. Proto
obecenstvo velmi četně ;shromážděhé ahi tentokráte
neodcházelo zklamáno. Zvláštního lesku nedělnímu di
vadlu dodal pan Viloš Darebník, účetní z Hradce Král.
který laskavě převzal úlohu Václava. Precisné prove
dení svědčilo o pilném studiu i o hereckém nadání U
znání i dík byl posluchači panu účetnímu dán po scé
nách frenetickým potleskem na jevo. Režii měl, jako
vždy dp. J. L. Petrásek. — Jen dále a chutě k nepřátel
žasnutí! -— Orlové pořídili si novou americkou hrazdu.
Pilně se cvičí v odboru mužském i ženském, aby mohli
veřejně vystoupiti na sletu v Hradci Králové, doma pak

(Úmrtí.) Dva členové, V. Podaný a M. Skalická, odešli
ma věčnost. Jednota je s praporem ke hrobu doprovo
dila. Čest jejich památce! Odpočiňte v pokoji! M. Ska
lická odkázala ženskému odboru 20 K. | Následování
hodno.

Zprávy —
místní a z kraje.

Generáluí visitace ve vikariátě chrudisském. J. E.
nejdp. biskup dr. J. Doubrava na své apoštolské cestě
zavírá v ponděli 20. května do Svinčan, 21. května Klad
ruby, 22. a 23. května Labská Týnice, večer vždy v
Kladrubech, v pátek 24. volný den.

Svátek sv. Jana Nepomuckého přinesl nám dávno
kýžený déšť, čímž milý zemský náš patron vyprosil
nám cenný dar. Svázek světcův byl dle starobylého
obyčeje oslaven na Hradě v kostele seminářském slav
nými službami Božími, při nichž úkol kazatelů zastávali
pp. bohoslovci IV. roku. Zpívanou mši sv. celebroval ka
navníx Msgre Kerner, při níž provedl pěvecký sbor bo
hostovců zdařile obtížnou skladbu Pickovu. Po celý
den plnily četné zástupy místního i vůkolního obyvatel
stva kostel i přístupné prostory semináře. Na náměstí
svatojanském byla ozdobena socha sv. Jana souborem
elektrických žárovek majitelem domu, záložnou a ka
žďodenrě koná se přední večerní lidová pobožnost pod
vedením vsdp. kanovníka Msgra Kernera. Po čas celé
oktávy konají se v kostele seminářském ráno i odpo
ledne četně navštěvované pobožnosti.

Městská rada dne 6. května m. j. rozhodla: S farním
úřadem v Novém Hradci Král. se sdělí, že lze již před
sevzíti benedikci rozšířené části hřbitova tamního. —
S policejním úřadem se sdělí, že p. H. Peškovi, cukráři,
udělena byla kancesse ku výčepu likérů v domě čp. 141
v ulizi Klicperově, a témuž se postoupí přípis c. k. ře
ditelství gymnasijního, v němž udány jsou hostince,
které mchou studující gymnasia ze VIL a VTIT.tř. na
vštěvovati. -- C. k. okr. hejtmanství se požádá o povo
lení zřízení přechodníku přes silnici u domu čp. 345 p.
č. Novotného. —-Panu Jar. Urbanovi, hotelieru, uděleno
bylo provisorně na dobu jednoho roku povolení ku stavbě
budovy pro kinematograf. představení na zahradě domu
čp. 383 »pod Kozinkou“.
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—Matičníkomosetmizaloypodělípořádanýv měs
ských sadech na Žitkově náměst, vydařil se také ten
tokráte, provázen byv překrásným počasím. K výnosu
vstupnét.o, které dosáhlo s:tržbou v buffetu výše 295 K
08 hal, přispěl. též prodej. pěkných macešek, věnova
ných městským zahradnictvím: Buffet, zřízenéz |nicia
tivý pánského odboru, bez předchozí reklamy — těšilo
se pozornosti také, že se stane asl nezbytnou součástí
přístích promenádnícn koncertů. — Matiční slavnost z
spořádána bude vneděli dne 16. června, pročež se žá
dají národní spolky, by téhož dne v zájmu Ú. M. Šk.
podniků žádných nepořádaly. -- 22

Přednáška. Spolek »Anéžka« pořádá 19. t m. o 5.
hod. odp. ve dvoraně Adalbertina přednášku o- arcibi
skupoví Antonínu Prusovi z Mohelnice. Dostavte se
čelně! -.

Soupis památných stromů v kraji hradeckém hodlá.
sestaviti Přírodovědecký klub pro severových. Čechy.
I obrací se na všecky přátele a milovníky. přírody a
prosí o vyplnění dotazníků, jež přijímá jednatel klubu
prof. K. Prokeš v Hradci Králové; zejména apeluje se
na učitelstvo a pp. lesniky, aby se účastnili akce sou- 
pisné ve svém okrsku. — Vyžaduje se vyplnění těchto
otázek: 1. Druh stromu. 2. Popis (výška, rozložitost a
zachovalost). 3. Místopisná poloha. 4. Stáří stromu (kde
nelze přesně stanoviti; tedy přibližně dle místní tradice).
5. Historie stromu a zkazky v lidovém podání, k stromu
se -vážíci. Možno-li, buďtež opatřeny i fotografie stro
mu. Zprávy souhrnně uveřejňovati se budou v kralohra
decké Ročence vždy s udáním autora.

Úmril. Dne 11. května zemřej po těžké nemoci v
nenicnici zdejsí pan Rud. Novotný, kom. zástupce flr
my Schenker a spol. v Hradci Králové. Tělesná schrán
ka zesnulého byle zde dne 13. . m. vykropena a do
Prab, převezena. .

Chytání much ponechávají orlové drobné ptač
havěti. Pokrokářský kritik z »Osvěty L.« však si o
blíbil lapálic tolik, že čání velký rozklad o stylisaci na
ší výtky v příčinč pronásledování zesnulé sestry Pan
kracie. —-Dobře v »Obnově« napsáno, pane „pokrokáři!
A je-li nedovtipou některý pokrokář, pak jiní rozuměli
jasně. Po smrti Julia Orégra se přece také často psalo,
co »říkával a psal nebožtík Crégr«, aby stručně naznačil
se rozdíi mezi dvěma Grégry. A nikdo se nad tím nepo
zastavoval 1 pokrokáti rozumělí.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové. Filiálka v
Semilech bylo jmenována Podružným úřadem Rakou
sko-uherské banky. Toto jmenování jest novým dokla
dem lichotivé důvěry, které těší se Záložní úvěrní ú
stav nejen v širokých kruzích obecenstva, ale i v roz
hodujících kruzích finančních. .

Ztráta brože. Dne 12. května t. r. odpoledne ztrace
na byla cestou od Biřičky k Novému Hradci Králové
zlatá brož podoby užlu. Pociivý nálezce se žádá, abv
brož proti odměně odevzdal na zdejším policejním -ú
řadě. o..

Všestary. V minulých dnech od 5. do 13. května
byla konána u nás péčí horlivého dp. faráře M. Jičín
ského sv. missie. Důstojní páni z kongregace Nejsv. Vy
kupitele obtížný úkol svůj vykonali s nevšední oběta
vostí a velmi čestně. Na 1200 věřících bylo u sv. zpo
vědi a na 1600 u sv. přijímání v těchto několika dnech.
Uvážíme-li ducha dnešní doby a zvláště poměry, ve
kterých pracovali. musíme říci, že výsledek byl nad o
čekávání skvělý. Jak blahodárně působila sv. missie,
ukázalo se při svěcení missijního kříže. Imposantní prů
vod, jakého Všestary dosud neviděly, rozvinul se po
naší osadě a byl důkazem, že duch křesťanský přes
všechn> zhoubné působení nepřátel náboženství udu
siti se nedá. Průvodu súčastnilo se nesčetné množství
věřících, dloubé řady družiček a místní | duchovní.
Též dpp. dr. Hugo Doskočil, professor theologie z Hrad
ce Králové a Václav Břeský, farář z Probluze. Byl to
vskutku triumfální průvod ku poctě Spasitele. Též u
spořádání průvodu bylo vzorné. Dle případných a nad
šených slov dp. kazatele byla zde (na půdě krví bojov
níků z r. 186b skropené) svedena bitva a to bitva na
záchranu duší křesťanských. Kteří však byli poraženi,
nikterak nelitují porážky své. Vždyť sami získali v bojí
tom nejkrásnější o nejcennější užitek: smíření s Bo
hem a klid vlastních duší. Proto není divu, že při lou
čení s-dpp. missionáři zarosilo se mnohé oko slzami
neličené vděčnosti s přáním, aby i v jiných místech dpp.
missionáři dodělali se podobného výsledku jako u nás.

Pokrek ve Všestarech. Dějí se u nás delší dobu
pokusy, aby se osekala obvyklá náboženská cvičení.
Proti tomu nepomohlo soukromé přátelské -upozorně
ní, že změny v tom ohledu spadají do pravomoci c. k.
zem. školní rady a ordinariátu. Od nepaměti školní dít
ky účastnily se zde celých prosebních průvodů. Letos
však pp. učitelé pojednou začali děti uprostřed průvo
du vraceti domů. A kdyby u těch pánů aspoň jinak bylo
možno pozorovati zvláštní horlivost , paedagogickou!
Výsledek rokusu toho mohl poučiti p. řídícího Chmela
ře, že se tu správně nejednalo a že občané zdejší mají
zcela jiné názory než lidé, kteří tak laciným způsobem
nosí »pokrok= na trh. —Snad pány mrzí, že duchovní

správa zavírá Často ne jedno, ale hned obě oč! při ji
ných školských záležitostech. Katolici zdejší jsou v po
stavení výjimečném. Židé a evangelíci staví si dále vla
stní konfessní školy, v nichž učitelé musl celým svým
chováním podporovati příslušnou náboženskou výchovu.
Nikdo jim toho nevytýká, ani učitelé pokrokoví. | Jen
škola naplněné dětmi katolickými musímítí takového

správce, kterť po celý rok o dnech svátečních se ne
přesvědčil osobně, jak se dítky chovají na místě posvát
ném. Pan řídící jde mnohokrát denně kolem kostela, a



Je dovujtínemáte trelit. Pák,se nedivme,že jiný p: n
čktal-odbývásvůj'»»dozofřevchrámutak,ževěřícímusí
sami děti-napomínaj a Poučovat ©form,co se v kostele

nesluší. Ózvalsesice-hlte,žep. Hicimanemůžese nic
státi, proteže prý p, luspektor jest jeho spolužákem. Stíně
však pochybajeme, že by inspektor známý svou svědo
mitostí a nestranností zrovna pro školu zdejší vymýšlci
privilegia."Z té. příčiny radímep. řídícímu,aby učinil

« Mápravu. Také by inu rozhodně neuškodilo v očích ko

laturatku -kdyby Povinnosti církve té, k níž se úředně
sám. hlásí, také plnil,- Poufáme, že toto upozornění postačí—

Třebechovice, Sminvená a poctivá, všem zdejším-ob
čanům z různých jiných skutků dobře známá firma tri
umíuje! Generální štáb si dupnul a se usnesl, aby zná
mé »Bělidlo«byl oď obce prodánopanu Dotřelovi. Naše
stanovisko vůči soc. demokratům je obecně známo, ale
ku cti soc. dem. členům obečního zastupitelstva pp. Lo
rencovi, Kohoutovi a Jaklovi budiž konstatováno, že
věc bystře prohlédli a hlasovali proti nemoudrému pro
deji »Bělidla«. Že na všecky strany »spravedlivý«, »po
cti nebažící« náměstek a nyuí v naději čekatel purkmi
strovství p. Bujet lhasovál pro prodej, je vysvětlitelné,
že však pan Vašátko a pan Horák, pilař, jediní naši zvo
lení kandidáti do obecního zastupitelstva svým úmy

při -každé tak i v této záležitosti naší postavili se neto
iko proti obecnému blahu, ale i proti bývalému svému

který před třemi léty proti vůli ostatních členů voleb
ního výboru prosadil kandidátku vezdy nespolehlivých

pravdu... Pana Horáka a Vašátku musí v příštích o
becních volbách — které právě nadcházejí — volití a
kandidovati ti, kterým slouží, jich zájmy obstarávají, a
kterým pomáhají dělati »strašlivě chytrou obecní poli
tiku«. Pončvadž jistí notáblové rozšiřují po městě ne
pravdivé zprávy ohledně obranných soudů p. mlynáře
Hájka a tak matou veřejné mínění, uveřejníme v »Ob

. nově« stručně! vysvětlení celého sporu, který nejen nyní,
ale i po létech bude důležitým dokumentem pro kulturní
dějiny vůbec a našeho města zvláště.

Sv. mlssie ve Stračově, Byli to slavní dnové pro
kolaturu Stračovskou od 4. do 12. května, když se ko
pala sv. missic. Již napřed těšil se lid. A když sv. mis
sie počala. rád a ochotně přicházel na kázání ráno a
navečer a odpoledne zase jednotliví stavové na křesťan
ské cvičení, ahy poslechli výtečného kazatele vdp. P.

AHonúseI.ukančičea řádu sv. Dominika zPrahy. Mistr
„ně všecko vykonal, všestranně uspokojil svou výmluv
"ností a láskou tak si-v krátkém čase lid získal, že by
ho byl stále poslouchal a proto těžce se s ním loučil.

Nebylo lidu dlouho i hodinu poslouchati kázání, neb dvě
„hodiny křesťanské cvičení. Promluvy tak „výtečného
řečuíka ztřkály si srdce všech. Přítomnost lidí rostia
víc a vlck, až stávala se obrovskou. K osmi stům při

- dalo sv. svátosti a osvědčili svou víru-v Ježíše Krista,
Boha a Spasitele svého. A jak dojemně působily pro
mluvy vždy před svatým přijímáním s obnovením sli
bu křestníhut Tu mnohá slza skropila zem. Zvlášť do
Jenuě působilo u povzbudilo odprošení Nejsv. Svátosti
Oltářní, přeď níž mládenci stáli čestnou stráž, majíce
hoficí svíce v' rukou — a pak projev úcty Rodičce
Boží, kde zave družičky čestnou stráž měly a hořící
svícevrukou držely.Ku koncisvaté missievneděliod
poledne byl velkolesý průvod obcí. Již časně z rána
střelba z hrnoždířů oznamovala nastávající slavnost. Šlo
se od kostela ke sv. kříži, který za obcí V poli stojí a

který byl slavnostně ozdoben. Zde vyzdvižen byl okráš
lený věnci od děvčat z Klenice a Dubu missijní kříž
od 12 inládenců, uesen a provázen čestnou | stráží,
sborem dobrovolných hasičů a 70 družiček. Za zpěvu
>Tisicktát pozdravujeme Tebe« a za zvuku hudby po

stupovel četný zástup střídavě s modlitbou: Otče náš
a Zdrávas Maria ku chrámu Páně, kde kříž missijní
mět býti postaver. Napřed za křížem šly školní dítky,
pak jinoši a panuy, mládenci a družičky, sbor dobro

— volných hasičů, spolek živnostenský s praporem, 0

| becní mistní zastupitelstvo, místní duchovní Dav lidu
ubíralse s nimi ke chrámu Páně, Byl to vítězostavný
průvod sv. víry v Ježíše Krista ukřižovaného. Když byl
missijní kříž postaven a posvěcen, zpíváno: »Svatý
Křiži, tebe ctíme . . .«, pak posvěcena byla ještě socha
Nejsy. Trojice, venci od děvčat ze Stračova ozdobená.
Venku při slavnostním kázání připomenul vidp. P. Al
fons Lukančič pravdy při sv. missii vyložené a všem

darovanou mu kytici, kterou mu podala s vroncím po
děkováním družička Františka Honková. Dobrotivý Pán
Bůh budiž mu za vše odplatitelem! Tak vítězí ještě Je
žíš Kristus na venkově a víra v Něhó zakořeněná je v
srdcích Hidu pobožného.

Chrudim. V sobotu 4. května 1. r. zavítal k nám
na svě“WBoštolskécestě Jeho Excellence mejdp. biskup
Ti-Dr. Josef Doubrava. Jakkoli bylo před jeho příjez
dem »mnoho řečl« 1 to ze strachu,
sto značka zpátečnictví. přece dík pozornosti vůdčích
činitelů byl příchod předního dlecésního ropresentanta
katolické církve, k níž hlásí se až na nepatrné- výjim
ky celé město, takový, jaký mu po právu přísluší, slav
ný. a plný projevů srdečné radosti. Již v ranních hodi
nách odělo se město v slavnostní háv barev hárodních,

počínajíc plnilo se město ústavy a školami, spolky, ve
škerým úředníctvem, jakož i vybraným oběcenstvem.
Rázem 5. hodiny sestoupil arčipastýř, provázen vsdp.

drem. Huráněm s vozu u brány města, kde vřele wví
tán bylp, purkmistrem města drem. F. Vagnerem, kte
rý se slovut. c. k. místodrž. radou Rebensteigrem -z

spoly se zástupci městké rady vyjel nejdp. arcipastýři
na hranice okresu vstříc. Po té jménem duchovenstva
uvítal J. Excellenci místní arciděkam a víkář dr. Mrštík
a jménem mládeže svým uvítáním k slzánr ho pohnula
Milada Staňková v čele četného davu družiček, načež

jednotlivé osobnosti, jimž srdečně děkoval za tak
slavné uvítání, Dojemný byl pohled, když nevinné děti
bíle odění uváděly. našeho milovaného arcipastýře do
krásného chrámu, u jehož vchodu jej uvítala Jednota
katol. tovaryšů, v chrámě pak Katolická jednota paní
a dívek a Všeodbor. sdružení křesť. dělnictva. Za zvu
ků překrásné skladby našeho Říhovského, jenž ji k té
to slavné chvílí zvláště složil, vykonal arcipastýř poctu
Svátostnému Spasiteli, načež vystoupil na kazatelnu a
znova všom děkoval procítěnou řečí: za mílé přijetí. A
můžeme směle říci, že milovaný arcipastýř svým mi
lým, synipatickým zjevem spolu. se svým až do kraj
nost: laskavým jednáním, s kterým každému, od nejmen
šich počínaje, vycházel za svého týdenního pobytu u
nás vstříc, získal si srdce všech a projevy opravdu dě
tinné příchylnosti a lásky šly mu každodenně v patách
při jeho zde nadlidské námaze. A proto není divu, že

šterním chrámě kapucínském, aby ještě jednou přijaly
požehnání z rukou arcipastýře; nepřehledný řad druži
ček uctil vznešeného přítele maličkých květinovým da
rem a dojemným proslovem na rozloučenou od Evy
Machkové a M. Roubínkové. Kéž dobrotivý Bůh sílí Je
ho Excellenci na této namáhavé cestě v pravdě misio
nářské, a sám ať příjme ještě jednou srdečný dík za vše

važují za svou povinnost vzdáti dík též spolkům na u

vítání J. Excellencesúčastněným,sl. spolku vysloužil
ců voj. s hudbou, sl. spolku nár. vysloužilců a sl. spolku

terror nepřátel vykonati akt povínné zdvořilosti. Ale
ještě něco masíme zde připomenouti místnímu vid.arcidě

jsme, ale také nijak nepostrádali — městskou hudbu,
která, jak nám všem známo, musí se bráti o našich po
hřbech, ať sí jí kdo přeje čili nic, aby prý se mohla
udržeti -—a tu je naše mínění, které s důrazem tlumo
číme jménem všech zdejších katolíků po tomto ostenta
tivním projevu, aby buď hudba stala se opravdu měst
skou a při každé representací města účinkovala, jak se

tem přo-ní; aneb aby byla čístě ostrostřeleckou a sl.
sbor ostrostřelců ať si ji sám financuje. My si pak vez
meme hudbu pří svých soukromých potřebách, kterou
budenie chtít. Rovněž se nadějeme, že sl. c. k. priv.
sbor ostrostřelců, jako spolek čistě »pokrokový«, který
se bojí, aneb snad stydí vítat biskupa, c. k. tajného radu J.
Veličenstva, také bude se styděti požívati různých vý
hod od klerikálá poskytovaných zvláště při pohřbech.
Nestalo-li by se tak, zakročíme u zmíněných dvou ú
řadásami. Tolik jsme uznali za nutné k objasnění situ
ace... ,

Návsk sa pokrok v Chrudimi. V lokálce přepokro
kovéh> listu jeden pokrokový nadčlověk nutil své u
bohé čtenáře k divokým úvahám o pohřbu p. Palaty,
člena jednoty katolických tovaryšů, jehož se súčastnily
místní katolické organisace počtem imposantním, chti
ce tak vzdáti poctu dlouholetému pracovníku. Zaráželo
nadlidského myslitele. že tak ohromný počet lidstva

bylo, kdyby místní intelligence, úřednictvo a učitel
stvo škol národních i středních konalo svou povinnost.
Napomíná pak, aby beze všech kompromisů děla se »u
vědomovací« -práce od učitelstva všech místních ústa
vů a těší se, že pak zmizí nadobro víra ve vše nadpři
rozené, když učitelstvo bude konati jen to, co je naří
zeno. Ni: krásnějšího a katolickému živlu prospěšněj
šího nemohltento pokrokový nadělověk přáti. Nám však
zdá se, že snad spadi s měsíce, když neví, jak přesně

vedle nich nepřipustí; že by pak ústavy střední učinily
ze svých katheder štváčské hlásnice maceškářů, to my
slíme, nemčíní k vůli ztřeštěnému pisateli ani živlové
nejvolnějšího smýšlení, kteří dbají posud na důstojnost
vědy. Že bychom nějaký kompromis uzavřeli s lidmi,
kteří jsou s vírou hotovi, to nás ani nenapadne, a jak
to opatrnictví vypadá u nás, o-tom zase si povíme jindy.
Než tolik ať vezme na vědomí onen pisálek, že jsme na
ten titul »bratří studených« velmi hrdi, ježto, kdo je
tak. horký, až se mu mozek vaří, jen ten může zplodit
takové nesmyslyo věcechnadpřirozených,že se jim i
prostředně vzdělaný chlapec musí od srdce zasmáti. Zde
v pravdě se může říci. že je těžko nepšati satiru... u

Kdo na Chrudimsku nábožensky rozeštvává? Opa

nedopustili ani dvacátého dílu takových výpadů proti
naší politické straně, jako dr. Hnídek se svými nohsledy.
Jak záleželo agrárním agitátorům na tom, aby nábožen

ský duo a i rolnictvabyly upevněny,patrno ztoho. že pře „egrárníci již před prvou volbou se u
snegji. Jé se dají agrární hlasy v případě užší volby
mézi rolníkem Šabatou a soc. demokratem soc. demo
kratůn:. iC-toníu všemu -byl pošpiněn Šabata v letáku

Hemi tak bezcharakterními, až vlasy vstávaly. A my

Jsme měli sloužit a jem sloužit. Všecko ještě bychom
byli snesli, kdyby po prvé volbě hned v okrese sou
sedním nebyli agrární organisátoři vydali tak vášnivý
apel, aby býl volen soc. demokrat -proti katol; rolnikovi
Adámkovi. To rozhodlo, že našinci Dru Hnidkovi rozhod:
ně nechsěll k mandátu pomoci, třebaže s mnohými jiný
mi agrárníky byli v přátelském poměru. Hnídek není ce
lým rolnickým venkovem, Později našinci prohlásili mani
festačně, že chtějí pro případ příštích voleb dáti hlaso
vací lístky společně s jágrárníky kandidátu .kompřo
mísnímu, což rozvážliví agrárníci přijali v zájmu upo
kojení venkova s povděkem. Hnídka však po takových
hrozných scénách voliti nemůžerne, Ale kdo tedy přece
ještě nyní rušížádoucí klid? | Z uražené ješitnosti Dr.
Hnídeh do záležitostí čistě církevních snaží se vplétati
osobní politiku. —Rozeslal vlastní »pastýřský liste do
všech kru agrárních proti vítání diccésníhoarcipastý
te. Nazývá tam soc. demokraty největšími nepřáteli ven
kova, zzporminaje, kolik tisíc hlasů dali agrárníci soc. de
mokratům proti katolickým sedlákům. Prý se nesmí lí
bat ruka, která rólníky bije (!!) a která jest za výsledek
volby zodpovědna! To jest úžasná nepravda, protože
se roz!adli proti Hnídkovi zcela svobodně političtí orga
nisátoři naši. Za to, co zavinil sám Dr. Hnidek svou úžas
nou nesnášenlivostí, ná trpěti arcipastýf, který ani ku
řeti na Chrudimsku neublížil. Diktátor Dr. Hnídek rozka
zauje starostům, aby nestavěli bran, nevítali, aby nešly
žádné družičky atd Tážeme se: kdo rozeštvává znovu
a znovu venkov? Komu není vhod, že se naši rolníci s
celými řadami vvážlivých agrárníků spřátelili? A kdo
tyto nové výpady konec konců odnese? Nejlepší odpově
dí na Hnídkovy rozkazy jest to, že i agrárnici pozná
vají a uznávají dobrotu a šlechetnost vrchního arcipa
styře. Zaznamenali jsme pouze jako dokument, co vše
cko umí prováděti uražená osobní ješitnost Hnídkova.

Za v Pánu zesnulým Vlnc. Klepriiíkem. Dne 29. dub
na uložili jsme k dočasnému odpočinku na hřbitově zdej

ního, čestného kanovníka, bisk. kons. radu, býv. vikáře
traktu rychnovského, majitele rytířského řádu Františka
Josela I.. velezasl. děkana Vinc. Klepriíka. Slavný po
hřeb jejio byl markantním důkazem lásky, jaké se ze
snulý círh. hodnostáť těšíl; o 10. hodině v domě smut
ku tělesncu schránku v Pánu zesnulého vykropil vsdp.
kancléř, pan. komoří, kanovník Msgre Frant. Kerner z
Král, Hradce za assistence 39 kněží. Po té bral se im
posan:ní průvod po náměstí do děkanského chrámu Pá
nš sv. Havla, kdež vystoupil na kazatelnu smuteční ka
zatel vdi.. děkan Fr. Kulhánek, který jako kaplan po 12

let s vsdp. kanovníkemKleprlíkem v lásce a svornosti
obtížnou zdejší kolláturu pástoroval. V :dojemné řeči

„jáčka kleru vikariátního. Jako mladistvý novosvěcenec.

v Slavoňově a v Blovicích. Odtud povolán za faráře do
Kačerova, kdež po vice roků blahodárně mezi horským
německým lidem působil. Konečně presentován na u
prázdněné beneficium rychnovské a zde po 34 roků horli
vě pracoval. Když v race 1866 řádila ve zdejším městě
cholera a v roce 1680neštovice, tu nelekal se šlechetný
ten kněz nákazy, ale s opravdovou láskou se Spasite
lem na srdci spěchával k lůžkům těch ubohých umíra
jících. Za své veliké zásluhy byl vyznamenán jak cír
kevní tak světskou vrchností. Pro svou mírumilovnou
povahu, pro vlídnost a laskavost požíval všeobecné příz
ně a vážnosti. Ký div, že poctěn byl důvěrou občanstva
a zvolen za člena obecního zastupitelstva, kdež po 30
let nepřetržitě zasedal! Po této jímající promluvě sloužil
intimní přítel zesnulého a rodák zdejší Msgre. Kerner za
assistence všech tu přítomných kněží slavné reguiem. U
postranních oltářů celebrovali vdp. vikář a děkan Fr.
Tomíček z Vel. Ouříma a vdp. c. k. professor n. o. J.
Přibyl. jenž se těsil lásce á přízní a dobročinnosti v
Pánu zesnulého. Po oxeguiích nastoupena poslední cesta
na vzdálený hřbitov. kdež uloženo to zlaté srdce našeho
tatíčka. Nad otevřenou hrobkou proslovil vdp. pap. ko
mofí Kerner procítěnou řeč, v níž ocenil zásluhy zesnu
lého hodnostáře, odporučiv jej zbožné modlitbě Rych
novanů a všech, kteří příležitost měli poznati ryzí charak
ter šlechetného tohoto kněze. Poděkovav všem za po
slední poctu zesnulému prokázanou, tklivě se rozloučil
se svým inilým přítelem. Zaleskla se bohatá slza v oku
našem při této dojemné, od srdce k srdci jdoucí pohrob
ní vzpomínce. Jinénem příbuzenstva poděkoval ještě od
chovanec: zesnulého hodnostáře vdp. prof. Jos. Přibyl
slovy: prestými, nelíčenými. Slavného tohoto pohřbu

súčastnily se veškeré vrstvy občanstva zdejšího i vů
kolního: městská rada in corpore, úřad patronátní, c.
k. úřady. studující se vsemi pp. professory, žactvo 0
becných i měšť. škol s pp. učiteli, četné spolky, cho
vanci ničstského sirotčince a nepřehledné řady vděč
ných koláturulků, kteří přišli, aby poslední s Bohem
dali knězi tak zasloužilému. Tož s Bohem buď, ty dobrý
náš tatíčku, na shledanou, na šťastnější a spokojenější
shledanou!

Školní stávka. V Chotči u Pardubic dostal se taměj-.
šisprávce školy p. Vašák s domácím obyvatelstvem do
tak tuhého konfliktu, že následkem toho učinili v této
obci školáci hotovou stávku a na truc nenáviděnému
užiteli přestali chodi: do školy. Sociálně demokratické
listy podkládají tonuto neslýchanému sporu občanstva
se školau různost politického smýšlení a staví se na
stranu p. řídícího Vašáka, —jakožto svého politického.
stranníka. Naproti tomu hlasy agrární vyčiňují sociálně:
demokratickému řídícíru tolik zle, že nezbude, než aby

Čechách obec Chotečská dobyla si. snad primátu v od



pofu proti nenáviděnému učiteli, vrcholící až ve škol
stávce. Zajímavo jest, co o této řídké školní aféře při
nášeji pardubské svobodomyslné listy, v nichž jakýsi
agrárník tvrdí, že většina venkovského učitelstva jsou
realisté, část sociální demokraté a jen nepatrný zlomek
agrárního smýšlení, ač byla všeobecná domněnka, že
učitelé na venkově jsou většinou agrárníci,

Nouzová dotace pro učitelstvo v Pardubicích. Mě
sto Pardubice povoluje velkomyslně ročně 4000 K své
mu učitelstvu, kterážto částka má se rozděliti mezi ty
členy stavu učitelského, kteří z jakýchkoli příčin postí
žení byli nouzí finanční. Kdo si činí nárok na nějaký
příspěvek z této dotace, podá si odůvodněnou žádost k
místní školní radě, při níž t. zv. školní komise rozhod
ne, komu a v jak veliké míře má se příspěvek uděliti.
Měřítkem školní komisi při rozdávání podpory jsou prý
určité jednotky, které představují léta služební, rodina,
stáří, snad majetkové poměry, služné atd. Jsme ochot
ni věřiti, že školská komise jest ve vypočítávání dotyč
ných jednoteh vedena naprostou objektivností, že tu
není nikde nějakých osobních, náklonností, po případě
osobní zaujatosti. Ale jest podivn, že vždycka při tako
vém dělení dávalo učitelstvo hlasitý průchod nespoko
jenosti a rozmrzelosti, která průzračně kotvila v po
chybnosti o naprosté spravedlnosti. A to bylo právě pří
činou, že všecky sbory učitelské v Pardubicích podaly
k místní školní radě zdvořilou petici, podepsanou všemi
členy stavu, s otevřeným přáním, aby blahosklonná ona
dotace města rozdána byla vždycky mezi všecky členy
učitelstva pardubského bez výminky, třeba v jistém
jakémsi poměru. Spravedlivému tomuto požadavku ne
dala však místní školní rada z příčin tajůplných sluchu,
cž přijalo učitelstvo jen s překvapením, jsouc toho pře
svědčení. že by se vhodným tímto rozhodnutím učinila
přítrž všem rozmrzelým řečem a poznámkám. Kromě
toho dlužno tu podotknouti, že ty, opakované petice se
svým prosebným obsahem jsou na úkor důstojnosti a
vážnosti stavu.

Majales. Velikou slavnost školní uspořádá okrašlo
vací spolek v Pardubicích dne 19. t. m. odpoledne na
»Vinici«. Průvol šklních dítek vyjde od školy na »Kři
vánku“ s hudbou. Při průchodu městem přidají se děti
všech ostatních škol pardubských. Na »Vinici« přivítá
všecky prof. Sakař a po něm promluví k dětem staro
sta města ing. Prokop. Po té bude na tisíc květináčůs
různými květinami odevzdáno školní mládeži k dalšímu

pěstění. . .
Dr. Mesany redivivus. Dr. Mesany, primář okresní

nemocnice v Pardubicích, vystupuje opět na scénu.Par
dubské pokrokářské listy drží palec panu primáři proti
okresnímu zastupitelstvu, kteréž usneslo se ukončiti
disciplinárví vyšetřování před rokem započaté a posud ,
neskoncované. Stará písnička na novém válet! Primát
pardubské okresní nemocnice je nedotknutelný, všecko,
co vykonal a ještě vykoná, jest veliké,mravní, ideální,
obyčejným smrtelníkům — až na pokrokáře a jim podob
né — vůbec nedostižitelné. Čistý, nezměrný nadčlověk
kterému všichni daleko široko nesahají ani pod kotníky.
A nyní přijdou takoví někteří členové okresního zastu
pitelstva, kteří nestačí za takovým nadčlověkem ani
mrkat a budou chtít pana primáře soudit! Ty věčné
patálie s pinem primářem stávají se skoro už komický
mi. Jsou lidé, kteří nedají pokoje za nic na světě, je

jich nepostrádatělný živel je ustavičný boj. Ale sotva se
jich někdo jen trochu dotkne, již je oheň na střeše a la
mentace nad hrozným příkořím. »Osvěta Lidu« vyliču
je okázale veliké zásluhy Pana primáře, volajíc tím ve
řejnost na pomoc proti okresnímu zastupitelstvu. Ale
slyšeli jsme z mnohých úst, že všecky ty novinářské a
potheosy nejsou, leč lékaře vůbec a primáře zvlášť ne
důstojnou reklamou. Kdo chce míti pokoj pro své vě

decké a humánní práce, musí napřed dáti pokoj jiným.
Opravdu velcí lidé nevytrubují v novinách, co velkého
vykonali, ale v tichosti a ve skromnosti všem vědáto
rům vlastní pracují, aby ještě více ve prospěch lidstva
vykonali.

Surovec. V Pardubicích koná se májová pobožnost
při naplněném chrámu Páně. Nejen ženy, ale i mužové
rádi přicházejí na tuto oblíbenou pobožnost. To ovšem
píchá naše nepřátele do očí a tu a tam ulehčí si mnohý
o této pobožnosti a její návštěvnicích sprostým něja
kým výpadem. Nedávno byl zástup žen, vracejících se
z májevé pobožnosti -na hrázi«, napaden jakýmsi spro
stým individtem a zasypán surovými nadávkami. Pro
ti takovému surovci jest nejlepší prostředek dáti ihned
polícejně zjistíti jeho jméno a bez pardonu podati naň
žalobu. Se surovci se jinak jednati nemůže.

Čáslav. (Opozděno). Na den 6. června chystá se
v Čáslavi velkolepý pěvecký a hudební festival polab
ské pěvecké župy, v níž sdruženy jsou zpěvácké spolky
z Čáslavě, Kutné Hory, Kolína, Poděbrad a Nymburka.
Proveden: bude Dvořákovo dílo »Stabat Mater« ve
dvoraně čáslavské Sokolovny. Na 450 sil pěveckých a
hudebních bude tu sdruženo. Doprovod hudební obsta
rá kolínská filharmonie, která již při prvém vystoupení
svém v Kolíně sklízela opravdové vavříny. Lze doufa
ti, že uměnfmilovné obecenstvo z celého okolí čáslav
ského nedá sl ujlti příležitost poslechnouti jedno z nej
krásnějších a nejmiilejších iděl Dvořákových, zvláště
když prováděno bude tak vyškolenými sbory, jakými
se v posledních letech polabské spolky pěvecké uká
zaly. — Volby do záložny vykonány byly letos
klidnějstm tempern, nežil roku loňského a zajisté Jenom

k prospěchu tohoto starého a vážného ústavu. Vyskytly.
se sice tří kandidásky, ale převážnou část hlasů sou
středí: na sobě kandidátka záložny, která navrhovala
muže, těšící sc jednek svým postavením, jednak: majet

/

kovými poměry vševbecné přízní. Účast člemstva byla
velmi značná. Výroční zpráva byla přijata s pochvalou.
Přejeme záložně, aby v novém správním roce dodělalá
se i nových čestných úspěchů. — Městské sady
Vodrauiy oděly se již plným rouchem své jarní krásy.
Město | právovárečné měšťanstvo přičiňují se, aby sta
ly se skutečně milým útulkem obecenstva. Aby návštěv
níci sadu nalezli občerstvení, upravena byla zahrada láz
ní a upravuje se a přestavuje restaurace »na Rusalce.=
Jen třeba Jest, aby v zájmusadů upraven byl také
přísný dozor jednak na mládež, která vzdor výstraž
ným a povzbuzujícím tabulkám počíná opět lámati kve
toucí keře, a jednak na ty dospělé, kteří nemohou si
zvyknouti voditi v sadech psy na provaze. Domníváme
se, ž elakáko!iv benevolence není tu na místě. — Soš
ka sv. Jana Nep. která stávala na konsolcena rohu
věže děkanského chrámu a která pří opravě kostela
byla snesena, byla právě opravena a před svátkem sv.
Jana na staré misto postavena. Bude tím snad učiněn
konec různým vtipůin, jež odstranění sošky vyvolávalo,
a také upokojena bude nelibost těch katolíků, kteří se
domnívali, že stará soška byla někam zašantročena. —
Plot u kostela, na jehož zubožený stav jsme již
jednou poukázali, zůstává stále neopraven. Obracíme
se 3 prosbou na okrašlvací spolek, aby na opravu je
ho blahosklonně nějakou korunku věnoval, když jinde
pro to není porozumění. Už k vůli cizím návštěvníkům.
kteří se zvláště v dnech červnových do města čekají, o
to prosíme.— Konference spolku sv. Vincen
ce pro dobrovolné podporování chudých vstoupila u
nás počátkem května tiše do života. Upozorňujeme na ni
všecky katolické dobrodince, neboť mohou býti jisti, že
prostřednictvím jejím dostane se podpory opravdu jenom
skutečným a potřebným ubožákům. Dárky pro chudé
přijímá buď pokladník konference dp. kaplan Fr. Lukš,
nebo mobou býti vloženy do pokladničky pro chléb chu
dých u sochy sv. Antonina v chrámu sv. Petra a Pavla.
— Násilnictví hrubého a odsouzení hodnéhodopu
stil se známý novaleč Dvořák v okresní nemocnici. V
minulých dnech přelezl v noci plot u nemocnice a ku
sem cihly udeřil v okna infekčního pavilonu právě do
místnosti, kdc spala ctlh. sestra ošetřovatelka. Rána byla
tak prudká, že přerazila okenní rám a jenom těto pře
kážce lze děkovati, že cihla, vlétnuvší do místnosti, mi
nula lože sestry. Jinak by jí byla jistě roztříštila hlavu.
To byl vděk za osctřování, jehož se mu právě v ne
mocnici dostalo. Úločník hned po činu odešel do Kutné
Hry kc krajskému soudu, kde se udal, aby prý byl na
nějaký čas dohře zaopatřen. Pěkný doklad nynějších
porněrůí ©

Do Částavě a okolí. V »Osvětě Lidu« v čáslavských
sloupcíchvyslovuje se rozhořčení nad tím, že sl. okresní
výbor odhlasovul potřebný obnos na zařízení kaple v
okresním chorobinci a na systemisování místa páté oše
třovatelky a poznamenává, že zřízení kaple nese se
bou nebezpečí požáru a že stačil by chorobinci kostelík

sv. Alžběty. Zpráva »Osvěty Lidu« spočívá asi na ne
dostatečné informaci, neboť zařízení kaple nebude státi
»veliké« © tisíce, — poněvadž © bude co © nejjednodu
šcu zařízena. Vybrána jest pro ni místnost úplně bez
pečná členem okres. výboru p. ing. Fr. Tetřevem a ne

třvanců okr. chorobince. Jsou mezi nimi ubožáci, kteří
musí býti přenášení a kterým bylo by jistě trapným,
aby je v kostele každému přístupném zvědavci prohlíže
li. A což teprve v měsících chladných, | kdy kostel
sv. Alžběty, Jak se právě v minulých letech obecenstvo
přesvědčilo, jest pravou lednici! Odepírati pak těmto
ubožákůn trochu té duchovní útěchy, bylo by jistě ne
lidské! Jen tímto Čistě humánním účelem byl veden si.
okresní výbor, když zřízení kaple posuzoval a povo'o
val. Pozud jde o systemisování pátého místa ošetřo
vatelky, | tu jevila se toho nutná potřeba, neboť dopra
vovány jsou obcemi do chorobince osoby tak zubožené,
že by takřka potřebovala každá zvláštní ošetřovatelky.
Pan pisatel oné zprávy mohl by se o tom osobně pře

svědčiti, má-li na- lom zájem. Bylo to -zajistévelmi- bez- 
ké, že sl. okresní výbor zařídil oa př..ná všetka lůžka
bílé povlaky, ale, má-lí se -všecko udržeti v přísné či
stotě. přiošetřovancích,- kteří- se při nejnutnější potřebě
hnouti. nemohou, ba kteří se ani necítí, jest to práce
při toliku ošetřovancichjistě síly čtyř žen převyšající. .
Za tu cenu pak, za kterou ona pátá ošetřovatelka sloa
žiti bude, by onu práci dnes ani zručnější služka nekoná
la.Tolikk správnémuobjasněníoné zprávyv »Osvětě.
Lidu«, s níž souhlasime -však v tom bodě, že by se pro
zevnějšex kostela sv. Alžběty a jeho zahražené nádvoří
mělo něco vykunati. Vždyť stojí mezi dvěma pěknými
budovami jako žebrák a jeho nádvoří, na němž jsou
ještě hroby, je nejen skladištěm, ale i smetištěm. To-
ovšem není starostí si. okresního výboru, ale sl: měst.
ské rat jako patrona kostela. M

Opočno. V kapucínském chrámu Páně v Opočně bu- 
de se konati o svátcích Svatodušních »Triduum«, t i..

sefa z Leonissy z řádu kapucínského s následojícím
pořadem: Dle 25. května bude o 4. hod. odpol. kázání
s požehnáním. Na Hod. Boží Svatodušní bude slavná
mše svatá o 9'1« hod. Odpoledne o 3. hodině kázání a:
shroráždění IH. řádu sv. Františka s požehnáním. V
pondělí Svatodušní bude o půl 11. hod. kázání o výsta
vě nejsv. Svátosti Oltářní a na to slavná mše svatá.
Odpoledne o 3. hod. slavné požehnání a na ukončení
»Te Deum laudamus«.

Opět vloupání do kostelá. Ze soboty na neděli (12.
května) v noci vloupal se neznámý pachatel do kostela.
ve Skuhrově u Rychnova nad Kněžnou. Vymáčkl v már
nici okno, vzal z marnice hrobařovu motyku a ruční
pilku a hleděl vypáčiti kostelní dvéře. Nejprve asi u
sakristie a pak u dveří postranních na hřbitov. (Hřbitov
je okolo kestela.$ To se nepodařilo, ač dvéře nesou toho:
páčení značné známky. Proto konečně rozbil skleněné
okno g kaple sv. Antonina a tudy vlezl dovnitř.Šel po
pokladničkách. které byly prázdny. Neodnesl tedy ko
řisd žádné, za to ovšem způsobil škodu dosti značnou
rozbitím okna, jež samo může míti cenu 100 K, a po
škozením zámků dveřních. Vloupání ohlášeno četnické
stanici v Solnici, odkud s nevšední ochotou vypravili se:
dva četničtí strážmistří na místo čínu. Zjev dvou četní

ků v plné zbroji v kostele a na hřbitově vžbudil ovšem

služby Boží. Pachatelem zdá se býti tentýž, jenž již po
dobné vloupání jinde provedl, a je nyní z kriminálu zase
na svobodě. Proto pozor! :

Česká Třebová. Kus poctivé historie o poměru Ří
ma k národu českému podal nám svou přednáškou vsdp.“
Th.Dr. Frant. Šulc. Nelze několika slovy podati obsah
téměř dvouhodinné řeči. Avšak, zví-lí spravedlivý člověk
Čech, že první slova, jež napsána byla jazykem slo
vaaským, jsou počáteční slova evangelia sv. Jana, že
to byli svatl bratři solunští, kteří náš národ postavili
mezi národy kulturní, pak divně se poslouchají tuctové
a bezhlavé táborové řeči, které šmahem haní vše, co
jest katolické.Kdyždále zvíme,že se říkákrálovství
Česképroto. že důstojností královskou z Říma vládcové
naší země obdařem byli, pak jest névysvětlitelno počí
nání těch. kteří štvanicemí proti katolíkům snaží se v
nevážnost uvésti, ne-li dokonce zničiti náš národ. Když
na jistn jest postaveno, že už »temný« středověk měl u
čitele s akademickým vzděláním, pak z jistých příčin
jest si jenom přáti, aby aspoň toto se navrátilo. Jestliže
vděčíme svou národní samostatnost jedině tomu, že
jsme sestali katoliky, coříci o vlastencích, kteří chtějí
lásku k národu dokázat hromadným výstupem z církve?
Tímto směrem brala se řeč vsdp. professora. Skutečná
špatnost dá se dokázati pouze asi šesti papežům. A kdy
by byla taková dynastie, kde by v řadě 256 vládců pou
ze 6 za nic nestálo, mohla by si k tomu gratulovati. |
papež jzst člověk a za své hříchy více trestán bude,
Krátce třeba říci: dobrý katolík musí býti dobrým vla
stencem, noněvadž má k tomu netoliko důvody přiro
zené, nýbrž i důvody plynoucí z náboženství. A jest

sezná ihned, jak daleko

předčí jakosti a vydatností
všechny podobné „výrobky.



-avláštěna -české žeač,sby svým vlivem v rodině za
. bránilatýká Sivotánábašěnskéhoatim i úpadkupra

na 340 posluchačů přednášku, za niž tímto vsšdp. dru.

Šalcovi svog povinnou, vděčnost projevujeme. Na vy
- zvání pfedsedovo se k slovu nepřihlásil nikdo, ač za

stoupeny byly všecky politické směry. Přiznáváme, že

- dr. Šulc. K tomu poznání přišli aspoň mnozí, že Hus a
Býlá hora nejsou celé české dějiny. Církvi netřeba se
hfatorie báti.

Výstava v Novém Bydžově r. 1913. Okresní výbor
novobydžovský rozhodl se ve svém sezení dne 4.
května 1912 u příležitosti otevření nové, moderní ho
spodářské školy v Novém Bydžově, jež v roce 1913 ve
řejnosti odevzdára bude, uspořádati výstavu. | Za tou

příčinou:ustavil ae jíž komitét a zejména veškerá spo
lečenstva v okresu jeví již čílou činnost. Ježto v kura
toriu zasedají též zástupci okresu chlumečkého a krá
lovéměsteckého, bůdou též tyto okresy za součinnost
požádány, jakož i sousední okres nechanický. Výstava
mápotrvati asi měsíc a bude hospodářsko-průmyslovou.

. Velké Řetová. Jsme velice potěšení nad novým p.
faráření Krausem. »Milost Bží, láska a pokoj budiž me

-zi námi'« To bylo thematem již prvního jeho kázání a dle
toho se šlechetný pastýř řídí. Radostno jest popatřiti
na velké zástupy, které přibývají do chrámu Páně, ú
těšno jest naslouchati chválení těch lidí, kteří s důstoj

ným pánem jednají. Bůh ho poslluj! .
Krt! dánský Frederik VIIL zemřel dne 14. t. m.,ra

něn byv v Hamburku mrtvicí.

Račte si psáti o vzorky
firmě

u „Wzájemnost“ mm-v Hronově čís. 196. "8
—Z výva jněného a medního zboží. —

Doporučujev osvěděsnýchp k zimnísosoně:Modní látky vlněné dámakéi panské
plátna, damašky,obrasy, zefiry na košile,
—. — laty atd., překrásných modních vzorů. — —

al Výbavypro nevěsty„A
Da nás=mbsak ' vý4u.m spréků vkusněrosdruženýchsmě 18K

Obáráne «to nojlepěli | Mřesí-socdůlpodaík!
S" Vpodnikutomtolze téžbezpečněaložiti "W
vklady proti G*/,úrokování.

-Podnik podléháravisi Zemskéhovýboru král CeskéhoaZemskéhoS =

Založeno r. 1802.

SPECIRLITA
ústecký, popo mnohá desftiletí vyP ášený udeční likér pod názvem

lékařskými vědátory jakožto příjemný
občerstvujícíprostředek doporučovaný,

' AJ Andres:v Ustí m.Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéř doporučuje se ku koupi. pravého franc

cognaca,Ferčmské slivevice jakožiipův. jamrumu a všech druhů nejjemnějších likérů vcenách
nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

zhIN

zhotovuje.adodávámalov-ná

ro

oknachrámovájednodušep vedení,odnejjednvzorumosaikovéhodoneimoprovedenítevránídodávátatoi sželeznouk

tvewenkle

E.Škarda,Brno

Předetnávyznamenáníadoporučení.

= Přátelé pravdy!

jeme Vásvšeckyna obrannébro

maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„S
E“ ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně82 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

Při hromadných objednávkáchposkytujemeí 50 procent alevy.
Zanepatrnýobnostudížmůžesi každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnouosadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli

ozbrojeni. Pracujě- li «» nepřátelským tiskem na
zkáse e tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

uláti na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,

aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
jest uveden na obáloe tohoto čísla. Objednávky
obratem vyřídí

| administrace, ch Úvah“
vKo ýzoKrálové.

Duch
katolické

Obnovy.
-Sepsal

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

pro každou dobu.

Stran 722. Cena 4 K.

stoupencům našich organisací.
Odporočvjeme vřele křesťanský český závod

vyšívadek a šičok »Záštita< v Chrasti
u Cbradimě.

pro nevěsty, přepychovéi jednodoché vzorně ob
stará „Záštita“ Ved. duchovenstva naskytá se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaračené dle
předp.su za ceny mírné. Učiňte objednávku Da
zkosšku a budete jistě spokojeni!

ORP Odporačujteve svém okolí' =

Čtěte a rozšiřujte!
. Právě vyšel v „Časových Úvahách“ dů

| kladně zpracovaný spis:

Jazyková otázka

Napsal Dr. Fy Šalo.

Osvědšený znalec politických dějin českých
podává do rakou lidu úvahu tak promyšlenou,
že slouží k poučení i odborníkům. Jest to v ka:
tolioké literatuře spis svého druhu jediný. Ja

časů těch, kdy náš národ ješ.č nebyl přičleněn
k ofrkvi katolické Důležitá to úvaha zvláště pro
naše organisátory.

Stran 116. —Gona pouze $2 hal.

Při hromadných objednávkách větší slova.

Objednávky vyřizdje obratem

administrace „Časových Úvah“

Obrázky svatých
v různých cenách, levné
pro školní dítky, —

přijímání a zpovědi
Jze dostati

v Družstevním knihkupectví
v Hradci Králové (Adalbortínam).

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci Králové 1909 konaném
četnými ilustracemi, s řečmi všech řečníků,

většinou dle stenografických protokolů podanými,
— v rozsahu 35 tiskových archů velké 89 —460 str

nabízí ve výrobní ceně K 3 — franko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

ew- Pilmě čtěte důležitý spis. -08

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a w ostevičným zřetelem k nověj
ším a nejpovějším církevním "ij etátním normám

a předpisům vzdělal

. Br. Th. Antonin Brychta,
kanovník-strážce kathedrální kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a 649; velká 8%; Cena 11 K.

Velice cennou tuto knihu redakce „Obmovy“ co
mejvřelejí odporučuje.

Expedici obstarává

Biskupská knihtiskárna
WHradoi Králové.

BLSKUská knihtiskárna[w radciKrálové[f
nab své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.
Ceny mírné, vyřízení správnéa rychlé.ČES00“

Znamenitá novinka
Dr. Frant. Xav. Nováka, C. SS. R:

(některé uaše kněžské problémy a aforismy)

očekávaná v kruzích ve.edůstoj. duchovenstva

OW*>již vyšla. <
Vydána je v nádherné úpravě o 390 str.

Obsah: Bůh. — Věda, moderní věda a
víra. — Reforma. —Pessimismus, — Revoluce.
— (Celibat theorie. — Intermezzo, problémy
pohlavní. — Celibát, praxe. — Právo a po
slušnost. — „Dochovní život.

Cena knihy: brožovanéhovýtisku K 300,
v orig. vazbě v celoplátně K 450.

Knihu Novákovu obdrželi jsme do gene
rální komise. Možnoji obdržeti v každém řádném
knihkupectví, hlavně

v Družstevním knihkupectví
a nakladatelství v Hradci Král.© OU.J



zúrokuje veškory

4a:
vkladyne. knlžky

Nejlevnější a nejbezpečnější

mg- a věna dítkám "wa
poskytaje Jubilejní, vzájemně dobročinný

živnostenský spolek

„Oharitas““ v HradciKrál.,
jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil v 86
případech úmrtí celkem 40.575 K, získav O0%
členůu Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnéjší jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže | ženy od 24 do 45
lot. Příspěvok správní každerešní obnáší 2 K,

jednou pro vždy jest: do 30 let 2K,

Z o als něj úmrtí10K. Každýčlen sezavazuje, že splatí 2KE
jež se vyplatí bez p babu bobuď zákonitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého života
označil.

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž
poskytuje též

mp- věno "UW

doepálestí 1v denjejich sňatku, případněv donob také při úmrtí těeh,
or je do odboru věnného přihlásili.

Každý pojištěneo u věúného odboru obdrží |
tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
bylo přihlášeno.

Jinochy lze přihlásiti až do stáří 18 let a
dívky do 16 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
55. rok věku svého. 6 E je pro všecky
stejné, rovněž příspěvek pe 1 K ve výše zmí
něných případechbovinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adressa zní:

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové,

Dr.Frant. Reyl, Váci. Jenšovský,
předseda. jednatel.

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

vwHradol Králové, Svatojanské nám. č. 76.

Zařizování Velkosklad

elektrického lustrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

a přístrojů
Dynama. k vaření

Motory. a topení. ©
Instalační“

Žárovky materiál za |.
Osram, tovární oeny.|:

Tu '
Solid. obsluha,

Rozpočty zdarma. — Ceny levné.

FYTVPKTTTVTT
je

dhPAs „i O .“.Jet :

Továrnana cottagováamerická»* u

HARMONÍIA
též evropského systému

RudolfPajkrA spol.
v Hradci Králové,

Oklady:
Praha, Vídeň, Bndapeit.
Podálováharmonis

obou soustav v každé vo
Ikoati, pro kostel, školu

1 ku ovičení.

Se barve 0 |
Easplátky od 10 K. NÝ

P. T. dachovenstva
avláštaí výhody.

„ | Katolikýponlžníústav

„věrní družstvoEliška“

pRB* přijímávklady<
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.
Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez

výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

Osvědčeným prostředkem vboji
proti alkoholu

jsou
lihuprosté čŠumivé limonády

připravené pomocí

Maršnerových šumivých
Jimonádových bonbonů
chuti malinové, citronové, jahodové, ma

řinkové a třešňové:
Pravé jedině s temtoOchranaeusnámidu,

třán. Roční spotřeba 60 "milion
ušů. —Jediný výrobče:'

První česká akelová společnost tarárom
ta O. vakrovínkýčokoládu-pmKrál Wieohradeshk,dříve:

= AMARŠNER.=
Sklady:Praha, Ferdinandovaté,K
ské,pán, — Vídeh-VI, Theobabdg.

*-Brno,Narazí náměstí 3A

sáček

—

Inž. C.

Jana Kotrče
prostředkovací

a realitní kancelář

v Hrada Králové
proti kostelu Panny Marie

prostředkuje

při 24 provisi

prodeja koupi
veškerých druhů

-—realit, ©
při nahodilých parcelacích

skládá přiměřené obnosy

= 00 záruku
správnosti provedení.

Kupuje
na svůj účetza hotové a

prodává
| Wlastníobjekty

za. výhodných platebních

podmínek

n nz
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Fa Pa
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Užádného národa na světě nejeví setakový |
" smysl.pro národní solidaritu, jako u národa Židov

ského, Talóvou vzájemnost nacionální nikdo za
vrhovati nemůže, pokud nevybočuje z mezí práva.
Ale židé před gojimy dovedou si.hráti na schová
vanou. Tvrdí, že prý vlastně žádným zvl, národem
nejsou; tak oslabují ostražitost křesťanstva, když
na účet lidí jiných s -velkou houževnatosti propa
gují prospěch vlastní národní společnosti. A hrozí
H kterémukoli židoví nebezpečenství trestu za zlo
čin, hned dají dohiromády hlavy židé němečtí, fran
couzští, italští atd, snažíce se velikým! náporem
dociliti.osvobození krve spřízněné,|

Mnoho v ton ohledupoučila aféra Dreyfusso
va, Hilsnerova“ V době, kdy se mluví tolik o židov
skó asiniláci, kdy volnomyšlenkářští židé vykři
kují hésla o řóvnoštia humanitě, jest prakse je
jich zcela opačná. S tupou Ihostejností patří židov
ská obec na katáhské a hromadné pronásledování
živlů Křesťanských. Židé, bydlící v místech suro
vých násilností, buď mičí anebo karabáčníkům po
máhají. Je-li dán všák jediný židovský zločinec a
nebo "žid silně podezřelý za. mříže, semitské sop
Ky hned společně za. velikých výbuchů chrlí žha
vou lávu na všecky, kteří odvažují se míti jiný ú

sudek, nežvyučencí rabínů.V Rusku má se konati soud nad židovským
vrahem chlapce Juščinského, Rozumí se, že uvedli
židé do rychlíkového. pohybu všechen svůj aparát
žurnalistický. Jedna mysl, jeden duch! Každý žid,
který dříve o židovském vrahovi neslyšel, který
věbec poměrů ruských nezná, jest pevně přesvěd
čen, žežid chtapce Juščinského vůbec zabiti ne
mohl. A židovští žurnalisté dávají do přísné klat
by každého, kdo by si dovoloval o svatosti obža
lovaného žida pochybovati. Pokrokoví židé, kteří
jindy tolik odporučují svobodné zkoumání, volné
myšlení. snaží :se nyní dáti na mozky křesťanské
nejpevnější svěrací přílbu. . Jejich jerišský křik
rozléhá se vysoko k oblakům, zaléhá s úpěnlivými
nářky a prosbami i do těchmíst, která. byla ne
dávno poházena blátem cynických pomtuv židov
ských.

Sepsali protest proti pronásledování onoho ob
viněného žida, který s velikým kvapem nábízejí
k podpisu netoliko universitním professorům, stát
níkůrn a soudcům, ale i biskupům, poslancům. A
larmuji zkrátka k -vůli jedinému židovl celou Evro
pu, Jako by někdo celému židovstvu na krk sahal.

Tedy vynikající osobnosti připojovaly své
podpisy, aniž by vlastně aféru prostudovaly, aniž
by se nestranně poučily o jádru celého sporu. Vy
řídily celou záležitost způsobem nejpohodlnějším,
jen aby se zbavily dotěrných fanatiků. A že ně

které podpisy byly zaplaceny královsky, netřebaani dodávati.
Tedy celá křesťanská Evropa má nyní na žá

dost semitů postaviti se k obraně jediného žida,
jehož aféra má se teprve vážně dle obecných pra
videl řádného soudnictví vyšetřiti. Na soudce děje

se již nyní nátlak přímo zuřivý, aby se Úeopovážili mysliti mozkem vlastním.
Amyní obraíme Bist!Na třícet tisíc křesťan

ských Ařménů bylo.z náboženské zášti tureckých
fanatiků pobito jako na jatkách. Mnozí z ubožáků
byli před smrtí. krutě mučeni. V Makedonii kře
sťanští Srbové a Bulhaři byli dle nařízení samých
tureckých úřadů v celých řadách mučeni způsobem
tak zběsilým,. že hunská lotrovství byla daleko
menší. Tenkráte židé nealarmovali nikoho. | Ani
státy křesťanské. nevydávaly obrněných protestů.
A tystáty, které jsou u židů nejvíce zadluženy,
omlouvaly se, že nemají práva vměšovati se do zá
ležitostí států jiných. A tak v civilisované Evropě
páchalo se bestiální katanství nerušeně celou řadu
měsíců. Židé v mladotureckém režimu znamenají

totiž velice mnoho, Turci si jejich věrnost pochva
lní — a proto ten náhubek. Katoličtí Malisoři při

svém odpořuktureckým katanům prohlášili, že ra-.
ději chtějí všichni zahynouti, než by sevrátili zno
vu pod karabáč svých mučitelů, kteří ruší bezo
hledně'silouvý, ku kterým. še úředně zavázali.
Bylo potřebi dlouhého domlouvání Černohorců a
Jiňých, aby“ se 'ubožáci. do--svých bydlišť vrátili.
A co pro ně učinila civilisovaná Evropa? Ubožáci
proti "barbarské„knutě vydali veřejné. pro
sebné próvolání“k předním diplomatům evropským
za podpora svých přáv. Ale nepřispěl jim nikdo —

teda*že 2ačes. " poskytnut.útulekvČert Be? 3 Y
"V Portigatsítu jest (ráho -na

pttvých. katolíků,kteří. hlí sun
úřským rdousením svobodyrozná vězení -hinboko-pod z koow.$vou těg

a “kalém raliovanými nigčirnami, kde celé
řac vězňů rychle zmírají, V nedávných dnech
oznámeno,že -již 1342těch ubožáků strádáním ze
mřelo. Pro odpor proti zednářům a pro hájení ka
tolické víry bylo již popraveno 863 Portugalců.

te zed.

ráno 311 katolíků,
Připuctěme k tomu, jakébestiality páchali žáci

Ferrerovi na bezbranných ženách katolických v

tichých krajů katolických zednářstvo.
A kde proti všem těmto ďábelským náslino

*lem so ozvaly obrněné a svorné protesty evrop
ských aiplomatů? Kde vystoupili biskupové se vší
rázností v pastýřských listech se žádostí, aby
tygří zuby, jež se zakousávají do šíje tolika kře
sťanů, byly odraženy? Ale teď sama naše církev
jle 1+ i Židovstva má se odhodlati na žádost ži
dů a to ve prospěch jediného žida k tomu, co
vlastně neučinila ve prospěch tolika statisíců mu
čedníků křesťanských: Církevní kruhy totiž vědě
ly, že by při rázné obraně celý židovský tábor za
čal povykovati o snahách po násilnictví. Židovská
rafinovánost jest totiž nevyčerpatelná. Vždyť za

Ferrer, stříleli židovští najatci do tábora katolic
kého,tvrdice bezcharakterně,že popravuFerrero
vu zavinili Jesuité a katolická církev vůbec.

Že by tu byla hlavní příčinou nevinně prolitá
krev barcelonská, volající o pomstu k nebesům, o
tom ani slyšeti nechtěli. A tak nyní vidíme určitě,
jak jsou vlastně poměry evropské >zklerikaliso
vánv!< Církev pro strach židovský musí se báti
hájiti své vlastní lidi. A činí se na ni docela nátlak,
aby se vměšovala k vůli záchraně jednoho žida
do pravomoci cizího soudu, složeného z lidí vy
znání pravoslavného. University, vlivní diplomaté,
poslanci a jiní křesťané nemají ani tolik srdnatosti,
aby řekli, že přece nemohou každou chvíli svým
prostřednictvím dělati nátlak na soudy zahranič
at —

Ale jestliže obrana židovská jde tak daleko,
jestliže všecko židovstvo pracuje k záchraně jedin
ce, mán:e z toho poučení o povinnostech vlastních.
Katolictvo zakouší stále horších kopanců, za vinu
jednoho činí zednáři zodpovědnou církev celou.
Již pro nepatrné podezření jednotlivého katolíka
pořádají se rafinované hony na všecky organiso
vané katolíky. A lidé po katolicku bokřiční ještě

tu potřebí nápravy?
Katolická sebeobrana vždy musí býti důstojná,

spravedlivá, ale musí býti mohutnější, musí shro
mážditi větší řady k obraně ohrožených míst. Pak
teprve úskoční zákeřníci.se zaleknou a ponechají
nám to, ce nám plným právem náleží.

Řostolní práve
pozlacovačsíké a řezbářské,

. spovasřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně ProvádíJOSEE MIKULEC,

umělecký závod v Hradei Králové.
Cetná uznání od vid. dřadů duchov. kdisposici.

Kulturní jiskry.

bergovi byl zvolen za poslance dr. Drtina. To
znamenalo, že mizivá menšina pokrokářská měla
se došplhati za pomoci četných konservativců pod
štítem všenárodníni k náhlé a nepřirozené nadvlá

tinou nepůjde, protože konservativci (tvořící ve
likou většinu) rozhodně nechtěli zapůjčiti berly

prosadití za kandidáta svého dr. Pelce z Polské
Ostravy. Začali z něho dělati náhle šikovným ma
névrem agrárníka, aby kandidatura táhla,Ale plá-|

megšinového poslance vnutiti všem kruhům ná
rodním ještě obratnějšího pokrokáře Ziku. Myslili
si, že po dvcu záměnách mepšinoví pracovníci ko
nečně dotěrností budou znaveni tak,.že přikývnou.
Křesťansk..-sociální: stoupenci počínali .sis plným
rozmyslen, v zájmu menšiny nečinili chamtivých
nároků, ale také nemohli v zájmu vlastní cti pod
porovati odpovědné své 'nepřátele. Stáli na tom,
aby byl zvolen skutečný pracovník menšinový,
muž takový, jemuž bý zájmy všečešké na srdic le
žely Více, než -:viramálcllý,: politický fanatismus.

Proto navrh dj vakyy. od.jpolených českýchstran kandidáov Žáček nebo ráda Hru
5 "AHEBObottrOoNNku „Chtěli aby..zwolený po

stanec stál nad stranami, aby bděl výhradně nad
celou ohroženou menšinou slezskou. Naposled dne
8. t. m. prohlásijj našincí a zástupci strany Žáčko
vy, že se shodli na kandidatuře Gudrichově,

Leč pokrokáři zamítli kteroukoliv kandidatu
ru mužů umírněných a ve spolku s agrárníky a
národními sociály trvali na kandidatuře Zikově.
Vědí ovšem předem, že Zika zvolen nebude, proto
Že hlavní opora hrstky pokrokářů, totiž sociální de
mokracie, má již kandidáta vlastního. A tak jest
ortel nad společným kaididátem menšinovým vi
nou pokrokářů nadobro zpečetěn. Pokrokáři samí
tak ponechali volnou ruku katolíkům, kteří postaví
kandidáta vlastního.

Soclální demokraté. pro militarism. Ve schůzí
branného výboru dne 7. května připravil sociální
demokrat Daszyňski skutečnou sensaci. Ve své ře
či mluvil ve prospěch vybudování a sesílení ar
mády a zdokonalení výcviku, zdůrazňoval důleži
tost jízdy, navrhoval, aby věnovány byly větší ob
nosy na cvičení ve střelbě na středních školách,
aby zavedena byla vyznamenání pro nejlepší střel
ce a pak rozdávána zbraň mládeži. Proč tak Das
zyňski mluvil, vyšlo na jevo ke konci jeho řeči,
kdy prohlásil, že armáda musí býti pohotovou proti
Rusku a nadšeně řekl, že při válce rusko-rakouské
sám potáhne do boje.

Lehce vysvětlitelno, proč >»protimilitarističtí«
sluhové židovstva pojednou vypadli z role, kterou
dovedli tak zručně nezkušené davy klamati. Židé
nemohou a nemohou Rusku odpustiti, že šlape na
paty šejdířským a revolučním semitům více, než
státy jiné. A proto jen honem sesíliti vojsko na po
rážku slovanského státu!

Přední národní rytířstvo má býti represento
váno poslanci. Tito při volbách jazykem >se obětu
jí« národu na všecky strany. Všimněme si však
těch obětavých skutků! Pokrokář dr. Budínský již
se stává svoj zištností pověstným. Byla podána
stížnost místní školní rady v Komíně správnímu
soudu do rozhodnutí ministerstva kultu a vyučo
vánív příčiněpřijímáníčeských dětí, neznalých ja
zyka německého, do soukromých německých škol
brněnských. I.eč talo žádost zůstala před správ
ním souden ve Vídní bez zastoupení.

Proč? Dr. Perek nabídl se, že bude celou zá
ležitost u správního soudu zastupovati zcela bez
platně. Všechny spisy předloženy poslanci dru Bu
dínskému, který uvázal se bezplatně stížnost k mi
nisterstvu vypracovati. Když byla zamítnuta, vy
pracoval novou stížnost na správní dvůr. Když byl
sdělen dru. Budinskému den přelíčení (4. květen),
řekl, že nemůže do Vídně jeti pro jiné stání, ale že
obstará obranu jinak. Dr. Perek prohlásil také, že
mu není možno zastupovati. Tak zůstala česká věc
bez obhájení, kdežto německé školy i ministerstvo
vyučování měly své zástupce.

Jak dr. Budínský jest nezištný národovec, pa
trno z účtu, jaký si podal české okr. školní radě
brněnské za zastupování stížnosti před správním
soudem ohledně pobočky III. tř. v Hutterově ulici.
Celých 980 K 75 hal.! Zajímavo, jak uměle »z lá
sky k české věci« účet vyšrouboval! Na př. příjem
a informace dopisu 4.30 K, podání na poštu a kolla
ce 1.2) K. stravné dne 25. listopadu 12 K, ztráta ča
su (3 a půl hodiny) 21 K, ztráta času v noci (5 a půl
hodiny) 12 K, obstarání překladu rozsudku do če

vání a potvrzení peněz 5 K atd., atd. A tací pokro
káři vyčítají kaplánkům hubenou štólu!

Soc. dem. »Proletář« píše o soc. dem. poslan
cích autonomistických: »Mimo měšťáckou pomocí

dobytých mandátů nezaznamenávají separatisté

Nelze z toho slevitli. Žádný úspěch parlamentární!
Žádný úspěch organisační! Žádný úspěch mzdový!
Ba často takové neúspěchy — zejména v Praze!«

V parlamentárce Jednotného klubu usneseno

Stránský a Masaryk o sobě hlučně prohlašovali,
že jsou oposičníky. Když však došlo k hlasování,
prchl Stránský a za ním Masaryk. Ejhle radikální

Když mělo dojíti ke schůzi drahotního výboru,

1 k protidrahotním demonstracím, se nedostavili, tak
že schůze musila býti odročena. Tak se tedy pro
vádí politika lidová! Planá demagogie jest schopna

S A ŽIVOTPRVNÍČESKÁ F

. naproti „Národnímu divadlu“ v Praze.
Nejlevněji. Žádejte prospekt. Nejvýhodněji.

Národohospodářská hlídka.
Nezištvost agrárních předáků. Mezi samými

agrárníky jest ještě silný kádr mužů uvážlivých,
konservativních. A bylo by si jen přáti — jak jsme
častěji již podotkli — aby se podařilo těmto lidem
zjednati klidnější soužití mezi konservativci ven



kovskými vůbec. Z hašteření rolnictva totiž má
největší zisk žid « soc. demokrat. Ale těžko lze
čekati radikální nápravu, pokuď nenastane záměna
mezi polhlaváry agrárními, kteří netoliko vedou
boj nejfanatičtější proti katolickým zemědětcům,

níkům. A jest zajíímavo a nanejvýš poučno, že hru
bé kopí proti nám zvedají v prvé řadě ti tak zva
ní předáci rolnictva, kteří máloco udělají zadarmo,
takže strana jim inusí vypláceti daleko větší od
měny, než jaké se dávají vysokým úředníkům stát
ním. Není divu, že v samém agrárním táboře oposi
ce ustavičitě stoupá.

Opos. lisť agr. >Právo Venkova« sděluje, jak si
umí šikovně pomáhati k příjmům agrární koman
dant Švehla. Když začal vycházeti agrární denník,
nafikali abunenti na četné nesprávnosti v expedici
a jiný nepořádek. Když se mluvilo ve výboru ti
skařského družstva o nedostatečném dohledu, řekl
Švehla, že zdarma tu funkci zastávati nebude. By
lo tedy bratrsky rozhodnuto, aby za dohled něko
lika minut denně dostával Švehla 6.000 K ročně.
Návrh ten ovšem podporoval i bratr Švehlův, kte
rý jako advokát má za právní zastupování druž
stva slušný peníz. Pak ještě žádal Švehla, aby mu
byla odměna zvýšena na 8.000 K!!

»Právo Venkova« k tomu podotýká: »Hledejte
v celém světě jednu politickou stranu, která by
měla placeného předsedu tiskařského družstva, ne
ní-li tento buď výkonným redaktorem, neb výkon
nou silou v účtárně neb tiskárněl« Dr. Švehla,
bratr předsedy Švehly, stal se také právním zá
stupcem v bance >Slavii«, což ročně vynáší něko
lik tisíc. A když byl předseda Švehla na cestách,
nebo když byl nemocen, zastupoval ho jeho bratr,
tedy -nikoliv dle obvyklých pravidel místopřed
seda.

Bylo nápadno, proč Švehla zbytečně zdržo
val založení agrární banky. Teď se ví tolik, že
potřeboval napřed, aby byli z vlivných míst odsta
veni ti, kteří kritisovali počínání rodu Švehlova.
Když pak byla nad Práškem pronesena klatba, při
jata byla do služby banky řada Švehlových pří
buzných. A bratr advokát stal se řiditelem tétobanky. -0

Nájemce dvora z Předhoře Daneš neúčastnil se
činně při zakládání agrární strany, při volbách
perných schůzí se neúčastnil. Ale protože se uměl
zalichotiti Švehlovi, byl odměněn tím, že se stal
ředitel-m banky >Slavie«, takže dle vlastního do
znání měl za rok 1911 příjem 21.000 K. Zkrátka
protekcí pokrokářských (!!) agrárníků dostal se k
tak vážné funkci muž, který předběžného vzdě
lání odborného úplně postrádal. Však se za takový
ministerský plat také velice málo napracuje. Rozum
musejí dodávati odborní úředníci.

A což Kotlant, jehož loni před volbou tolik vy
chvalovali netoliko agrárníci, nýbrž i najatí po
krokáři? Již dříve agrární oposice zjistila, že má
sedi dobře honorovaných funkcí a sinekur. »Právo
Venkova« dokazuje, že tento poslanec rozhodně
ty faurkce nemůže dobře zastávati: »Tak máme na
př. zjištěný případ, že jeden a tentýž den měl se,
pravíme měl se, poslanec Kotlant zúčastniti těch
to schůzí a porad: Schůze předsednictva Ústřední
jednoty, schůze výboru českého odboru Země
děl. rady, schůze zem. regul. komise. Tyto schůze
konaly se v Praze, a poněvadž byly stanoveny na
jednu a tutéž hodinu, dovedl si p. Kotlant pomoci.
Zanesl se do presenčních listin těchto korporací,
ukázal se v těchto schůzích, sebral dletu a odjel.
A když pováží se dále, že takovýchto příležitostí
má p. Kotlant do roka více a že velmi často se mu
stane, že při těchto příležitostech zastupuje ještě
placenou funkci okresního starosty, placenou funk
ci předsedy velkého skladiště v Jaroměři, pak ne
ní divu, že »udělá« poslanec Kotlant ročně diet K
20.000.—,ale jest také nesporno, že ani jednu funk
ci řádně a svědomitě již z nedostatku času plniti
nemůže, vždyť -takovýto 1 den vynese panu Ko
flantovi bez námahy a práce K 460.— příjmu.<

Dobře placenými dietáři jsou ovšem i Chaloup
ka. Malkus, Zedník atd. A tito pánové vzplanou
velikém hněvem „jestliže někdo z organisovaných
katelíků stává se podpůrcem rolnictva nezištně.
Takový u nich platí za »škůdce« a proto se proti
němu vyrazí se silným válečným pokřikem. Dietá
ři se totiž bojí, aby jim zlaté proudy nevyschty.
Kdyby. se odstavili ziskuchtivci, pak by na ven
kově zavládl pokoj..

Kdo z drahoty nejvíce těží? Vídeňský >Eko
nomist« napsal: >Zisk vídeňských peněžních ústa
vů jest letos neobyčejně příznivý.« A kartely: li
hový, petrolejový, uhelný, cukerní atd. vykazují
zisky ' do milionů: A v Celé'pledrfich peněžních 1
kartelníchpodnikůstojí židé. - |

Kdo podporuje válku Italsko-tureckou? Dne
6. února přinášelynoviny tuto správu z Paříže:
»Dva dobřestřežené vagony byly (z Paříže) ode

Také sfískovaný žid. Max rytíř Guttmann jest

založili si ve Vídni uhelný obchod. Kšeltovali tak.
účelně, až si mohiizakoupiti nešvýnosnější uhéů
né doly v Rakousku. Když Guttmann s Rotschildem
stali se pány nad uhlím a železem, postavili si Fer
dinandovu dráhu do Vídně a dostali státní a vojen
ské dodávky. Outtmann stal se $£magnátem cuker
ním a pivovarským, zakoupil si na Moravě panství
a lesy atd. Když David Guttmann zemřel jako 78
letý peněžní velmož, napsal sám židovský >»Prager
Tagblatt<: >Z malého obchodníka stal se stoná
sobným milionářem.« Jeho syn Max nyní na poča
té dráze pokračuje. Ale jak dlouho vydrží goji
mové pernou prací tento majetek obrovský sou
kromého finančníka rozmnožovat?

Rakouské zadlužování do cIzimy'nabývá roz
měrů hrozivých. »Bankovní zprávy«< sdělují: Pře

vyšuje vývoz hodnot domácích dosavadní dovoz
hodnot cizích, kdežto v Uhrách jest tomu právě
naopak. V roce 1911 činil vývoz našich cenných
papírů do ciziny okrouhle 400,000.000K, kdežto
dovoz cizích cenných papírů k nám činil pouze a
si 30,000.000 K. Našich hodnot z ciziny vrátilo se
k nám asi za 20,000.000K, a odliv peněz, vyvolaný
bursovními transakcemi, odhadovati možno na 100
milionů K. Konečným výsledkem přesunů cenných
papírů jest prý příliv peněz z ciziny k nám v cel
kové výši asi 250,000.000 K, k čemuž přistupuje
ještě asi 50,000.000K, jež cizinci, hlavně Angličané,
investovali do našich podniků, hlavně do naftových
dolů v Haliči. Naše hospodářství vypůjčilo si te
dy za jediný rok 1911z ciziny okrouhle 300,000.000
K, a o tuto sumu naše zadlužení oproti cizině zno
vu vzrostlo. Obnosem tímto vyrovnána byla část
schodku naší obchodní bilance.

Miékařská porada. Na pozvání ministerstva ob
chodu konala se ve Vídni minulý týden porada o
poměrech v průmyslu mléčném, které se zúčastnili
zástupcové výrobních kruhů, zemědělských rad,
hospodář. společenstev ze všech Korunních zemí,
atd. A z celé porady vyznělo, že dnešní ceny
mléka jsou úplně oprávněny a jsou sotva s to na
hraditi podstatně zvýšený náklad při produkci mlé
ka. Agrární znalci uznávají úplně těžký tlak vše
obecní drahoty. jakož I že jisté kruhy obyvatel
stva bolestně pociťují zdražení mléka. Těmto ne
příznivým poměrům může býti odpomoženo Jen
tím, že obce a dobročinné spolky se sdruží za ú
čelem lacinějšího prodeje mléka a zřídí vlastní pro
dejny mléka a mlékárny, ve kterých by se prodá
valo za lacinější ceny nebo dávalo chudšímu oby
vatelstvu bezplatně mléko, zakoupené přímo od
společenstev zemědělských. Agrárníci budou tyto
snahy městského obyvatelstva co možno nejvíce
podporovati. Vláda učiní prý vše, aby situaci. zlep
šila. ,

Nezaměstnanost dělnictva v ltafii šíří se po
vážlivě. Jest to následkem trvalé krise hospodář
řské, způsobené jednak válkou s Tureckem, jednak
zmařením italského vývozu do Turecka. Nouze a
hlad hrozí na mnohých místech. Na př. v Miláně sa
mém jest přes 30.000dělníků bez práce.

V Nekořiu Kyšperka.
pronajme 50

LETNÍ BYT
o 2 pokojích s kuchyní, po případě dle přání.
Mojné osy blízké! Hostinec, řezník a kupeo ně
kolik kroků. V místě hojnost pstruhů. Krajina
zdravá, krásná, hodící se pro toho, kdo bledá
klid a pravé letní zátiší. Byt je zdravý, suchý,
v prvém poschodí. Cena za celé léto 120 K,

po případě ústní dohodnntí.

Nabídky do adm.t 1. pod zn. „Divoká Orlice“.

Kdosechosě srdečněsaamáti,výborněse pobe
3,neodkládej 6

Věnecz česneku

které odeslal ZNA oře dům Italské národní bance. — Má- j půjčovati na přelný
pracha na Vlaky, vo navtet vů: lovárnyna
válečné zbraně, rázem by-se scvrkl počet. evrop
ského.vojskána čtvrtinu, AJen ten stát může se
nyní odbodlatík válce, kterámů židé piči.

Vie se posílá poověeená.Práce 

Sklad veškerých ko :řelé:

Dozvíte aaeát or Bbuntě
, ' i čínského vědy naskladě. pravého

Staré slato,stříbro 6drahobamyInpuje sa nejvyššíceny

JAN STANĚK,
pasé aoleolour

Praha |, ul. Karoliny Světlé, čis. 19. m.

XG X(BD X BOBX ABBX BDX

ŠJan Horák,
x 3
i soukenníkv Rychnověnad Kněžnou i
X zasílá na požádání vždy X

dle roční keollekci

* o ěnýchM44pravých
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo=—

i » zemských. iCetná uznání zvláštěz kruhůvele
K důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze méhe ryze křesťanského závodu za
dobu více než třice'iletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Volejemnéelátky na teláry. X
É Též na oplátkybez zvýšenícen! j
KD XCSBX G6DXS85 XG8BX

V úvěrníspolečnostsapsané společenstvo s ručením obmezeným
w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu)

přijímávklady naknišky

— za 449 až 5, =
. úrok ato dle výpovědi.

GW- Složnílístkyna požádánízdarma.“UN

Uhhlá 79'onšíjakostice nejlevněji. :

| Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kosteln

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnému dacho

vemstva s ul. patronátnímSaům k opravována přezlaco
oltážů, knaatelen, kříševých ces

i veškerých chrámových předmětů,jakož i
k opravě pomníků, šolozných

náhrobních křížů, —
slaooní různých předmětů venku se nal
sajících a o0ay minné. Taktéž dodávámcol

nová chrámová zařízení
v kašdém slóbu a provedení čistě uměleckém

Plný a zhotovují úplně besplatuě

státní

MNP*>Závod
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Českoslovanská záložna

v PRAZEJII, Spálená 9

gúrokujevkladyK
dle výpovědí ode dne vložení do dne vybrání.

své úplně bezplatně a vklad
na ně očiněné 5, bez
Důchodkovou daň platí záložna za pp. vkla
datele ze svého.

Peskytaje zápůjčky na směnky, hypoteky,záloh
na cenné papíryatd. Z$zob ab

ABlležnapodléhá: odborné revigi J
záloženvPraze Vůle kone se dne 10. června1
8. Nepředvídané revisi celoroční, jižvyko
nává p. Alois Svoboda, oficiál «. k. zem.fin. řidi
telství v Praze, ktorou vykonává Skrát až
Skrát v týdnu. B. Revisi prováděnétřemi rovi

noryvolenými Kokiad h ouje a členstva.4. Dennírovis ny, jiš vykon předseda
p. školní rada Dr. M. Kovář:
Záložna podrobena byla varpou 1911 zákonné revisi
Jednoty záložen a shledáno vše v nejlepším pořádku,
© čemž svědčí, že táž v rorisním

loženského hospodářství“
ní hodiny:

dopol. 4 od !/,3 do 5 hod.

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
„| (protokalovaná Srma) :

jv Jablonnémnad Orlicí (v Čechách) |
E (nt PJ. Helkudiy, faráře vo Výprachtice) E

doporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstva |
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod f
všech kostelních paramentů,j

spolkových praporů a kovového nášíníf
Cenníky,vzorkyi rouchahotová.naukázka(S

oko dimoskom

'Holičské mýdlo . . . . . - . + + « 10 h

SAKOz joma'«majolione20 0 20ha a oljkou. . .- ....
SetonkrémnaBolení“M 70bh
„Kámenpo holení. . x... .... ... 50hKolínskávodě.. <<... o 60h
Vše v bezvadné jakosti doporačuje a *6žpoštou

JO8. JELÍNEK, parfumeriev HřradciKrálové.

Dříve než koupite

zahrad, železný nábytek
než budete říditi

drátěné ploty a vralá
stavte se u jediného výrobce

o J, Plocka v Hradel Král
| (Pětidomi). |

© mí český katolický zárod ne Yldní

| Pranišek RuberDílna ku vyšívání

e* zhotovení ko
€ telních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a

vové nádoby, křížeatd.
ŠM

e VII.o., Kaiser
strasse č., vedleLa
saritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše framco.

Browning
6-35, 7-65.

Velodog,
bambitky,

spoleblivé,a jiné zbraně |saručené a zkou
Benévcenáchú

lov. pušky
- Vojtěch Rážž v radci Král,
, Ppodej ©.k. prachu, zbraní astřeliva.

v HradolKrel.636,odporalajerolodůst.taeboveastrusvé©Patentnínáprsdnkybezkonkurenční koláry Z omm
znaFryPeta Br Pr Jonéprá RB-66vyřnj.

Petodůstojnému důchovenstvu!

Přesídlení A
dnem1, května,ŘE

Karel Zavadil,
*Zal.1850. Iradec Král., Zal 1850.

v nově zřízených mistnostech, Čelakovského třída
(za živnostenským domem).

Závod jest značně rozšířen a opatřen všemi
moderními požadavky.

Doporučuje se ku provedení všech prací
v oboru umění církovního ze stříbra, zlata, bronsu
a jiných kovů, přesně dlelitargických předpisů
v každém slohu od nejjednoduššího do nejbo
hatšího provedení.

Práce se zárukou trvanlivosti. Geny levné.
Veškeré opravy a znovuzřízení nádob ko

stelních, zlacení a stříbření v ohni a pod. v čase
nejkratším za ceny nejmírnější.

Rozpočty, výkresy, fotografie a pod. na po
žádání franko. — MÁ uznání za práce dodané
po ruce k nahlédnutí.

Veškeré vzorky jsou Jeho Excel. nejdp.
biskupem revidovány.

Zastávaje v nemoci svého otce, prosím
p. 1. příznivce našeho závodu o neztenčenou
důvěru. Byl jsem zaměstnán v předních zá
vodech cizích, absolvoval jsem mnoho odborných
kursů a tak nabyl jsam dostatečných vědomostí
odborných. Mohu každé konkurencí čeliti a naše
vážené příznivce k úplné spokojenosti obsloužiti.

V nejhlubší úctě oddaný
Antonín Zavadil.

oltáj d, sochy; Božíret
Školní kříže,
kazatelny,

BOHUMIL BEK v HORE KUTNÉ.

(J. Sylvaterův
synovec, nástupce)(

6
odborný 3

—uměleskýzávod—Ě.| o 2)zm |p
okenkostolnch,M M

ká
PRAHA-I, 9]

č.146st., MaláKarlova jižR Nálď u

KS ednn DO66 roků ne Malém ná

městípod,Joubím)dopo-| 8DNÍ Mní00
šíhoaš kbohatémufi-(MfeJÁ, pguralnému provedení a

sice 6 86 Šelesnými
rámy, stému, vsasenémi.

Vokeré , úklevy| odborná:no
vší vanesti kudefinitivní

Založeno roku 1863.

+ : - .

Ň +

OZV" VKCK=HKMUVV

Tovární sklad ©
jemných suken
© věchodruhu. ©
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: Švýcarsk

Nejletovnějšíoeny!
O © A

Ď

4 M
Ů 0 by č :

CUHradoi Králové.
ŠÍ kulovýkapšáíK15000000- RoservaítondyK2700.06—|

8 Vklady celkomK4221100 —konoomdubna.

' Filiálky a ezposftury: Chřnájni,Jičín,Krakov, Plzed,
| Praha, Semily (podružný ústav Rak.-Uher. banky), Slané, Tarnov.

Záročí vklady dle dohody E

4" u '. (a h) |“ L
i i

Ů l

Ů w ď U ©

co nejvýhodněji dle doby. wýpovědnía výše vkladů.

Provádí veškeré obchody bankovní, směnárenské a bursovní,

mpnípramenvmzejoů a zoo ní

hall paramentů
raperů. příkre koberců a

Korovéna mášmáčiní ve: rodná nejstaršíhozávoduvČechách, o. a k. dvorního A iaratate

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, rospošty, vzorya hotovésboží
k výběru franko.

Bez velkoměstské režie ve vlestgích dílnách s
pomech, levné pracovní afly na venkově, čímě levnější

| O0bysě o 30"/, neš všade jinde.

| Subil.100Zet.trvání a40lot. vlastní činnosti.

1 Adrotovánt bay doslovnése vyprobaje.

-JosefDvořáček*=—oto00
znovuzřídil á právě otavřal “ velkozávod.klobouky.

„Račte Račte
„ prátnoů novinky klobouků © "no)přesvědčití,-de: = velmi lernou

“nádběrných“výkladech , „cenu koopfte výborný klobouk.,ar%Tpe

| Zubníatelier |

De L aute,
o T odb. lékař zubní,

E:: Hradeo Králové,
8 př,!kjoké náměstí,hlavní trafika.

lino 188

M botř c plných kobookdMárošíPalaek Spociality prtén srětovýchznaček.

Pek : nb TATAVPM: : s z ph “vd .de : a. skle » +. .je rt |

*Hradeo Králové,

Y = po oba
PO

V. "SKoiomajíoireh

|| Tnhlarké“ dělníky.na práci fornýrovanoů,
b na Židle švajíkáře —
a domovníka
zároveň ku balení nábytka

p d

"továrna nábytku

K. V SKURERSKÝ,Hradce Král..

a náprsenky,
fanol košile, spodky, ponožky, ka- O
peenfky a ložní prádla zašlo sa výběr
P, T. interesentům | známá svou
solidností firma

Václav L. Hol
Hradec Králové, Klicperova.ulice č. ý

Vlastní výroba střižníhozboží. o

ee

arevná

P kostelní okna
vodbor. provedeníshotovaje edodává

Fr. Uhlíř,
v Třebechovicichu Hradce Král.

Cenniky a rozpočty na požád. zdarma.

Folodtstojným .

duchovním- a patronátním úřadům /.

Odborný závod pozisnovaěský:

GAUDENG,APPL,

oltářů, de
kazatelen, Božích hrobů,
křížovýchcest, soch atd.

„Provedeníveškerých alohů vzozné. rEVéVEVESEVEDĚDĚ
Rozpočtya nákresy sdarma.

Na požádání dosavím 50Ihnod.

T XT A mm©

a (bee,k
český,katolickýatoloký národPARAM ENTA=



Křížovácesta
na plátněmalovaná,v uměl.provede:1,
v rámech nebo bez rámů, se levně
prodá. Na přání se jedno zastavení nebo:
celá křížová cesta na ukázku zsšle.

Biužší sdělí

atelier J. Hlávka
Praha-Vinohady, Puchmajerovaal o .

Bývávalo.
Stál tu národ sjednocený jako pevná žulová

hradba. Všecko, co krásného, co ideálního, nalezlo
vřelé pochopení zvláště u dorostu české intelligen
ce. Akademikové spolu s bohoslovci, Sokolové s
kaplany, učitelé s rolníky jednotili se v pevný ře
těz na odraz nepřátelských vln, k podpoře umění a
vědy. Vznětlivá mládež vrhala se do zápasů všu
de, kam jí ukazovala ruka zkušenější. Mnozí mlu
ví nyní s pohrdáním o »bláznivém roce« (r. 1848).
Ale tenkráte i ty nemotorné gardy, složené z živ
lů nejrůznějších, jevily desetkrát větší vlastenec
kou opravdovost, daleko upřímnější zápal pro spo
lečnou věc, než moderní poséři, odbývající nejna
léhavějš povinnosti povýšenou kritikou nebo do
cela paušálním odsuzováním. :

Vzpomneneme-li,kolik mladých, nadějných hlav
trpělo v žalářích, kolik jich násilně bylo vlečeno
na dlouhou dobu do řad vojenských a jak byli krutě
trestáni vlastenečtí kněží, nelze se ubrániti obdivu.

V »Národních Listech« píše Fr. Rosůlek, jaký
duch vládl před 40 lety na pardubické reálce: »Ten
krát jiný duch vanul městskou reálkou, jiný duch
probuzeného národního vědomí městem, jiné nad
šení národem. A studenti pardubičtí mají také zá
stuhu, že někteří lidé, vlastenecky vlažní, stali se
národními horlivci, jejich působením přeměněn byl
dvojjazyčný resurs ve vlasteneckou besedu ...
V létě v letech .1867—1870scházívali se studenti
odpoledne na hrázi u děkanství a zde pod starými
košatými kaštany zpívali národní písně, až to hla
holilo městem. Na protějším břehu chodívalo obe
censtvo „zvláště děvčata, a účastnila se tohoto
zpěvu. V té době národního nadšení zpívalo se
vůbec mnoho v besedě, hostincích i venku; byla
doba deklarace. Dnes zpěv umlká víc a více...
Ve škole před vyučováním i mezi vyučováním o
třásala se reálka zpěvem a nikdo studujícím v tom
nebránil... Byly to krásné časy, kdy srdce naše
nebyio dotčeno všedním životem, kdy duše byla
plna ideálů a vše, co srdcem i myslí hýbalo, vtě
lovalo se ve zpěv vlasteneckých písní! A také se
většina těch studujících lišila od jiných mladíků
nejen svým horováním, zpěvem, správnější češti
nou, uhlazenějším chováním a čistším oděvem, ale
rázovitějším celým vnějškem, jímž snažila se na
podobiti starší vlastence a také svého ředitele.« —
Jak se studenti učili, »0 tom podávají nejlepší zprá
vy ne tak katalogy, jako pozdější výsledky práce
jejich v praktickém životě.«

Nu —a tenkrát »pouta klerikalismu« byla na
školách větší, než nyní. Studenti jich necítili, du

stva děkovaly kněžím za velikou podporu hmotnou
i jinou. Vesnický chlapec, jemuž ani nenapadlo stu
dcvati, přišel na střední školu přičiněním kněze,
chudého konservativního učitele anebo jiného in
teligenta.

Jaká byla národní solidarita, jakým miláčkem
národa celého byl každý náš vynikající spisova
tel, o tom podává doklady Jirásek ve svých »Pa
mětech«. Na příklad, když došla do Prahy zvěst,
že Jablonský zemřel v Zvěřineckém klášteře, kned
úilšenci. vymohli, aby mrtvola byla převezena
da, Praky, >Za neobyčejné.slávy a vělkých poct
vřacel se inřftvýbásník do své vlasti... Když
vlak s rakví básníkovou dojel na nádraží v Mor.
Ostravě, byla hodina spůlnoci. Než + té pozdní
ehvfic čekali tn za světla planoucích pochodní čle
nové vlasteneckých spolků .. . A věnce v Přerově
a dál, věnce v České Třebové i z Litomyšle...
Za chvíli jel vlak dál. Všude po stanicích, jak no
viny psaty, nové projevy, depuface spolků, věnce,

řeči, v Ústí no v Chocni, v Přelouči, nad nížvlády smuteční:prapory a kdež se | zvony roz
Haha na uvítanou mrtvému básníku, v Pardu
bicích, v Kolíně.. «

Neuvádímetotoz nana roto,abychom dokaaováti; jak“si dříve © rodbásníka
katolického. Jablonský konečně nebyl Dantem. Ale
z řádků těch vyzařuje idylická, radostná, národ
ní solidarita. Vždyť rovnou měrou vážili si teh
dejší katolíci evangelíka Kollára. Všude jas, za
nicený romantismus, soběstatečné odrážení libe
rálních, židovsko-německých vln.

Vzpomeňme si na proslavanou Růži Sušilovu!
Kdo v dobách nejhorších národního dacha na Mo
tavě udržoval? Vlastenectví moravské 'nedá se

žádným knylem odloučiti od pěstitelů idey Cyril
lo-Methodějské. Když kněží v potu tváři se svými
statečnými odchovanci vybudovali teplou národní
útulnu, usadil se v ní semita Stránský, který svý
mi protikatolickými rejdy. a židovskými čachry
nejlépe prozrazuje, proč vlastně se dal pokřtít.

Čteme, jaké tisíce dal kněz na fond »Svato
bora«, před očima mátne tisíce diplomů, udělených
od Matice Školské kněžím, čteme v Musejníku,
jak kněží vypisovali ceny na nejlepší novelly a
jiné belletristické spisy, jak je Palacký chválil.
Počítáme obrovské sumy, které kněží věnovali na
studentské nadace... A náhle v duši zamrazí.
Pochod prušáckých pastorů do Čech, německé ře
či židů vídeňských o Volné Myšlence, komplimen
ty před buršáky, hájení útočných židovských bur
šáků ve Vídni od českého poslance, obrana štvá
čů, kteří surovými útoky protikřesťanskými jitří
v národě nesvornost. Před volebním bojem čteme
v pokrokářském tisku heslo: »Raději německého
liberála, než českého klerikála'« Tedy raději ně
meckého semitu, než Čecha! — Loučíme se truch
livě s všenárodní hřejivou idyllou, vidíme šedou
prósu. Vzdychneme si pouze: »Bývávalo, nyní ko
nec!« —.

sw- Pilmě čtěte důležitý apls. -Ve

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a u ustavičným zřetelem k norč'
ším a nejnovějším církevním | státním mormau

a předpisům vzdělal

Br. Th. Antonín Brychta,
kanorník-strášce kathedrální kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a 649; velká 8* ; Cena 11 K.

Velice cennou tuto hmihu redakce „Obnovy“ co

Expedici obstarává

Biskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové.

Kulturní jiskry.
Jak katolictví odnárodňaje, toho příkladem

jsou katoličtí lužičtí Srbové. Lipský časopis »Ilu
strierte Zcítung«, který jest psán v duchu evange
lickém, přináši dne 18. dubna (na str. 799) článek
nadepsaný >Osterbráuche bei den sáchsischen
Wenden.« V článku tom čteme mimo jiné: »Ačkoli
nyní Vendové (lužičtí Srbové) na hranicích jsou
vždy dále zatlačováni od německých kolonistů,
ačkoli také vždy více a více byli od německých
obyvatel promíšeni, přece porozuměli, jak by se
celá staletí až na naše dny udrželi a jak by věrně
zachovali starodávné své způsoby a zvyky i svou
řeč. Za času reformace rozdělil se také vendický
národ na dva tábory, na protestanty a katolíky,
rozdíl (o, který ještě dosud trvá. Nyní hlásí se nej
větší část Vendů ke konfesi evangelické a obývá
celou Dolní Lužici a největší díl saské Horní Lu
žice. Jen sedm farností jest úplně katolických...
A právě tento katolický kraj dovedl zachovati co
nejvěrněji své zvláštnosti v řeči, kroji a ve zvy
cích .... Náš obraz diváků při velikonočním
náboženském průvodě ukazuje nám skupinu ven
dických dívek a žen v slavnostním kroji, který
s8 vyznamenává pestrou rozmanitostí. Bohužel
tento u evangelických Vendů naprosto vymizel.«

Tak tedy svědčí sám evangelický list. Evan
geličtí Srbové odložili se starou, po otcích zdědě
nou vírou i slovanský kroj, slovanské obyčeje i
řeč. Hrstka katolických Srbů za vůdcovství obě
tavých kněží zachovala s katolickou vírou i ná
rodnost. Alc vídeňský žid volnomyšlenkářský do
vede vzkazovati do Čech, že náš národ bude osla
ben a zhyne právě katolicismem. A co něm. žid pro
volává, to po něm opakují jeho sluhové čeští. Jest
potřebí hodně katolický lid náš poštvati proti ŘÍ
mu, a pak prušáčtí pastoři budou zde míti tak snad
nou práci jako u Srbě evangelických . —

Volnomyšlenkářská příprava na sbratření ná
rodů. SemsijtaZenker, jemuž Masaryk hned'za te
pla k jeho zvolení gratuloval, ovšem jest věrným
pomocníkem Masarykovým v provádění boje pro
tikatolického. Jinak však jest nejtvrdším němec
kým šovénem. V >Reichenberger Zeltung< pochvá
ll Zenker nacionalismus německých soudruhů, kte
M prý ukázati v boji proti českým soudruhům, jak
dovedou ohrožené němectví hájit. Rozumí se, že
vídeňská rudá >Arbeiter-Zeitung« článek ten ze
záští proti českým soudruhům s chutí vytiskla a
chválila. Německý rudý >Vorwirts« však sám se

pozastavil nad velikým :nacionalisnem volnomy
šlenkáře Zenkra, jehož ztepal zžíravým sarkas
mem. Jest tudíž patrno znovu, že zavilý protiče
ský kurs volnomyšlenkářské »Neue Freie Presse«
netol:ko trvá dále, ale zachvacuje jak soc. demo
kraty, tak nové volné myslitele, kteří se tolik chlu
bili, jak přispějí k sbratření národů a jak se po
starají o to, aby přestal útisk národů malých nebo
porobených.

Pařížská náhrada za milosrdné sestry. Co zlé
ho učinily tyto lidumilné ženy, že se s nimi zachá
zelo jako s největšírni zločinci, že byly vyháněny
z vlastních domů jako potulní cikáni, příslušící do
cizího státu? Sám nekatolický slavný spisovatel
Pierie Lotti, když byly vyhnány sestry Assump
tionistky z vlastního kláštera, napsal ve »Figaru<:
>Co můžete vylýkatí těmto sestrám, které obětují
celý svůj život chudým a nemocným, aniž by za to
vzaly v odměnu sklenici vody? Nejsou přece bo
haté jako některé řády již okradené, nemají ni
čeho, co by molilo zlákati nenasytnost nepřátel.«

Dělníci v Lyoně zaslali protest samému mini
sterskému předsedovi. Uvádíme z něho: >Kdo se
bude dále o chudé slarati? Boháči mají služeb
nictvo, dělník nemá nikoho. Řeholní sestry jsou
však služebnicemi chudých a nešťastných, a to ve
dne i v noci. Jestli mezi námi nezůstanou, budou
následkv bídy veliké, a naše bídou sklíčené srdce
překypí hněvem proti těm, kteří nám v bídě ne
pomolli. Vláda není tu proto, aby bídu chudých
rozmnožovala, ale aby ji mírnila. Kdo nám však
tak účinně pomáhá, jako tyto sestry? My jich po
třebujeme, musíte nám je nechati« — A protest
ten pomohl, jako jiné protesty — jako když hrách
na stěnu hází. Sestry šly. »>Vůlelidu«<se vyplnila.
— V Paříži rozdávány letáky s tímto obsahem:
»Nádenník vydělá za den 5 franků, horník 8 fran
ků, pekař 15 fr., poslanec 41.5 fr. Každý člen spo
lečnosti má svůj denní plat, jen sestry nejsou pla
ceny, ačkoli chudým a nemocným prokazují ty
největší služby. Jak je odměňuje vláda? Vyhání je
a loupí jejich příbytky. Jaká to zbabělost a ha
nebnost!«

Nyní, kdy valná většiná jeptišek ze svých ú
tulka vyhnána, vážní Francouzi spráskli ruce nad
tím, jak veliké odměny vyžadují laické ženy, kte
ré po nich nemocným posluhují. Údiv jest tak ve
liký, že ani zednáři nenaléhají na vypuzení skrov
ného zbytku milosrdných sester. Docela nyní 0
nemocnělý bývalý ministerský předseda Clémen
ceau, který tolik proti církvi katolické řádil, ne
svěřii ošetřování svého těla žádným světským 0
šetřovatelkám, ale léčí se u rmmilosrdnýchsester
v rue Bizet v Paříži.

Za milosrdné sestry však mají Pařížané ná
hradu -- v zdivočilých apačích, kteří' pomáhali za
mrzký žold pošlapati i nejjasnější práva katolické
církve. Zvlčilí tito pařížští lupiči nabyli zvláštní
kuráže po konfiskaci církevního majetku, k níž
tolik přispěli. Po mnohých lotrovstvích vláda po
hrozila, že se chopí proti nim prostředků nejradi
kálnějších. Ale náčelník apačů ve svém otevřeném
listě tak ostře posvítil na to, jak jich dříve vláda
potřebovala k protikatolickým randálům, že vlád
ní kruhy ilmed ztichly.

Loupežné vraždy této spodiny pařížské spo
lečnosti pak pokračovaly vesele dále, až konečně
musila branná moc francouzská sváděti hotové
pravidelné bitvy s nejhoršími lotry.

A nejzajímavější, že pařížská porota osvobo
dila tři mladé apače, kteří byli zcela usvědčení ze
aločinných skutků. Pánové se báli, aby kamarádi

Ejhle —- proti bezbranným ošetřovatelkám
nemocných zednářští zbabělci vyvinuli energii až
příliš velikou! Ale proti několika darebákům, před
nimiž není bezpečno nic, již si netroufají. Pověst
ného vyvrhele Flachona také pustili po krátkém
věznění z kriminálu, poněvadž vysocí pánové se
báli, aby na ně nezačal prozrazovati.

Vyhnat ze všeho, okrásti o všecko — toť horší
fysické pronásledování, než zavřít do snesitelného
žaláře. Francie nyní vidí, kam protikatolickým

bojem dospěla.
Úmrtí velikého muže. Věhlasný básník Strind

berg, jehož smrt dojala kulturní vrstvy všech ná
rodů, v mužném věku tápal v životní poesii od
pólu k pólu, takže málokdy stanul na pevném bo
du. Fanatickým nepřítelem křesťanství nikdy ne
byl, ano jednou delší čas oddával se s plnou vrouc
ností křesťanskému mysticismu. | Poslední oka
mžiky před smrtí pak otevřely duši hloubavé hlav
ní bránu životní moudrosti zcela. Sám židovský
»Beriiner Tagblatt« přinesl ze Štokholmu tuto
zprávu: »V pondělí o 9. hodině večer byl básník
naposledy při plném vědomí. Zavolal svou dceru
a loučil se s ní, objímaje ji. Pak vzal do rukou bi
bli, která po celou dobu nemoci ležela vedle něho,
přitiskl Ji na prsa a pravil hlasitě: »Jsem hotov se
životem. Bilance je sestavena, a (ukazuje na bi
bli) tato kniha je správná« To byla poslední slo
va Strindbergova. Potom ještě se usmíval, pokud



mají mu dáti bibli na prsa. Posledních 10 hodin
vůbec nikoho nepoznával. Konečně přišla smrt
vysvoboditelka, a na tváři trpitele uhostil se vzne
šený výraz míru.«

Hrdlaství v době těžké zkoušky. O statečno
sti dvou kněží na lodi »Titanicu< přinesly podrob
né zprávy listy jiné. Chceme zde pouze konstato
vati zajímavé podrobnosti jiné, uveřejněné v ame
rickém časopise »The Sun« ze dne 22. dubna dle
vypravování zachráněné slečny Mc. Coy. >Když
se stalo zjevným, že je nebezpečenství, že loď mů
že zahynouti, Father (otec) Byles šel mezi ce
stující a zpovídal ty, kteří chtěli se vyzpovídati,
a dával jim rozhřešení. Nestaral se nic o své za
chránění. Než loď klesla do hlubin, viděli jej ještě,
jak klečí uprostřed zástupu a s'nimi se modlí.
Když bylo patrno, že nebezpečí hrozí, Father By
les zavřel knížku v kůži vázanou (breviář), dal ji
do kapsy a pomáhal ženám, aby se dostaly do zá
chranných člunů. Já a sestra moje Alice jsme byly
mezi prvními, které se do člunů dostaly. Pak jsem
ho už neviděla. Na lodi Carpathii pak setkala jsem
se s anglickým mladíkem, který přišel při kata
strofč o rodiče a bratry i sestry. Ten mi pravil,
že, když poslední člun opustil loď, Father Byles
a ještě jeden kněz zpovídali lidi, a potom. že se
velký zástup lidí okolo kněží těch shromáždil, a
všickní klečeli a s nimi se modlili. Ten mladík i
vypravoval, že se s nimi modlili všichni, nejen ka
tolíci, ale i protestanti a židé a jiní. Father Byles

je připravoval na smrt, a pak se s nimi modlili růenec..
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Vřele doporučujeme umělecký závod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

vIKutné Hoře
pro odbornépozlacování novýchi star
ších oltářů, kazatelen, Božích brobů a
veškerých věcí v obor spadajícíoh.
Umělá polychromio soch a křížových
eest. Sklad náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámců,
Práce v každém obledu dokonalá a

levná.
Závod založen roku 1868.
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Sociální besídka.
K organisaci katolického živnostnictva. Vidp.

prof. dr. Šulc znovu připomněl o velikonočním
sjezdu českým katolíkům povinnost, starati se o
vybudování řádné organisace odborové pro každý
stav. Nemá-li tato výzva vyzněti na prázdno, Je
potřebí sjezdový apel uvésti ve skutek. Polem do
sud snad ponejvíce zanedbávaným je naše živ
nostnictvo. A přece máme tu jeho katolickou or
ganisaci odborovou ve »Sdružení českých katolic
kých živnostníků«, která již na pátý rok působí,
na různých místech odbočky i živnostenská úvěr
ní družstva založilo a vykonalo, co se dle slabých
jeho sil, za naprosté netečnosti ostatní katolické
veřejnosti vykonati dalo.

Katoličtí živnostníci* Budeme-li i nadále státi
osamocení, márny jsou všechny naděje, které v
nás sjezd skládal a které od nás strana očekává.
Za příkladem bratrského dělnictva a rolnictva mu
síme se i my sraziti v jednotný šik. Co město, to
musí býti odbočka katolického Živnostnictva. A
bude-li nás jen tolik tisíc „kolik je nás dnes set,
vynutíme si respekt i my v našich městech, kde se
na nás pohlíží jako na činitele, který je dobrý k
tomu, aby liberálům pomáhal, ale když jde o

jeho zájmy — je odkopnut.
Naše živnostnictvo musí se o to samo starat,

aby se postavilo na vlastní nohy, aby se v první řa
"dě vymanilo z finanční závislosti různých dorá
cích přítelíčků. Katolické živnostnictvo nemusí se
bát. že nedostane práce, že jí nedovede provést,
jen když bude finančně nezávislo. A to je hravě
-možno, bude-li zakládati vlastní živnostenská úvěr
ní družstva, která opírají se o naše ústavy peněž
-ní, učiní je na liberálním světě nezávislými. —

Poukazujeme dnes jen na tento moment, po
-něvadž byl na sjezdu pány prof. drem. Šulcem'a
předsedou sdružení Ptáčkem zdůrazněn. Ale jsou
-to ještě úkoly jiné, k jichž řešení sdružení postup
ně dle sil svých dospívá. Povinností každého živ
nostníka, ba každého příznivce živnostnictva je,
aby dle příkazu sjezdového pracoval pro jedinou

-odborovou organicaci katolického živnostnictva.
Členové sdružení (živnostníci a z neživnost

níků ti, kdož k řozvoji sdružení pracovati chtějí)
-platí jednou pro vždy 50 hal. zápisného a 20 hal.
„měsíčního příspěvku. Při tom dostávají spolkový
„měsíčník »Maloživnostník« zdarma. Kde se při
"hlásí 10 členů, zřídí sé odbočka, jež má nárok na
část členských příspěvků.

© l stě <pb E.
Kůenastávají svě ©Jašalékém| nživnostnictvua jeho s, Pozatůvědomí, jak dů

ležito je v zájmu katolické věci v městech, v'zá
jmu národa i naší strany, aby se i Živnostnictvo
probudilo k svépomocné energické práci! Zdař Bůh!

Probuzení z francouzské horečky. >Ať jest v
iČechách všecko co nejdříve jako v pokrokové
Francii'« Tyto a podobné výzvy ozývaly se ve
sterých záměnách. Dosti dlouho trvalo, než kruhy
protikatolické přiznaly, jakou velikou hromadu

sami soc. demokraté již mluví velice zřetelně. Ve
státech »klerikálních« jest dovoleno dělnictvu soc.
demokratickému slaviti manifestačně první máj.
Docela se soc. demokratům dovoluje prováděti ve
lice rozjitřené a nebezpečné pouliční demonstrace.
A v Paříži? Tam židé, kteří tolik za pomoci soc.
demokratů zbohatli, bojí se velice manifestací
svých vlastních žáků. Na zápovědi dělnických má
jových manifestací žehralo již loni velice >»Právo
Lidu«. Nyní dne 10. t. m. soc. dem. »Podkrkonoš
ské Rozhledy« přinášejí původní dopis z Paříže,
v němž se píše o I. květnu pařížském mimo jiné
toto: >Dík inimořádným opatřenímpolicie a ve
škeré ozbrojené moci, měl 1. květen v Paříží klid
ný průběh — tak aspoň oznamuje měšťácký tisk
—.však musil přiznati, že počet dělnictva, oslavu
jícího 1. květen, vzrostl. Na 60 odborových schůzí
bylo pořádáno v samotné Paříži .. . Celý den ve
škerá posádka pařížská,bai z okolí přivolanégar

nisony pěchoty a jízdy, celé dva pluky městské
gardy. všechna policie — cyklistické brigády, ne
počítaje všecky špicly — vše bylo na nohou...
Paříž podobala se spíše Petrohradu v době revo
luce roku 1905, nežil hlavnímu městu republiky,
jejiž veškeré administrativní budovy nesou láka
vé nadpisy: Rovnost, svoboda, volnost,bratrství«
— — Zde, vzato přísně dle syndykalistického sta
noviska, nemá dělník dosud co oslavovati, jelikož
dosud ničeho nedobyl, proto 1. květen jest tu pou
ze dnem demonstračním.«

Tedy po všech předchoz. fanfárách jest tam děl
ník více sešroubován než ve státech jiných. A cír
kev takový útlak vůbec zaviniti nemůže, protože
se tam katolické svobodě děje daleko hůře, než
volnosti organisovaných dělníků. První máj se ne
usmál na dělníky vlídně ani po zkonfiskování cír
kevního jmění, ačkoli. bylo vytrubováno do světa,
jaká hostina se z toho lupu dělnictvu připraví.

K tomu všemu píše dne 20. t. m. »Právo Lidu«:
. Národní federace (sdružení) volných mysli

telů francouzskýchzároveň s associací (spolkem)
stejného jména . . . hrála důležitou úlohu v Drey
fusově ařéře a značně přispěla k uzákonění před
lohy o rozluce církve a státu. Po tomto velkém ví
tězství poněkud ustala činnost jmenovaného sdru
žení, a to z taktických důvodů ... Zvláště strana
socialistická na to poukazovala, že je církev nyní
přemožena a že po skončeném boji není více třeba
udržovati náladu obyvatelstva, nýbrž připravovati
je raději k novému hnuti ve prospěch osvobození
pracujících tříd.«

Leč co posud v tom směru zednáři vykonali?
K vůli osvobození jediného žida vyvinuli energii
báječnou. Dělnickému lidu pak místo chleba dávají
dar nejlacinější, totiž celé haldy potupného bláta,

spěch. dělnictva u zednářů dříme, jestliže si ve
Francii dělalctvo posud ničeho nedobylo? Jakou
obrovskou moc několik zednářských židů má a co
všecko tito na potrestání klidných občanů a obo
kacení židů dovedli vymoci, vidí celý svět. Proč

tedy nehodlají pánové své obrovské síly využitko
vati ve prospěch skutečnýchujařmenců?'
©Všeodborové sdružení křesť. dělnictva pro Če
chy v Hradci Králové vyplatilo za týden od 12.
do 19. května na podporách 197 K 80 hal. Za členy
orsanisace přijímají se dělníci a dělnice všech od
borů od 14 let. Kde se alespoň 5 členů přihlásí, u
tvoří se skupina. Pět dělníků smýšlení křesť. soc.
se v každém místě najde. Proto zakládejte všude
skupiny této dělnické organisace, bychom doká
zali, že i naše dělnictvo má pochopení pro svoje
postavení, a že odborovou organisací pracovati
chce ku zlepšení. Potřebné pokyny podá, letáky
zasílá a kde potřebí, schůze svolává: Všeodbor.

sdružení křesť.dělnictva, Hradec Králové, Adal
bertinum.

V Německém Brodě 26. května odpoledne na
veřejné schůzi mluví Al. Petr. Další schůze, na
nichž bude referovati br. Petr: v Přibyslavi a
Borové 27. května, v České Bělé 26. května (ve
"čer), v Miletíně 2. června.

Národohospodářská hlídka.
Zdařilýsjezd katolického rolnictva česírého ko

nal se v den sv. Jana odpoledne v rozsáhlé dvo
raně »Merkuru< v Praze. Konstatováno zde, že f.
1902 vyšel první Ilst'katol. rolnictva českého >Sel
ský List.« PAtomný milý host posl. Šamalík varo
"val před osobním Škorpením, poukázal nato, čo
"všecko velikého se vykonalo, pokád vládla svor
nost. Nyní jsou katol. zemědělci svorni. Kéž u
kázněnost organišační mezi nimi dále potrvá! Ša
fránek načrti obrys další mohutnější práce orga

X Šckrid: dkjčena vřelým doslovem
předseřh io Fr. Šabatý.

“ Druhýdeo 11:hod--ránozahájena:valnáhro
mada Zemského svazu hospodářských družstev A

polečenatev pro království České. Ra návih poší.apřijata rešoluce: 3" :c
»Valná hromada Zem. Svazu hospodářských

družstev a společenstev pro král. České vyslovuje
největší rozhořčení nad neuznáním naší důležité a
významné korporace, jíž nedostává se té blahovů
le a podpory, jako se dostává se strany zemědělské
rady a c. k. vlády hospodářským korporacím
jiným v--zeimí-naši, Dovoláváme se bezodkladné
nápravy a žádáme, aby spravedlivě jednáno býlo
vůči Svazu našemu jak se strany zemědělské ra
dy tak úřadů státních zejména co se týče rozdělo
vání zemských podpor. Vysoký zemský výbor
důtklivě žádáme,aby laskavě zachoval nám svou
dosavadní blahovůli a nám případné finanční pod
pory poskytl.«

O činnosti >Svazu< referoval dr. Jirák. Loň
ský rok svou neúrodou byl nepříznivý, takže na
stalav raiffeisenkáchnouze o peníze. Přece však
stav vkladů stoupl o více než 300.000 K, t. j. o ce
lých 50 procent. Od nového roku stouply vklady o
více nez 200.000 K. Tedy rozkvět velice potěšitel
ný. Výše drahoty poznáváme z toho, že zapůjčeno
celých 500.000K. Skoro všecky Svazy v Rakousku
jsou již zadiuženy, ale my v otázce přebytků jsme
na tom ze všech skoro nejlépe. Vnitřní zmohut
nění starých spolků jest. patrno z obnosů splace
ných podílů u Svazu, který stoupl o 2500 K, £ j.
o více než 60 procent. Nových spolků přibylo 69,
takže jich jest již nyní 230.

V odboru zboží jest také pokrok značný. Za
předešlý správ. rok Svaz prodal zboží za 233.192K,
v následujícím za 365.000 K.

Všechny povinné revise byly vykonány v čas,
k-tomu i dosti nepovinných, celkem v 90 spolcích.
| menší svazy mají na revise podpory zemské i
státní. Leč žádost našeho Svazu za podporu byla
nedoporučena a proto iminásterstvem zamítnuta.
Bude podána znovu. Po skončení doplňovacích

voleb ukončena valná hromada doslovem starostyProkopa.
. Odpoledne konána valná hromada: >Hospo

dářského sdružení českých křesť. zemědělců«. Dr.
Jirák konstatoval slibný vzrůst sdružení. Koncem
roku 1910 bylo odboček 379, koncem roku 1911
však již 464. Přibylo mnoho členstva odbočkám
starým. Dnes jest všech todboček již 501. Roku
1910 dodáno zboží za 600.000 K, roku 1911 za
919.123 K. Podací protokol vykazuje 16740 vyří
zených dopisů. Sdružení dosti lehce přestálo loň
skou peněžní tíseň. Zaplatilo za zboží 832.066 K a
stačijo všecko zbož ihotově splatit. Jen v jednom
případě placeno směnkou na 4000 K, která v den
splatnosti hotově se zaplatila. Čistý zisk jest po
těšující.

Přejeme horlivým organisovaným rolníkům na
šim nejhojnějšího zdaru! 'Rolnické podniky naše

jsou v rukou spolehlivých, ' prozřetelných a
nezištných. A tento fakt jest zárukou, že po vy
jasnění, které nastalo, dojde k postupu ještě ví
těznějšímu. Zdař Bůh!

Zvláštní průkaz způsobilosti pro zemědělce na
vrhují v německém odboru zemědělské rady če
ské. Průkazy čtverého stupně podle velikosti stat
ku ed zimní hospodářské školy až po universitu.
Bez průkazu vzdělání hospodářského směl by zů

ně. Poměry by tedy pozměnily se valně, neboť
dnes jakýsi průkaz vzdělanosti mají skoro už jen
majitelé větších panských a polopanských usedlo
stí; zimní hospodářské školy byly by pak potřeb
ny v každé farnosti. Také středních škol hospo
dářských by musilo býti značně více. K splnění
tohoto plánu jest ovšem ještě daleko.

Kostelní práta
pozlacovačské a řezbářské,.

snovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEBC,

uměleskýzávodvHradelKrálové.
Cetná uznáníod věd. dředá duchov. kdispnticí.

Školský obzor.
Na dobu prázdnin můžé podepsaný spolek opa

třiti-každému -velmi způsobilé domácí učitelé pro
všechny předměty gymnásijní i reálné, znalé talré
velmi dobře jazyka německého, korrepetitory ku
státním zkouškám atd. Prosíme přoto, aby každý,
kdož nějekého domáčího učitele potřebuje, do

přál laskavě tohoto místa některému z našich chu
dobných katolických kollegů, kteří se úkolu své
mu věnují s největší svědomitosři za honorář vel



s dn

Mwa věc tuto upozornili a po případě 1 podepsaný
spolek k obstarání. domácích učitelů laskavě odpo
ročřil. Kdo by si'tmdíž přál našich stužeb v tomto
směru. nechť laskavě dopíše třeba pouhým list
kem ja adresu udanou a my již vše potřebné za
řídíme v době nějkratší. V Praze, v květnu 1912.
— Česká liga Akademická, Praha II., Voršilská 1.. —

Literatura.
"Nákladem benediktinské knibtiskárny v Brně, Hlíd

ka. Vědecká revne, Řídí dr. P. Vychodil. Vychází mě
síčné. Roč. 29., čís. 5. Roč. předpl. 10 K. — Perly po
svátného řečmetví. Částečně dle kázání Bedř. Geissle
ra podává Váci Oliva. Sv. VII, seš. 1. Cena 2 K. —Náš
D»mov. Řídí J. Vévoda. Roč. 21., čís. 5. Nejlacinějšío
brázkový 'iněsičník. Roční předplatné 4 K. — Škola
Bož. srdce Páně. Řídí P. P. Hlobil. Roč. 46., čís. 5. Roč.
předpl, 3.20 K. — Květy Marianské. Pořádá P. K. Lux.

Roč. 29., čís. 5. Vycházejí měsíčně za roční předplatné
1.60 K.

„Dědictví Svatojanské v Praze. SprávaDědictví ja
ko podfi na 10k 1912 vydala 5 cenných knih: 1 Po
svátní niísta království Českého. Dějiny a popsání chrá
mů kaplí. socn, klášterů atd. Sepsal dr. A. Podlaha. Díl
VI. Vikariáty sedičanský a votický. S četnými obrázky.
— 2. Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře
milčického z let 4770—1816.Vydává J. Skopec. Část
li. -—-3. Pr; vdou -k životu. Katolické vodítko. Upravil
Fr. Synek. Část II. — 4. Selská pýcha. Obraz ze života
lidu. Napsalé Vi. Pitnerova. — B. Od Krkonoš: Krátké
povídky 7 pohorského kraje. Napsal J. Ježek. Krámská
cena těchto pěti knih jest 11 K, což jest jistě velký ú
rok z 2 K, za něž jednon pro vždy složené dostávají
údové Dědictví každého roku několik knih zdarma.

Přihlášky nových členůpřijmá ředitelstvíSvatojanské
ho Dědictví v Praze IV.
-Vojna a mír. Znamenitého tohoto spisu L. N. Tol

stého (lidové vydání) vydalo: knihkupectví J. Otty v
Praze sešit 6.—10. po 10 bal.

Vlast. Ča:opis pro poučení a zábavu. Řídí T. Škrdle.
Reč. 28, čís. 8. Odporučení hodný měsíčalk tento vy
dává družstvo Vlast v Praze za roční předplatné 10 K.

Promlavy zpovědmí Al Roggla. Stručná poučení
podle perikop nedělních a svátečních roku církevního .s
dodatkem rad pro zvláštní druhy kajícníků. Třetí, roz
množené vydání upravil Jar. Půst. Nákladem knihkupec
tví B. Stýbla v Praze.

Dějepis círave katolické pro školy měšťanské od
Fr. Pelana, II. přepracované vydání, schváleno výnosem
c. k. ministerstva a všemi ordinariáty. Učebnice zamlou
vá se svou stručností a zhuštěností obsahu i pěknou
vnější úpravau. Vyšla nákladem České grafické akc.
společnosti »Unie“ v Praze za 1.20 K.

Kvítky. Obrázkový časopis školní mládeže. Řídí a
vydává Pr. Svátek. Ročník IV., čís. 1.—8. Vychází de
setkrát ročně s bezplatným kalendáříkem. Kalendářík
sám stojí 30 hal. Vydání »Kvítků« s barevnou obálkou
1 výtisk 80 hal., vydání bez obálky 70 hal. Admini
"Strace Kvftků v Praze II., Lípová ul. 5.

Pod tíhou kletby. Tragický obraz z vesnického ži
vito. Dle povídky Vlasty Píttnerové pod názvem »Na
Martinci« pro jeviště zpracoval F. B. Morkovský. Ve

vých Letáků« sv. 1. Krámská cena 1.20 K. Vydává F.
Svatek v Praze li., Lípová ul. 5.

Kvědy lásky, lidový | měsíčník ©věnovaný zájmům
křesť. charity a zvláště opuštěným dětem. Řídí A. Hof
ftmann. Čistý výnos věnován sirotkům Útulku sv. Jose

fa. Ročník 8., čís. 5. Roční předplatné 2.40 Kpříjímá administrace ma Král Vinohradech.

Růže burdská. Marianský měsíčník. Ročník IV. „čís.
: 5. Vydává a řídí. L. Kolísek, farář v Blansku. Roční

Předplatné 1460 K.

Ročník 10., čís. 7. Vychází nejméně 10krát v roce ná

W. Kotrby v Praze.
7 Chorobypěstovaných rostla

„by zahradník, hospodář a lesalk,
dítka o chorobách rostlin a jich původctoh. Kniha jest

epostrédalelcoa pomůckou,jk pro tale, tak I pro odberníka. Čena 180 K.

V dněrníspolečnosí,
sapennéspolečenstvos ručenímobmezeným

v NradolKrálové,
ma 1(proti Grandbotela)<:

"pšijímá vkladyna kuišky-©

zs sjrů:2te'dlovýpondí

ť SlošníMatyzapožádánízlu. a

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
venstvu 6 ul úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, křížovýchcest

i veškerých chrámovýchpředmětů,jakoži
k opravě pomníků, železných

náhrobních křížů,
zlacení písma a různých předmětů venku se naje

zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá
nová chrámová zařízení

(©každém slohu a„rovodení ně ooP ar otovuji úpin platně a

k úetníma jefaání dostavím se na požádání taktéš
bez nároku na cestovné.

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

ORY>Závod založen r. 1898. "Ig

©

areviá
o kostelní okna

w-odbor. provedení zhotovuje a dodává

Hr. Uhlíř,
umělé sklenářství

v Třebechovicích u Hradce Král.

Cenniky a rozpočty na požád. sdarma.

—————

V Nekoři u Kyšperka
pronajme 50

LETNÍ BYT
o 2 pokojích s kuchyní, po případě die přání.
Hojné esy blízké! Hostinec, řezník a kupec ně.
kolik kroků. V místě hojnost pstrahů. Krajina
zdravá, krásná, hodící se pro toho; kdo hledá
klid a pravé letní zátiší. Byt je zdravý, suchý,
v prvém poschodí. Cena za oelé léto 120K,

po případě ústní dohodnutí.

Nabídky do adm. t. L pod sn. „Divoká Orlioe“.

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
+ "těž evropského systému

RudolfPajkrAspol.
v Hradci Králové.

Ok lady:
Praha, Videš, Budapošt.
Podálová harmonie

kostisoustav v každá vo
kosti, pro Kaskakostel, školu

my er © | E
Naoplálkyod10K ŠEL

P, © duchovenstva

a avláštaí výhody.

Tuileské dělníkyráci forn anon,švaoka
veňku balenínábýtku*

továrna nábytku
K..V. SKUHERSKÝ, Hrnáce Král.

jiElan
o“ z řáŘo dilich rE E lisím ěkil l igi šbei z

W 3)
(pm "od 6
Sue o 8

T “ň
aČÍK= l Sol

Kdo se chceš srdečně zasmáti, výborně s.„ale zároveň také o mnohém sepoučiti, neodk
jednej sl rychle

Věnec Z česneku
„ dl,

který ve sbírce „Kmihovná Přítele lidu“ v Brněprávě vyšel.
Vkusně upravená objemná tato kniha: o 30%stranách

20 pěknými, vážnými i žertovnými Illustracemi, obsahující
25 podařených obrázků ze života a působenínl židů

stojí pouzo 3 K 20 k poštou 3 KI
Zasílá se pouze zaslání příslušného obnosu,

anebo na dobírku. Adresovati stačí:

Časopis »Přítel lidu< v Brad.

Hodí <e výborně do všech knihoven! <

baviti,
ej a ob

Veledůstojným

duchovním a patronátním úřadům!

Odborný závod pozlacovačský

GAUDENU APPL,
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

—věěr. oltářů, "s$te
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Boupočtya nákresy zdarma.
Na požádání dostavím se ihned.KAM

—

PAMÁTKY
a vhodné dárky

k první sv. zpovědi, sv. přijímání a
biřmování, k missifm a k velikonoční
zpovědí, symbolické obrázky, obrázky
svatých, modlitební knihy ve akvost
ných vazbách a různých oenách,

růžence. obrázkyv (vpomínkuna sv. křest

vosnách levnýchne skladě má —

Družstevní knihkupectví
naktadatoletví, sárod kndobní a papirniství

| v Meade!Králové, Adalboráinum,

W.



Černá : salonníoblekya taláry

plazy Úsek

OUÁNÁ===
V.J. ŠPALEK, Hradec Králové.

W- v novém obchodnímdomě proti chrámu„Pener Marie. “i
p A vhání Prase číslont pze“ O

Československá záložna
v PRAZE-II,Spálená 9

zapsané společenstvo aručemím obmeseným

zúrokuje vklady 44;- 4%;
dle výpovědi ode dne vložení do dne vybrání.

Agptjšuje sve úplně bezplatně a vklad
"na něněiněnézlrobuje 5 bos výpěvědí.

Důchodkovou daň platí záložna za pp. vkla
datele ze svého,

Starvkladů29.února1912.čipilK.720.000-—.'©Poskytuje zápůjčky čnky, hypoteky, záloh
na "oennépapíry atd. m. olptení vějšlad

Dřívenežkoupíte

zahrad, železný nábytek
než budete říditi

drátěné ploty a vrata

pPoa l
.=

Káložna podléhá: 1. Zákosné odborné rerisi Jednoty|
záloženv Praze dle dne 10. če 1906. 1
2. Nepředvídenérérovisíoeloroční,jiš vyko- „Pnl čuký aj zrod W Mal
nává p. Alois Svoboda, oficiál c. k. zam. fin. řidi
telství v Praze, kterou vykonává 2krát aš

3krát v týdnu. 3. om, prováděnítřemi rovi

Popanmsako taz| NTantišek Ruberp. školní rsda DeMC KoráE

„„ Dílny ku vyšívání
a zkotovéní ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkovýchprapo

Záložna podrobena byla v srpna jn zákonné revisiJednoty záložen a shledáno vše v nejlepším pořádku,
o čemž svědčí, že táž v rovianím Uposaame
nává, že béřena vědomí „velmi pěkný stav zá
lošenského hospodářství“

Úřední hodiny: Dopoledneod, 8 do 12 hod.
dopol. a od 1/43 do 5h

rů; na požádání
obstarám též ko

, Paramenta vovénádoby,kříže
Ignáce V, Neškudia syn atd

(protokolovanáfirma) si Vídeň,

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) 8 O VEo,Kalaa © Omatr P. J. Hoškudly, Krále vo Týprachticica) strasne 5., v

ÍdoporačujeP. T. velodůstojn.dnoboveastva| sarhakéno Chráma
Bi| ovůjosvědčenýa Často vyznamenaný| A “ . 1i Na ukásku sasílá-výrobnízávod | o Sň 12 46:věžfraos.

0© BA| POŘádáNí franko zašlou. Browning
6-35, 7-65,

Holíle.“ m | „"olodog,bam a
poličekémýdlo.... u, vw Mrovolvery, :i;NeoK mt none + hv nádí:
Satonkrém naholení eee, 00h]Kámenpo holení- .-. 7.3.: 90 hlKolínskávoda..2 60h|'
Vševbezvadnéjakostidoporučujea 462poštou Vojtěch M r radci [rl i |

JOS. JELÍNEK, eh | elle k prasku,zbraníAotřlína |v|Hradol Králové..

Zhotovuje oděvy dle.
nejnovějších anglie,
a fnannoum BOPŮL

7 duchovenstvua

svým pafronátnímdovolaje si dopo

rečiti omkostel.íuádobya
sážiní

o nádobky“ sedy,

ndn slannpitná
S 8 v pův tencl a

rede é vyměň P otová
sa Bové vyměňuje.

nebvýkrespeŘáskufake dcezáonanst
Vševeposílápoovitení.Prdas

Sled odkonjhsaýst ©sříknýchMmosůjaka: folšet
protony, jetá dání ee ne vého

Ičínskéhovědyna skladě. m
Aterésát, úřro 6úrakskovydvojeta nejez vy

JAN STANĚK,
pasiřa olsolour

Praha I, ul. Kareliny Světlé, čis. 19. m.

KBD XGBDX CBDX SBDXG8DX

žJan Horák, *soukenník
v Rychnověnad Kněžnou i

zasílá na požádání vždy

die roční snaisony kellekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek A

X885X

v zemských. ;Cetnů uznámí zvláště z kruhů velo
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- x
sluze méhe ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.

Učiňte, prosím, -rom objednávku na

Též na splátky bez zvýšení cen!

AGS X GOD K SBDX GODX G6B M

čbXABDXABBDIVolejemnélátky na taláry. ;



Předplatnéna čtvrt roku 3 K5oh
2. na půl roku

00. PRUELKA HRADEC!
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Svatodušní.
Již přední pohanští filosofové zřetelně vyzná

vali, že jest zapotřebí samého. poučení Božího,
aby si lidstvo dovedlo dáti odpověď na nejdůleži
tější otázky životní. A tito filosofové — zvláště
řečtí -—neměli bystrost menší než přední filosofo
vé moderní. K tomu jejich svéráznost v přemý
šlení o nadzemských otázkách o to byla větší, oč
mění byli ve vleku celé hromady knih. Denis bla
hořeči. jak Chelčický zachoval svou rázovitost
tím, že se nedal do vleku učených knih. Jestliže
tedy spočívá zvláštní cena úsudku Petra Chelčic
kéh: právě v tom, že si nedal samostatný úsudek
okrajovati okřídlenými citáty Jiných autorit, sa
mostatné úsudky daleko bystřejších filosofů staro
řeckýhh jsou ještě cennější. Ti nebyli ve vleku žá
dného »klerikalismu«, jejich posudky nebyly ani v
nějeenším vleku evangelií, protože tato ještě vů
bc jeexistovala. A přece volali přední vůdcové
myslících vrstev, že nic bezpečného o Božích vla
stnostech, o Boží vůli se nedovíme, nepřijde-li k
nám slovo ze samého nebe. Netoliko tedy prorok
starozákonní, ale i filosofové, kteří bible Starého
Zákona neznali, volali s toužebností: >Rosu dejte
nebesa s hůry!«

Přišel tedy Kristus, který po svém na nebe
vstoupení poslal Ducha Svatého. Ten apoštoly
posvětil, osvítil a posilnil. Dal jim sedmero darů
svých, takže lidé, postrádající běžného vzdělání(S

FEUILLETON
„ ©VE SVATYNI KOPTŮV.

-Píše professor Dr. Jos.Slabý.
“ (Veškerá práva vyhrazena).

Dle prastarého podání meškala sv. Rodina
krátký čas v Abú-Serge.

Toto podání je zaznamenáno ve starých litur
gických knihách Koptův. Udrželo se přes všecka
děsná pronásledování egyptských křesťanův.

Abú Serge musíš hledatí v bývalé římské pev
nosti Babylonu. Dnes se zove kasr eš-Šam-a. Jest
částí staré Kahýry (Mast el-Atíka). N

Jeli jsme tam s P. Ohrwaldrem —-jako dříve
do Matarijje — na oslech.

Kdo nenavštívil zemi faraonův, nedovede ni
kdy oceriti význam egyptského osla. Nemáš před
sebou žádného líného, svéhlavého, zlomyslného,
kozlonohého dlouhoušáka evropského. Naopak: je
čilý, hbitý, poslušný, trpělivý, na nejmenší po
kyn ku běhu hotový. I svým zevnějškem značně
se liší od svých evropských drukův:jest krásněj
ši, vytrvalejší, rychlejší. Pro tyto vlastnosti váží
sl ho dnešní Egypfan právě tak, jako si ho byl
vážil jeho předchůdce v dobách dávno minulých.
Již za páté dynastie bylo užíváno oslův. Můžeš
se o tom přesvědčiti, navštívíš-li u Memfidy hroby
Sakkarské. Na tak zvané mastabě Ti-ho, stavite
le tamnějších pyramid, který žil za faraonů Ne
fer-ke-ra a Nefer-nošer-a, vidíš mimo jiná zvířata
i oslátko s oslicí, nesoucí pytel s jakýmsi obilím.

I dnes nakládají na jejich hřbet všemožná
břemena: zeleníny, slámu, kameny, cihly, vodu.

A,
+4-+

V Hradci Králové dne 24. května 1912.

knižního, v úžas uváděli svou osvíceností a jed
náním přední filosofy. Co dokázal v srdcích lid
ských jediný apoštol, na to nestačilo deset filoso
tu. Nikdy tvářnost celého světa nebyla tak proni
kově změněna, jako křesťanstvím za působení Du
cha :Svatého. Nejmocnější panovníci umdleli se
všemi svými pluky v boji proti prostým, bezbran
ným a tichým propagátorům víry Ukřižovaného.

Po dlouhých časech nastal pokles. Pro chy
by jednotlivých representantů církve řeklo se, že
křesťanská nauka sama jest méně cenná, jako by
Jidáše utvořil Kristus svým učením. — A jako by
ušlechtilá demokracie nestála za nic už proto, že
ji hlásají také parasité a demagogové, kteří okrá
dají lid, myslíce jen na kapsu vlastní.

Řerxlo se: >My toužíme výše. Staré cíle nám
nestačí, jsou zvetšelé, přežilé.« Aby pak nové smě
ry mě'y velikou fysickou podporu, začalo se po
chlebovati od nepřátel širokým vrstvám lidovým,
jako by byly samy. výlučně oprávněny řešiti otáz
ky nejvyšší. Při tom však demagogové nenápad
ně vedli davy tak, aby sami měli rozhodné slovo.
Začali říkati, co žádá a na čem se rozhodl lid, ač
kol hleděli uplatniti náhledy své vlastní. Massy
měly jim sloužiti za žebřík k nově budovaným trů=
nům. Božská autorita zhaněna, zdeptána, aby tím
důraznější slovo měla autorita lidská, hledicí více
k prospěchům vlastním než k dobru celku.

>Máme svobodu, teď si dovedeme poručiti,
každý nás musí respektovatil« volaly širé vrstvy
jásavě. Zatím svoboda v praksi se jevila tím, že
se papouškovalo dle vzorů demagogů daleko slepěji
než dříve dle evangelia. Svoboda! Naposledy po
schůzích a častých debatách musil zvítěziti náhled
pouze jeden, k jehož plnění všichni ostatní organi
sovaní aebatéři byli co nejpřísněji zavázáni pod
kletbou nejvyšší. Tedy svoboda jen na chvilku
—- a často jen plášť k maskování nemyslivosti.
Pravda jest jen jedna a naposledy se šlo společně
za »pravdou« jedinou, jak ji většina odhlasovala.
Jinými slovy: veliký počet svobod naposled svá
zán nejpevnějším řetězem, protože bez ukázněno
sti, při rozptýlení nejrůznějších svobod nic by se
praktického nedokázalo.

+Teď se nelekneme, jsme svobodní občané,
máine svou organisaci!'« Dobře. Ale naříkal jsi, pří
teli, dříve na různé útisky, násilí. V jaké svoboděoo
Obzvláště a s velikou zálibou užívá se jich k jíz
dě. Jezdí na nich netoliko domorodci, nýbrž i ci
zinci všech stavů a všech národností. Osel byl
a jest v Egyptě módním a sportovním zvířetem.
Nepohrdne jím ani distinguovaný anglický gentle
man a něžné ladies.

Opatřen ozdobným a pohodlným sedlem, je
nejpraktičnějším dopravním prostředkem v uzou
čkých a křivolakých ulicích staré Kahýry právě
tak, jako v písku pouště a blátě městeček a ves
nic údolí nilského.

Někdy je přímo rozkošně — komický pohled
na takovou >oslí škadronu.c Stojí to věru za po
dívanou, jak kakýrský osel je Ikned ke klusu ho

tov, jakmile jen na svém hřbetě jezdce ucítí. P u
dlouhoušáci žárlí na sebe navzájem a uhánějí try
skem nejrychlejším celé kilometry cesty jako po
sedlí. Když jsou již znaveni, pak podívají se na se
be velkýma očima, vycení na sebe zuby a spustí
hned na to ohlušující koncert — snad na znamení
triumfu.

A neméně zajímavými jsou Jejich popoháněči.
Říká se jim v Kahýře »chammár«, od arabského
»chimár« (t. j .osel). Jsou až pověstně dotěrnými.
Pozorují-li, že's. cizincem, aneb podíváš-li se jen
na ně, hned se na tebe sesypou jako vosy a mluví,
křičí, lichotí . .. Odpovíš-li jim klidně: >lá můš
lázim, t. j. nikoliv, nepotřebuji,« — nic naplat. KF.k
neš-li na ně, kříčí také, A mlčíš-li — hučí a mluví
do tebe tím více. Ztratíš-li trpělivost a pohrozíš-li
jim holí — ztropí si z tebe posměch.

Co tu řečí, křiku, hluku, přemlouvání! ....
Každý »chammár« vychvaluje svého osla jako zví
řátko neobyčejně, ba báječně krásné, mírné, po

daleko předstihují své městské kollegy. Od bez
početných cizincfi pochytíli několik drobttv Ital

Inserty se počitají levně. Ročník XVII.

jsi vlastně nyní? Dříve jsi mohl dáti peníze, kam
ti libo. Nyní musíš organisaci odváděti daleko vět
ší daň. než jakou na tobě žádá stát. Dříve jsi ku
poval pultáviny, kde se ti hodilo. Nyní musíš do
svého konsumu, nechceš-li si rozlobiti soudruhy.
Tvoji vidcové křičí,aby všecky daně přestaly, ale
sami daně vybírají na desaterý fond, z něhož neu
žiješ třebas ničeho. Dříve jsi četl, co ti bylo libo,
nestraniě jsi o tom přemýšlel, nyní jsi poután na
listy vlastní strany tolik, že bys dostal nejpřísněj
ší důtku, kdybys četl něco protivného. V káznicí
se neděje nátlak na politické přesvědčení koho
koli, ale zue jako »svobodný občan« jsi k volbě
vlečen dvěma strážci, kteří si dobře prohlédli a
popsali rváj hlasovací lístek. Vystoupíš-li z orga
nisace, vudeš bez chleba. Čím liší se tento moderní
stát tvuj od státu byrokratického? Kam se vrt
neš, všude vidíš poručníka.

Pamatuj pak dále, že proti tobě stojí orga
nisace jiné: politické, odborové, kulturní. Čím vět
ší nápor jest v tvém táboře, tím větší protitlak v
tábore.l. odporných. Naříká se velice na milita
rismus, ale vzrůstá militarismus jiný lidový. Všu
de ozbrojená vojska, velice nákladná, která těžce
platí širé vrstvy. Nestranných povelů nečekej ani
u svých ani u protivníků. Jakmile by předáci zača
li slevovat, napomínat ke kompromisům, ztratí dů
věru u zaslepených vrstev a přijdou o chleba. Pro
to aspoň jazykem jsou nuceni chváliti vrstvy, kte
ré zastupují, jako smetánku lidské společnosti, kte
rá jest neoiúylná a vždycky utiskovaná — která
tedy vždycíy potřebuje zastání, čili musí platit své
předáky.

2Kde jesi Duch Boží, tuť i svoboda«, praví Pí
smo. Ale teď té svobody ve skutečnosti tolik málo.
Všimněme si na př. těch krvavých bojů mezi cen
tralisty a autonomisty! Dělník dělníkovi vydírá
sousto z ruky. Násilí horší, než bylo před staletími.
AŽ porozumějí jak chudí, tak bohatí důkladně De
sateru, mohou se odstraniti draze placené třídní
stráže. Nyní však zmatek pojmů a zájmů je da
leko hrozně,$1 než před narozením Kristovým, před
sesláníro Ducha Svatého. Strohá náboženská ne
kace zivinuu porušení sociální rovnováhy, kterou
marně snaží se obnoviti celé zástupy sociologů.
A lidé uvážliví znovu hlasitě projevují náhled, že
k upevnění klidu v rozechvěném lidstvu autorita

štiny, francouzštiny, angličiny, němčiny, ba i ru
štiny. A ve všech těchto řečech plným hrdlem na
bízejí svá zvířata: >ane vrai magnifigue, tres
doux<; jiný zase »donkey goode, anebo >Ramses
chimár, Kaiserwilhelmesel, Bismarckeselce | atd.
atd.

My jsme učinili takto: vyšvihli jsme se beze
slova na nejbližší zvířata, která se nám zamlou
vala a klidně řekli chammárům: »Masr el-Atíka,
Abú Serge.« — A již jsme jeli.

Jsi as zvědav, s kterou evropskou řečí nejlé
pe lze Egyptem cestovati. Nevyhnutelně potřebnou
je znalost francouzštiny. Tato řeč převládá přes
anglický vliv zvláště v obchodech a ústním jedná
ní úředním. V kahýrských arabských čtvrtích jsou
štíty firem většinou psány arabsky a francouz
sky. I domorodí úředníci mluví anglicky jen lá
maně, kdežto francouzštinu ovládají úplně a s ve
likou elegancí. Vysvětlíš sl to tím, že mnozí z
nich studovali ve Francii.

Úřední a vládní oznámení sdělují se z pra
vidla ve třech řečech: francouzsky, anglicky a a
rabsky.

Znalost němčiny v Kahýře není přílišná. Ne
smíš se tedy domnívati, že by's s ní zde dobře
prošel. Za to však veliké hotely v Kahýře, Assuanu
a Luksoru jsou většinou řízeny Němci. Zvláště v
Assuanu a Luksoru je většina služebných v ho
telích národnosti německé. Není to tudíž pražád
nou zvláštností, jsi-li při svém příchodu do luk
sorských a assuanských hotelů přijat německými
vrátnými a sekretáři a obsluhován německými
sklepníky. Nádražní restaurace a menší hotely —
zvláště v Horním Egyptě — jsou velikou většinou
v rukou Řekův.

První závod
—v místě. —



lidská naprosto nestačí. Právě nyní jest patrno, jak
jest potřebí autority Boží, protože tolik různých
proudu filos„tických zpracovává lid, že davy si v
boji hlavy krvaví — a přece pravda jest jen je
dna. Která“ Nerekne a dostatečně neodůvodní žá
dný rozura hdský. Zákony však zbudované na au
toritě Boží chrání i prostomyslné lidi. před lupem
a násilím Evangelium Kristovo trvá a trvati bude
neziučněné dále, i kdyby sami kněží začali proti
slovům jeho protestovati. »Jestliže svědectví lid
ské přijíináme, svědectví Boží větší jest«, praví
Pismo. Toť jest ten kámen úhelný, jediná bezpečná
op- 1 státníno a sociálního pořádku. Pod těmi zá
kony možno volně si oddychnouti. Zpět tedy k Du
chu Svatému! Nechť vzbudí v bohatém i chudém
takovou lásku k bližnímu jako za časů apoštol
skéch! Kéž Duch Svatý osvítí zvláště mocné to
hoto světa a posílí všecky ty, kteří v jeho intencích
nutné reformy prováděti chtějí.

Agrární ilosofle o vtelenském Novotném. Ka
tolický list »Venkovan< prošel ohněm velice obtíž
né zkoušky dobře. Jakmile zvěděl, že zpráva o
Novotném není pravdiva, hned bez čekání dalšího
odvolal s upřímným politováním, ale zároveň do
kázal hned, že byl sám hanebně oklamán, poně
vadž v témže čísle s použitím litografického oti
sku pátral po pravé adrese pisatelově. A zatím
sypalo se hotové agrárnické krupobití na hlavu
celé strany naší. Jako by netoliko celá redakce
>Venkovana«. nýbrž celá naše strana musila vzíti
zodpovědnost za prohnaného lháře.

A byla-li zpráva zcela vylhaná, tu přece i
protikatoličti žurnalisté při chladné rozvaze masiil
uhodnoutl hned, že zprávu tak příšernou nemoh!
podati člověk, který by chtěl prospěti katolické
straně. Tolik rozumu má přece i člověk zcela
prostomyslný, že taková lež, která v zápěti bude
na celé čáře odražena, jen hrozně reputaci listu
poškodí a napadenému pomuže ke slávě. Tolik
chytrosti jistě měly agrárnické redakce hned, zvlá
ště když redakce »Venkovana«. začala pilně pá
trati po pachateli, který zfalšoval podpis katolic
kého důvěrníka. Leč agrární tábor pokračoval dá
fe v ohlušujícím bornbardování. Marně »Venkovan<
upozorňoval, že zpráva přišla redakci v době, kdy
řídící redaktor odešel z Prahy. Lidé, kteří vytí
kali dříve naší straně se vší bezcharakterní Zlo
myslností, že úpí pod tuhým jařmem »německé“«
hierarchie, bez níž neudělá ani kroku, násilně po
jednou dávali pražskému kardinálovi do ruky. ka
rabáč a ohlávku na našince. Dříve Jeho Eminenci
potupili až hrůza, pak přišli, aby vševládně za
kročil a všecko zdupal. Ti, kteří v nitru šíleně já
sali nad oklamáním »Venkovana«. kteří se rado
vali, jak lacino se mohou pochlubiti mučednickou
korunou, tvářili se na venek jako uplakaný, bolest
ně dojatý dav, aby se divadelní dojem hry zvýšil.

Ačkoliv se veřejnost dověděla rázem, že zprá
va byla vylhaná, nestačilo »ubohým mučedníkům«
konstatování pravdy. Novotného sice veřejnost vi
děla živého a zdravého, ale — vyrukovalo k do
tvrzení té skutečnosti ještě obecní představenstvo,
míst. hasiči, skupiny agrár. dorostu atd. Tolik svě
dků najednou! Tedy satisfakce až příliš důklad

A jako zde slyšíš mnoho různých řečí, tak
»michané« jsou i zdejší peníze. Tureckých peněz je
málo vidět. Nejraději všichni berou stříbrné a zla
té peníze anglické a francouzské. Velmi milé jsou
jim též naše koruny. Vědí o nich velmi dobře, že
platí více než franky ....

A
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Se hřbetu osla vyjímá se Kahýra hned doce
la jinak. Jakmile projeli jsme několika širokými u
licemi kolem parku Ezbekijjeh, ihned jsme se oci
tli v labyrintu úzkých, křivolakých uliček čtvrti
rázu čistě orientálního. Všechny tyto uličky jsou
neobyčejně oživeny. Ani z nejlepší a nejpodaře
nější fotografie si nedovedeš učiniti přibližné před
stavy o životě tu proudícím.

Co tu všude řečí, volání, křiku, řevu, hluku...
Typy arabské, levantinsko-syrské, černí Berbeřa
né, bílí Evropané, pištící, otrhaní kluci, »vodáci«
s plnými imměchyz kozí kůže, velbloudi s nákla
den: beden, kamení, pytlů s obilím, sloni, povo
zy .... to vše v pestré směsici kolem tebe jde,
spěchá. jede a se tlačí, až ti jde hlava kolem.

Tam v krámě naošumělém polštáři sedí bě
lovousý Arab v černém burnusu s bílým turbanem

. na hlavě a klidně dýmá, ssaje dlouhými hluboký
mi tahy kouř z vodní dýmky, kterou má pohodlně
postavenu na zemi vedle sebe. Opodál stojí kup
ci u krámu, kdež různé zboží uvnitř i na ulici leží
a visí, všecko »páté přes deváté«: zaprášené me
louny, hrozny a jiné ovoce, olej, zelenina, obilí,
mouka . .. a na všem pochutnávají si napřed a za
darnio roje černých dotěrných much. A hned ve
dle máš na vybranou různé »lahůdky«: jakousi
kaši, na níž čímsi umělec kuchař namaloval pěk
né ornamenty; na zemi na opálce tenké chleby,
jež připomínají chleby biblické, které též asi tak

i zil ještě žalobou. Už si naši nenávistníci vypočítá1 vali na prstech, jaký kapitál budou vytloukati po

| celé měsíce, jak se celý hrozný obraz obnoví připorotě .... A uajednou ráma hromová. Novot
[ ný, který byl prý tak surově ztupen, jehož matka
j Si prý rvala vlasy, usvědčen, že sám -ten dopis

hned uklidniti.
Co teď, jak .se zbaviti polévky, kterou agrár

ní »Venkov« svým siláctvím sám uvařil? Před
stavnie si, jaké ohlušující rány by znovu »Venkov«
vypálil, kdyby měl jen trochu naděje, že agrární
liška vyvázne z pasti,.kterou políčila proti jiným!
A ejhle! Jaká najednou zaraženost v odpovědi ze
dne 12. t. m. ve »Venkovu«! »Není nám možno 0
všem (!?) vyšetřiti tuto věc, a sice proto, že p.
Jaroslav Novotný trpí vážnou nervovou choro
bou (jest v známém léčebném ústavu) a tedy není
ani duševně schopen, aby nás mohl vážně v pří
čině té informovatil« Prý vneběží (!?) přece při
celé věci, od koho »Venkovan« dostal onu zprávu,
nýbrž o to, že ji beze všeho otiskl... .«

Tuhle máte hned rub agrární filosofie. Jak do
vede chytře agrární vozka otočit! Tedy od 25. dub
na. kdy zpráva hrozná byla vyťfištěna,byl Novot
ný celé týdny zdráv. Vždyťv čase tom mlavil na
schůzích, ukazuje evou »trnovou korunu«. »Venkov«

také o jeho nemoci nic nemluvil. Až teprve 12.
května potřeboval »Venkov. nemoci Novotného ja
ko solí, aby upláchl zadními dvířky. A potřeboval
choroby takové, aby ubožák evangelík Novotný
nemohl na dotazy amí říci »ano< nebo >ne«. Měl
by totiž »Venkov+ aspoň trochu naděje, že by
richl posudek dvou přísežných znalců písma uči
niti neškodným a zrrrskati maší stranu, pak za
účelem vážného vyšetřování více věděti od No
votného nepotřeboval, než důrazné prohlášení:
»Nikoliv'< V historii vyšetřují se záhadné činy a
zámysly lidí dávno zesnulých se vší bedlivostí (ma
př. tajná pohtika Valďštýnova). Ale agrárníci po
jednou se staví jako nechápaví nad aférou čerstvou,
teplou.

Aby pak ta filosofie byla vyvrcholena, »Ven
kov“ odvažuje se tvrditi, že docela neběží o adres
su toho bezcharakterního poďvodníka, který sám
uvedl celé vzrušení v pohyb, ale to jest nejlnrší,
že >Venkovan< zprávu otiskl. Tak! Vždyť přece na
zprávě zfalšováno jméno důvěrníka, tak že pravdě
podobnost tolik silně. lákala. Vyšetřoval »Verkov«
také předem Ihavé zprávy o »zvrhlosti« slezského
Jesuity. o italském knězi, na něhož bylo Iháno, že
zradil zpovědní tajemství atd.? Otiskl všecko se
vší pochulí - a pak se tvářil, jako by nevěděl, že
tv mrzké lži byly odraženy. My uznáváme, že se
ve »Venkovanu« chyha stala, ale stonásobně více
se provinil ten. který klamal úmyslně, vědomě,
se vším zavilým cynismem. To přece pozná ka
ždý. »Čas< dne 16. t. m. napsal, že odpověď »Ven
kova: jest »nedostatečná a nápadně chabá.« My

-však tvrdime, že tohle vůbec věcná odpověď ne
ní, že to jest pouze malomocné pobíhání lišky v
pevné kleci — jak vidí každý dostatečně.

Zbabělost přísných agrárních soudců. Agrární
ci za průvodu velikého hromobití dokazovali, že k
vůli podvodu, spáchanému na našem »Venkovanue,
má se celá naše strana rozpustiti. Nyní však, když
jim vytřel zrak pravý původce té aféry, nezmohli

vypadaly jako tyto zde . . . Opodál je krám. řez
nický; visí tam několik ovcí a kusy již rozseka
ného masa. Naproti má někoho v práci holič —
holí mu právě hlavu. O něco dále ve svých díl
nách pracují truhláři. Tu zas kovář bije vesele a
hřmotně perlikem o kovadlinu 'a obuvník přitlou
kává příštipek....

A to vše se děje otevřeně, téměř na ulici. Je
denie dál. Mezi množstvím potkáme několik žen.
Některé z nich mají dolní část obličeje zahalenu
závojein. Prohlížejí si tě od hlavy k patě. Viděti,
že i zde jsou ženské zvědavé. <

A za tebou neunavně kluše chammár a z plna
hrdla brzy na tebe-brzy na jiné volá: >Riglak«
(tvá noha), oua. offa (pozor!), uarda, uarda (opa
trně!), dalherak (tvoje záda!), a já sajjidí (6 panel),
jemínák (tvá pravice!), já šejch šimálak (starý, tvo
je levá ruka!)« atd., atd.

Ale toto vše ještě není ničím.
Musíš Bohu děkovati „neuvázneš-li nohou v

loukotích kol drožky kolem rychle jedoucí aneb
nepomaže-li tě kolem hrčící nákladní vůz, již z
daleka něčím podezřelým zavánějící, aneb nespad
ne-li na tě něco z »vyšších sfér.« A běda ti, za
vadíš-li nohou o kolern jdoucího. Hned jsi dopro
vázen jeho zbožným přáním: »jichrob bejtak« (ať
ti vyhoří důrg) anebo dostane se ti titulatury ob
zvláště šťavnaté: >ibn kelb« (psl synu!) anebo je
ště stupňovanějšíhoepitheta ....

Konečně dorazili jsme do starého Babylonu,
dnešního kasr eš- Šam-a.

*

A zase bludiště uzounkých uliček.. .
Než se do nich ponoříme, osvětlemež si je

jejich dějinami.
Za čas Kambýsa založili Babyloňané v E

se ani na tolik, aby z organisace vlastní vyloučili
hned -aspoň toho jedince. Přirozeně sami. uvážli
ví agrárníci reptají na ten příliš nestejnýloket. Do
cela pak agrární >Zájmy Jihu« ozvaly se otevře
ně: »Nemáme žádné příčiny hanebnost tak nízké
ho druhu ltájit a obětovati za ni čést strany a čést
těch tisíců poctivýchstoupenců.-Novotnýnejen
že zneužil cizího jména, aby spáchati mohl. pod
vod, ale on ještě po provedeném činu teleforfem
klamal denník strany, vehnal jej tak do boje, ač
věděl. že vědomě lže, jeho jméno neslo se k 'slt=
chu arcibiskupa, on přijal z rukou obce a spolsů
prohlášení o své zdatnosti, ač věděl, že jej hoďem
není, a že padvodnou zprávou vyvolal soucit dů
věřivých lidí. On svým zločinným jednáním zviklaf
věrohodnost denníku své strany. Výkonný výbor,
jedná-li se mu o Čest strany, má jedinou cestu k
vyražení zbraně z rukou nepřátel a k zahlazení
špatného činu toho a to jest — neprodleně tohoto
szdatného< p. Novotného ze strany vyloučiti.<

O povaze »protiklerikálního« befe nynějšího
napsal v >Čes. Slově« J. Svozil někotík pravdivých
slov. O aféře vtelenské praví: »Novotný si patr
ně myslil, že na klerikály je každá zbraň dost do
brá, že jim smí nalíčit železa na kažďé cestě.« »Li- ©
dovým Novinám« vytýká, že se >říďí zásadou, že
proti klerikálámr je dovoleno všecko“ Denuncovat
faráře pro poťišickou činnost zdá se rmmoha lidem
rejen dovolena ale i zásíužno. Denurmcovatovšem
úředníka atd. uznává se po právu za: jednu z nej
větších mizerností.« Dále praví: »Aleže proti kle
rikálům je dovolena i každá hloupost, jen když
je protiklerikální, ukázalo nedávno »Právo Lidu«,
které citovalo výzvu býv. kněze Hanuše Kirchstei
gera, autora pověstné slátaniny »Zpověďní tajem
ství«. Kirchsteiger nveřejníl v novinách provolání,
že jako »>světský kněz« bude žehnať mové sňatky
katolicky rozvedarých manželů, aby mohli žíti bez
bázně před hříchem a před výtkou s konkubiná
tu. Red. Svozil mezýváprovolání buď produktem
podvodníka nebo člověka nepříčetněho, vysvětluje
svátost manželství a >Pr. L.« vyčítá igmorantství,

teré »diskredituje, zostuzuje a osfkbuje protikle
rikální boj. Svosit dodává: >Ten, kdo.považuje lež,
podvod atd. za dovolené proti klerikálovi, bude je .
považovat za dovoleny proti každímm, kdo se mu
nelíbí právě tak, jako klerikálovij si myslí, že vše
jim dovoleno, ve jménu jediného, pravého přesvěd
čení.“

Ovšem ten ideální boj protiklerikální, jak jej
odporučuje: Svozil, již se nedostaví. Pokrokové
žurnály čtenářstvo zíanatisovaly a nyní vzbuzet
ným vášnítm musejí skýtati potravu další. Kdyby
pokrokářstvo otočilo, v Čtemářstvu se vzbudlí ne
spokojemast, že v těch listech »nic neni.«

Masarykovy kouzelnikké kfičky. Již jsme dáv
no poukazovali na to, jak st dovede Masaryk po
máhati z pasti, jak chytře umí svou reputaci re
habilitovat, když ho některá autorita přiskřípne
při velikých bludech tak, že se mu nedostává de
chu k věcné odpovědi. Vždy zdvojnásobí své har
tusení proti klerikalismu. aby -odvrátil pozornost
od své nestatečnosti v positivní práci. Taktika to
nejehytřejší. Kdo by totiž z nekatolických kruhů
chytrého kouzelníka okřikl, tomu se jednoduše
vpálí na čelo známka klerikalismu, seštve se proti
němu kde kdo.

Tedy na »protiklerikální< strunu udeřit jest nej

gyptě kolonii a pojmenovali ji dlesvého mateřské
ho města Babylonem. Stávala na pravém (t. i.
východnin) břehu Nilu,naproti velikým pyrami
dám v Gízeh.

Když se Římané r. 30. př. Kr. zmocnili Egypta,
dali do Babylonu posádkou jednu z těch tří le
gil, které měly Egypt držeti na úzdě.

R. 640 po Kr. padl Egypt do rukou. Arabův.
Vojevůdce Amru Ibn el-Asi dobyl tohoto »castel
lum Babylonis< a založil severně od této tvrze
nové město, jež nazval Fostát, t. i. »stany<. To
jest dnešní >Stará Kahýra«, či jak se zde obyčejně
říká >Masr el- Atfka.« V roce 1168 spálil jeden po
vstalecký vezír toto město a jeho obyvatelstvo
uchýlilo se do blízké osady el- Káhira, kterau již
roku 969 založil chalií Muizz a jež se potom stala
sídelním městem egyptských vladařův.

-Z tohotď/ pojmenování Masr -el Káhira anebo
kratčeji el- Káhira povstal evropský název Kairo.
Arabové a moderní Egypfané nazývají je krátce
>Masr< nebo »Misr«, t. j. Egypt.

- Fostát a Babylon tvoří dnešní starou Kahý
ru t. j. Mas el- Atíka. Vlastní římský kastel zove
se kasr eš- Šan-a.

Bývalá římská pevnost je převalnou většinou
obydlena jakobitskými Kopty, počtem as 200—30X
duší.

Před malou branou seskočili jsme s oslůy %

Vnitřek bývalé pevnosti činí na tě velmi smu:
tný dojem. Jednopatrové domky stojí takřka je
den na druhém. Mezi nimi je vícero velmřúzkýci
a křivolakých uliček, Mnohé z nich jsou slepé, ne
majíce východiště. Jsou bez ladu a skladu, sem :
tam. Nárněstí nikde. V uličkách spatříš místy le



lacinější a takticky néjvýhodnější způsob. Pozor
nost nemyslivých davů odvrátí se od slabin a hří
mavý potlesk zavzní znovu.

Právě v posledním čase rozebral Dr. Pekař
Masarykovu >Českou otážku« tak věcně, rozcupal
na padrť plytké romantické úsudky Masarykovy
o povaze české historie. Veřejnost hlasitě vyzýva
la Masaryka, aby odpověděl. Ten však mlčel zaře
zaně jako socha. Ovšem. že přemýšlel horečně, jak
oklamati stráže, aby mohl přeskočiti plot ohrady,
do níž byl vehnán. A už to měl! Lidový poslanec,
který iná míti tolik na zřeteli uspíšení protidra
hotních kroků, vytáhl z kapsy. na potěšení stráda
ících >Macharovu čítanku.« Tolik o »volných my
slitelích« věděl, že půjdou za každým jeho proti

katolickým radikálním slovem jako slepé stádce.
A když se poslanci katoličtí ozvali proti Ma

sarykově interpelaci, proti imunisování hrubých
nadávek, tu ozval se Masaryk na obranu Macharo
vých řádků. Táza! se (dle »Času< ze dne 18. t. m.),
»čí náboženské city byly uraženy a čím.< Prý. jen

ny do úst básníkovi, kdežto básník je klade do úst
klerikálním odpůrcům Kristovým v době císaře Ti
beria . . . Jest nepřípustno, aby taková klerikální
udavačská koalice pronášela soud o literárních di
lech.< Dr. Hruban má si vážiti »kulturní autono
mie.« ... Táže se předsedy, .... jak zaručí, aby
zvláště s uměleckými výkony se v této sněmovně
takto nejednalo.«

Na to odpovídáme, že surové tituly osoby Je
žíšovy jsou výplodem Macharovy fantasie. Machar
v oněch >Pašijích<« podvodně předesílá, že jsou
sestaveny ze tří ročníků >Katolických Listů«, po
tažnío >Obnovy«, »Hlasu< a »Čecha.«

Teď jen chybí maličkost: buď dokázati zře
telně, že skutečně někdy tyto listy — zvláště náš
— psal někdy takovým podskaláckým tónem o za
kladateli kteréhokoli náboženství anebo o kterém
koli skutečně vynikajícím, humánním muži vůbec.
Satira musí míti příslušný podklad. A tu by se pře
ce odporučovalo daleko spíše zmrskati kopřivou
satiry ty soc. demokratické a židovské listy, které
již fakticky pepickým způsobem Krista titulova
ly. anebo které docela snaží se dokazovati, že Je
žiš ani nežil. Nejhoršího vyvrhele neobmyslili jsme
ták pustými přezdívkami, jaké opovažuje se Ma
char záludně pašovati do řádků tisku katolického.
A pojednou veřejnost má býti mámena tvrzením,
že povaha tisku našeho jest fotofrafována výštiž
ně Macharem. Jedná se tu o podvod nejodvážnější,
jak přece sám Masaryk mohl velmi dobře poznati.
A tak hrubě otírati se o Božskou osobu Kristovu
mohl povze člověk, který paušálně nazval křesťan
ské hnutí jedem z Judey.

Skutečný jed z Judey jest někde zcela jinde a

jak uůžeme celou řadou příkladů sami dokázati.
Ostatně skutečný skrytý úmysl prozradí se

před očima nestranného kritika ihned. Potupy pro
nesené nemají pouze za účel hanebnou Inkriminaci
katolického tisku, ale faktické zlehčení osoby Krl
stovy samé. Slouží snad tyto řádky k zvýšení ú

prostomyslný soc. demokratický kýval, od volno
myšlenkářských židů zpracovaný, po přečtení řekl:
»Však to tak beztoho bylo. Tady je to pověděno

==
žeti věci, které dle našeho vkusu patří na hnoji
ště. Proto panuje tu všude děsný zápach. I někte
ré ulice jerusalémské jsou v tomto ohledu hrozné,
ale takové spousty nečistoty jako zde, jsem v ce
lém Orientě hned tak neviděl. A při tom každým
tahořka krokem nohou zavadíš o starožitné stře
py. Pro nečistotu, v níž leží, štítíš se je vzít dorukou....

Polorozpadlé domy mají po obou stranách u
liček malé dvéře, obyčejně pečlivě uzavřené. O
ken buď není, nebo jen maličká, zamřížovaná o
kénka. S jedné strany na druhou pne se každých
několikkroků nějaký oblouk...

Chudoba obyvatel je veliká. Na obličejích ubo
hých Koptů lze takořka ještě čísti stopy přestá
lých pronásledování a s nimi spojených hrůz. Jsme
v pravém slova smyslu přepadáni množstvím sle
pých a chromých. Žádají nás o almužnu. Tolik že
brákův jako zde uvidíš snad jen v Jerusalémě v
údok Kedronském, když se ubíráš na horu Olivet
skou ..... >Bachšíš, bachšíš!l« volají, skuhrají a
sípají na tě se všech stran, nastrkujíce špinavé
ruce. A voda přece není zde vzácnou. Není to zde
jako v Jerusalémě, kde se chudí vskutku nemají
ani čím umýti: jsou rádi, že se mohou vody napít.

:

A-bachštš zde chce kde kdo. Šlij sme uličkou

pe situaci a významně se táže: »Abá SergePc MI

Koptě jde s tebou a vidouc tě zabočovati k Abú
Serge, nastrkuje ruku a zase »bachšíši<
„ A když na nás poznali,že jsme kněžími tu

vé-rukávy, a ukasujíce vytetovaný-kříž

bez dloulkých kliček, jak jsem to podobně slýchal
Hndy jinde. Na takovou strunu zfanatisovaného li
du hrají literáti velice pohodlně a účinně.

Nikoli katolík, ale Machar siv ymyslil proti
vš (historické pravdě hanebnosti o biblické Susaně
a Danieli, Machar proti všem vážným pramenůn
historickým snížil památku sv. Václava. A kam až
V psměchu ke světcům došel, svědčí jeho básnička
o tom, jak svatojanští ctitelé uctívají jazyk, který
prý vždy přesně dodává >kýs řezník z Malé Stra
ny.: Jen tedy takový zavilý fanatik, který se vší l
otrlostí vymýšlí si uvedenéhrubosti, mohl si zase
vymysliti nadávky a celé překroucené příběhy o
Kristu. Takovou satiru b ynesepsal žádný Mohame
dán. A kdyby na oplátku katolíci chtěli vpašovati
do židovských listů takové hanění vrchního rabína
židovského, tu by židovští ctitelé Macharovi po
vstali jako jeden muž proti tomu hanobení.

Zvláštní realistická filosofie! Prý ti úskoční
klerikálové odvažují se klásti Macharovi do úst ta
slova o Kristu, která jsou vlastně jejich! — Pro
stá otázka: >Kdo to všecko psal, Machar či kle
rikálové?< To jsou přece perly Macharovy za
věšené úskočně na kabát katolický. Prý kdyby
byly tehdy za Krista ty katolické listy vycházely,
bvly by psaly tak a tak. Ale Machar nic! Nestojí
básník svou osobností za literární dílo? Budeme
snad tvrditi, že z řeči Václava z Michalovic není
nic, co by napsal sám Svatopluk Čech? Odvážíme
se říci, že grandiosní slova Konráda Vallenroda Mi
ckiwicz jen kopíruje, že to nejsou slova básníkova?
Naposledy různí kouzelníci v pohádkách také vše
cko mluví sami, pohádkář za ně nemůže!?

Což kdyby někdo se odvážil citovati satiricky
z Masarykovy řeči to, co vůbec neproslovil a k
čemu by docela neměl ani nejmenší náklonnosti?

Oč se jednalo, jest zcela zřejmo: o odražení
nadávek a lží. Ale Masaryk si hraje na obránce
umění literatury, uměleckých výkonů, kulturní sa
mosprávy!

Jak řečeno — svou novou >»velikou lidovou
prací« parlamentní pomohl si poněkud z rybníku,
do kterého jej uvrhla kritika Pekařova. Oklepal
se, převlékl kabát a židé ohlušujícími trombóny
dokaaají, jak hájí kulturu.I

Politický přehled.
Bar. Heinold pro oční chorobu hr. Stůrgkha

pověřen dočasným řízením vlády, což považuje se
v politických kruzích za předzvěst jeho definitiv
ního jmenování rakouským minister. předsedou.

Zatímní rozpočet přikázán rozpočtovému vý
boru. Ve výboru strojí se proti rozpočtu obstruo
vat vedle Jihoslovánů také Italové, kteří jsou roz
trpčení nejen sliby vlády ohledně zřízení univer
sitv rusínské, ale také tíin, Že v rozpočtové debatě
nedostal se ani jeden Ital ke slovu.

Otázka vystěhovalecká ve sněmovně. Náro
dohospodářský výbor podal návrh na ochranu vy
stěhovalcu z naší říše. Agenti, kteří lákají lidi do
ciziny, nejsou dostatečně kontrolování, a v cizí
zemi čeká pak vystěhovalce zklamání. Otázka ta
to zatím vyřízena 17. května schválením, aby vlá
da. pokud možno, nejdříve cestou nařízení opatřila
odborné zpravodaje pro vystěhovalectví ve Spo
jených Státech severoamerických a Kanadě, jakož

na rameni (modroubarvou) volali: »Kristiján,
stiján«, »ana nusráni«, (t. j. jsem křesťanem!).

To vše vzbudilo ve mně útrpnost a pohnutí zá
roveň. A těchto pocitů dlouho jsem se zbaviti nemohl....

Po chvíli došli jsme cíle. Chudá, polozbořená

Kri

mníval jsem se, že se P. Ohrwalder zmýlil, že
jsme zbloudili .. . Uhodl mé myšlenky. Odpověděl
krátce: >Ano, Abů Serge (t. j. otec Sergius)« Zá
stup dětí doprovázel nás křivolakou chodbou do
nádvoří....

+

Stojíš před nejstarším křesťanským chrámem
kahýrským. Jeho počátky sahají snad až do
století sedmého.

U dvéří chrámových stál jeho strážce. Teprve
po dlouhém vyjednávání a domlouvání a když jsme
mu byli slíbili »bachšíš«, vpustil nás do vnitř. Ko
stel byl prázdný.

Je zbudován ve slohu basilikovém. Všeobecně
platí za vzor všech egyptsko-byzantinských basi
lik. Dvanáct nepravidelných sloupů dělí vnitřek
ve tři lodi. V podlaze před vlastním chrámem je
zazděna veliká nádržka na vodu. Tam si věřící
umývají před bohoslužbou nohy a ruce. V tomto
prostoru dlí též ženy po dobu bohoslužeb. Pak ná
sleduje oddělení pro muže a konečně pro kněze.

Mistrně řezaná a slonovinou. dovedně vyklá
daná mříž dějí presbytář od ostatní chrámové pro
story. V presbytáři jsou tři apsidy s tolikéž oltářů.
Za oltáře slouží stůl se dvěma svícny a křížem.

Výzdoba svatyně je chudinká. Dřevěný strop
a několik starých obrazů zvyšují ještě ponuře váž
ný, v pravdě byzantinský ráz tohoto chrámu. Je
dině zmíněná mřížka, provedená s velikou obraz
ností a jemností, prozrazuje vliv arabský. Hlině

i V jihoamerických státech a konečně také v oněch
evropských státech, do nichž vystěhovává se znač
ny počet sezonních rakouských dělníků, a aby sně
movně podala o ton zprávu. Bod druhý (odborní
zpravodajové musí úplně ovládati mateřskou řeč
dotyčných vystěhovalců), jakož i bod třetí (vláda
se vyzývá, aby v nejkratší době předložila sně
movně osnovu zákona o úpravě vystěhovalectví)
se schvalují.

Služební pragmatika jest nyní hlavnim před
mětem jednání poslanecké sněmovny. Ve schůzi
21. května byl ve sněmovně pramalý zájem o tuto
předlohu. Poslanec Jerzabek mluvil pouze k 17 po
sluchačům a Konečný dokonce k 9 poslancům. Ve
schůzi 22. prohlásil ministr vnitra bar. Heinold, že
vláda proti některým usnesením výboru o služeb
ní pragmatice musí se s největší rozhodností ohra
dir. Ministr zvlášť poukázal k tomu, že pragmatika
musí být založena na disciplině a že není možno
připustit, aby státní úředníci agitovali proti vládě.

« Vláda slibuje Rusínům universitu. Aby rusínští
poslanci dělali v parlamentě dobrotu, zavázala se
vláda dáti rusínskému klubu v nejbližších dnech
uspokojivou odpověď na rusínské universitní po
žadavky „Na příhodném místě a v příhodné době
nejpozději během 10 let budou prý míti Rusíni samo
statnou universitu.

O stavu českoněmeckého dohodování promlu
vil 12. května v Novém Bydžově mladočeský po
slanec dr. Schauer pozoruhodnou řeč. Pravil, že
Punktace neměly býti překaženy a že náš Rieger
viděl prorocky do budoucnosti, že to myslil s náro
dem českým dobře a za vše to musil slyšeti jen
hrozné slovo »Zrádce!« Jedinou chybou bylo snad
tehdy, že se při rozdělování úřadů nedělal junc
tim se zachráněním menšin. Jest již nanejvýš na
čase, abychom se starali též o jiné věci než o naše
jazyková práva a buďte ubezpečení, že nevyrov
náme-li se s Něnici, přijde někdo třetí, který udělá
pořádek, neboť země tak bohatá a obývaná tako
vými vzdělanými národy nemůže prohlásiti ban
krot To jest přesvědčení všech našich do věci
zasvěcených zástupců. — Ve Vídni konaly se mi
nulý týden u bar. Heinolda opět konference česko
německé za přítomnosti knížete Thuna. Jednalo se
o jazykové otázce u zeměpanských úřadů. Radi
kálové dr. Baxa a dr. Šviha se jednání nesúčast
nili. — Ve schůzi pracovního výboru stálé finanč
ní komise sněmovní v Praze 20. května protesto
vali Němci proti půjčkám, jež uzavřeny byly zem.
výborem bez souhlasu sněmu. Němci tedy za kaž
dou cenu musí proti všemu protestovat.

Není prý informován... Parlamentárka Jed
notného českého klubu 21. května jednala také o
českém školství ve Vídni. Po schuzi žádalo před
sednictvo bar. Heinolda, aby nezákonnému stavu
učinil konec a dal otevříti zapečetěnou českou
školu ve III. okresu. A bar. Heinold neměl jiné
odpovědi, než že prohlásil, že není informován...

kdo uteče, ten vyhraje. Ve schuzi parlamen
tární komise Jednotného klubu českého 14. t. m.
jednalo se také o tom, zda členové klubu mají v
branném výboru hlasovati pro přechod do speci
elní debaty o branné reformě. Pro návrh ten hla
sovali agrárníci Udržal, Staněk, Bukvaj, Rataj, mla
dočeši Pacák. Čech a.Rašín a katol. národní dr.
Hruban a Šilinger. Proti hlasovali nár. sociálové
Choc a Hiibschman. Nejlépe se zachovali zástup

ná podlaha svatyně je jen s části prkny. pokryta.
Ostatek je zakryt dle východního zvyku rohožka
mi a opotřebovanými koberci.

+

Ptali jsme se po kryptě >Sitti Marjam« (t. j.
Panny Marie).

Při slabém svitu svíčky vedl nás náš prů
vodce po kamenných stupních dolů do malého skle
pení. Tam nalézají se tři výklenky. Jeden z nich
sloužil dle podání pacholeti Kristu za lůžko, ostatní
dva Panně Nejsvětějšía sv. Josefovi. ...

Druhá to jeskyně Betlémská! Ale tam svit stří
brných lamp dodává jí tajemného lesku, stěny je
jí jsou potaženy červeným damaškem, všude či
sto. A zde? Holé, vlhké kamenné stěny — toť vše!
A to sloužilo za obydlí Bohu — Člověku! ....
A ta hrozná nečistota, která zde panuje! Je ti tako
řka na nic při pohledu na tu zanedbanost, která
tuto svatyní znesvěcuje, nešetříc ani této tak dra
hé památky!

Cosi svírá tvé srdce ... Ani nemůžeš zde
pronésti: »Sláva na výsostech Bohu a na zemi po
koj lidem dobré vůle... . .« Hluboce rozrušen o

pouštiš posvátnémísto ....
*

Navštívil-li's tuto starou, zanedbanou a hy
noucí svatyni, mimoděk domníváš se viděti symbol
duchovního stavu těchto ubohých, pobloudilých
Koptův, kteří se od oživujícího a sílu skytajícího
pně církve odloučili a ještě dnes hluboko v mono
fysitismu vězí .. Bylo a jest mi do dnes toho li
du srdečně líto. Za svého pobytu v Egyptě a pak
v Jerusalémě často jsem s ním do styku přišel a
naučiljsení se vysoce si ho vážiti...

Mimo fellachy, kteří zabývají se výlučně or
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z Družstevního knihkupectví
v Hradol Králové.

Doporačajeme pozornostiP. T. pánů dachovních

po poslední literární novinky: K
Zavoral: „Kázání o Nejsv. Svátosti Oltářní“ 1—
Žák 8.J.: „Chlébduchovní.“ Krátká a prakt.

rozjímání na každý den v rooe . . 
Zapletal: „Cvičení stavů.“ (Důležité pro

každý farní úřad) < © © + + + +
Ehrman-Auor: „Život svatých.“ Váz. . .
Ondroušek: „Eucharistická kázání“ . . . —'80

Dr. Fr. X. Novák: „Kněžské problémy“ 450

250

brož. K 350,
M

Balthasar: „Das Geheimnise aller Geheimnigse“(2.2.6600 620
Coulin: „Der heilige Goist“, Betrachtungenváz. 640
Giordano: „Das Eacbaristische Leben“ 120
Albrecht: „Gott mit uns“ —-. « - -© 150
Deharbes: „Gróssere Katechismus“ | Er

klárung,svazekI/IL . . - -+ B
Dr. Glattfelter: „Katechesen úber Gobete

und Lohrstiioke“. .. 180
Nist: Methodisch ausgefůhrte Katechesen

úber die Gebote Gottes.. . « - - 180
úber den Glauben . < < < ++- 8—
úber die hl. Sabramente . .. 220

Poslední kritiky přivítaly s nadšením nové
dílo Dr. Nováka: „Kněžské problémy“. Kdo ho
z pánů duchovních postrádá ve své knihovně,
neotálejte s objednávkou, neboť náklad dochází.

Obracejte se ve svých literárních potřebách
na své knihkupectví, které. Vás vždy řádně ob
slouží a uspokojí.

Svůj k svému.

Družstevní mihkupectví,nakladatelství,
závod hudební a papírnictví

vwHradol Králové, Adalbertinum.

cové »neodvislých«Masaryk-a dr. Stránský. Tiv
debatě byli pro nejostřeší oposici, ale při hlasování
— utekli. Nepokazili si to ani u radikálů ani u vlády.

Bouře ve sněmovně uherské. Ministerstvo Lu
kácsovo upustilo od dalšího vyjednávání s Just
hovci, opřelo se o silnou vládní většinu a chce u
činiti sněm dělným povalením obstrukce. Rozhod
nito, aby schůze sněmu zůstala v případě potřeby
v permanenci. Proto služebnictvu parlamentární
mu dán rozkaz, aby se zaopatřilo potravinami ale
spoň na dva dny. Z ministerských lavic odstraněny
všecky těžké předměty, zvláště kovové kalamáře.
Začalo to ve schůzi sněmu 22. května. Na denním
pořádku byla volba předsedy. Oznárnení to přijala
oposice ohromným rykem. Za ohlušujícího lomozu
začalo se hlasovat. Když posl. Almaszy přistoupil
k urně, chytil ho posl. Kovacs za krk a povalil ho

O
bou, jsou Koptové jedinými pravými potomky sta
rých Egypfanů a to v přímé linii. Roku 1897 jich
bylo ještě 609.511 duší. Ale hlavním bydlištěm je
jich není Kahýra, nýbrž Horní Egypt a sice kra
jiny kolem Nekáde, Luksoru, Esne, Dendery, Oir
ge, Tachty, Sijútu. Jsou velice nadaní a podnika
ví. Kéž jim brzo zavítá království Krále pokoje! ...

o

* . - wr
Jednoho dopoledne seděl vedle mne na ka

hýrské elektrické dráze koptický kněz. Byl ještě
mlád a vzezření nad obyčej sympatického. Ustavič
ně suše pokašlával a tahy jeho obličeje prozra
zovaly vážnou chorobu.

Pravil mi, že denně zajíždí na poušť. Její
vzduch je prý pro jeho plíce velmi zdravým, ale
musl se zase brzy vrátiti, protože v jistém ústa
vě vvučuje řečem. Tázal jsem se, zda by nebylo
možno. abv si vzal dovolenou? S trpkým úsmě
vem dal v odpověď: >Ó ano, ale pak bych musel
—. umříti uhlady. Naše důchody jsou tak maličké,
že k úplnému vyhladovění právě postačí. Náš lid
je chudý a při tom — bohužel — ještě lakotný
. . < A lakota byla i při veškeré veliké vzdělanosti
nepěknoustránkou starých Egypfanův ....

Vidím ještě dnes před sebou toho chudého,
suše pokašlávajícího koptického kněze s bledým,
zádumčivým, krásným obličejem, kterak každého
jitra elektrickou drahou jede na poušť, aby tam do
svých chorých plic čerpal zdravý, suchý vzduch.
Tento vzduch sílí plíce a proto synové pouště ne
znají skoro tuberkulosy. Ale zda těch několik ho
din léčby bledého kněze uzdravilo?

Obávám se, že koptické svaté pole v Ka
hýře již dávno přijalo jej ve své chladné lůno a
že chudičký náhrobní kámen sděluje návštěvníku
jmérojeho....

-=

valili ho na zem a tloukli pěstmi. Oposice spěla
Kovacsovi na pomoc a tak uprostřed sněmovny
za ohlušujícího řevu a pustých nadávek došlo ke
všeobecné pranici . .. Když se pak oposice nalo
mozila, vyšla ven a pak zvolen předsedou hr. Tisza,
který se chystá obstrukci rozdrtit. Tiszovi jedná
se především o boj proti volební reformě, která by
otřásala panstvím šlechty a vysokého finančního
světa v Uhrách.

Ryt. Blllňskí dělá pořádek v Bosně, ovšem na
prospěch Maďarů a Němců, což se ukázalo při
právě provedeném jmenování hlavních úředníků
bosenských.

Volební právo žen ve Švédsku. Švédská vláda
předložila oběma sněmovnám osnovu zákona, jímž
se uděluje volební právo ženám. O zákoně byla
prudká debata v obou sněmovnách. Horní sněmov
na osnovu přijala 140 proti 66 hlasům. Za to však
poslanecká sněmovna osnovu zamítla 86 proti 58
hlasům. V poslanecké sněmovně mají většinu soc.
demokraté a liberálové, v horní sněmovně konsšer
vativci. Nebude tedy zatím z volebního práva žen
ve Švédsku nic.

Nový král dánský Kristián X. vydal již pro
klamaci k národu. Jest stár 42 leta a jeho manžel
kou jest princezna Alexandra meklenburská, sestra
německé korunní princezny Cecilie.

Válka italskosturecká. Vláda turecká vypově
děla všecky Italy z Turecka a vyhradila jim 14
dní k odstěhování. Z tohoto nařízení jsou vyňati
jen dělníci na drahách, kněží a vdovy. Počet Italů
v Cařihradě usedlých činí na 12.000, v celém Tu
recku 50.000. Italie na toto vypovězení odpovídá
obsazováním další řady velikých ostrovů v Egej
ském moři. — Porta pak chystá se znovu uzavříti
Dardanely a ruský ministr zahraničních záležitostí
Sazamov připravuje nový návrh na zprostředko
vání míru.

Kněžské kolárky
a náprsenky,
flanel. košile, spodky, ponožky, ka
pesníkya ložníprádlazašlouavýběr
P. T. interesentům známá svou
solidností firma ————————————=—

Václav L. Holý,Hradec Králové, Klicperova ulice č.

Vlastní výroba střižního zboží. JB

Zprávy organisační
a spolkové.

Na slet »Oria< 28. července v Hradci Králové ko
naný přihlášeny již ku cvičení odbory: Proseč, Nová
Paka, Lomnice n „Pop., Hradec Král., Ústí n. Orl., Če
ská Třebová, Holice, Dvůr Králové n. Lab., Roškopov,
Levínská Olešnice, Sloupnice, Kostelec n. Orl., Libštát,
Litomyšl, Dolní Újezd, Parník, Žižkov a Čermilov. —
Který odbor do I. června přihlášen nebude, nepřipustí
se ke cvičení. Přihlášené odbory nechť v červnu po
zvou okresního náčelníka ku přehlídce cvičení. V mí
stech, odkud nejméně 30 osob na slet se vypraví, žá
dejte na železničních úřadech slevu na jízdném. Agitui
te, aby 28. červenec byl manifestačním dnem »Orla«.
Přihlašujte již nyní svoje účastenství! Zakupujte vstu

penky! : :
Nový Hradec Králové. Katol. nár. Jednota konati

bude v pondělí Svatodušní dne 27. května 1912 ve 4
h. odp. v míst. spolk. »u Dušků« předn. »Psychologie dí
těte«. Přednášeti bude předs. dp. A. Doležal, koopera
tor. Po přednášce odbývá se roční valná hromada. Na
šinci se vyzývají, aby o nejhojnější účast se postarali.

Z křesť. soc. vzděl spolku v Čáslavi. Výbor spot
ku radostně vítá usnesení okr. výboru org. že stavbu
spolkového katolického domu ochoten jest ze všech sil
podporovati a že doporučí všem organisachm, aby na ní
pamatovaly při čistém výtěžku svých schůzí a zábav.
Spolu vzdávo výbor díky bratrskému spolku »Rovnosti«
v Ronově nad Doutravou za dar 20 K na spolkový dům
2 přednášky dp. kaplana M. Kloudy zaslaný. Kéž najde
lento vzácný projev solidarity hojných následovníků|

konána byla ve Žlebích schůze delegátů jednotlivých

téměř všech orgamisací mládeže katolické | z míst znač
ně vzdálených. Po zahájení schůze a uvítací řeči vdp.
vikáře A. Schreibra ujal se slova pan professor Kohout
z Čáslavě a vysvětli, proč se má přikročiti k ustavení
okresního výboru. Po jeho řeči rozpředla se čilá debata,
v niž probrány důležité záležitosti organisované mlá
deže z pak zvolen l3členný výbor, v jehož čelo posta
ven p. V. Novutný ze Závratce jako předseda a p. Fr.
Karel z Ronova jako první jednatel Vypracován byl zá
roveň správní řád pro nový výbor, o němž učiněno bu

de všem organisacím a skuplnám zvláštní sdělení. Je
ko nejdůležitější předmět uloženo býlo okresnímu vý
boru, aby vypracoval podrobný katastr členstva a funk
clonářů na celém Čáslavsku a zahájil přípravné práce
pro. pořádání podzimního systematického vzdělávacího
kursu po okrese. Za zpěvu národní hymny v přátelské
dohodě byla pak schůze skončena. Dejž Bůh, aby tento
nový krok k mohatnějšímu prohloubení organisační prá
ce mezi mládeží nalezl úrodné půdy a ochotných spolu
pracovníků!

Sdruženékatolickéspolkyv Pardubicích. odmítají
tímto s rozhořčením všecky útoky soukromé i novinář
ské na důstojného pána Josela Novotného, kaplana a
předs. spolku našeho, podnikané. Dp. Novotný jako pra
vý katolický kněz plní vždy řádně své povinnosti a
právě svýr: charakterním vystupováním stává se růz
ným »pokrokovým« lidem nepohoďlným. | Nadepsané
spolky děkují tímto srdečně dp. Novotnému jako svéma
předsedovi, že přes všeliké překážky, které se mu v
Pardubicích od počátku působení v cestu kladou, v čin
nosti věrně setrval a spolky naše přivedl k rozkvětu v
míře netušené. Projevujíce úmto dp. Novotnému plnou
důvěru a úctu, prosíme Boha, by dal mu k další zá
služné činnosti síly a požehnání, by v očích a srdcích na
šich zůstal nadále tím, čím dosud, pravým a milým če
ským knězem. — V Pardubicích, dne 12. května 1912.
Kliment Poláček, jednatel, za Sdružení křesť. soc. mlá
deže. J. Klivický, místopředseda Katol jednoty jinochů
a mužů. Josef Levinský, předseda Všeodbor. sdružení
křesť. dělnictva. Božena Hůěsslová, předsedkyně Katol.
jednoty paní a dívek.

Svaz ženských nepolitických katolických spolků v
království Českém konečně bude uveden v život. Usta
vující valná hromada koná se v Praze 2. června. V za
tizujícím výboru jsou dámy: princezna Zdenka z Lob
kowitzů, choť místodrž. rady M. Blížencová, Markéta
hr. Clam-Martiniců, poštmistrová Fr. Dvořáková, choť
živnostníka M. Gottliebová, red. Fr. Jakubcová, Julie
Kotrbová atd. Účelem svazu je ve všech oborech žen
ského hnutí bájití a podporovati kulturní, hospodářské
a sociální zařízení a organisace, které stojí na zákla
dech katolických, zakládati ženské spolky, napomáhati
cFaritě, podporovati katolický tisk a literaturu, pěsto
vati umění, vědu a zábavu, domáhati se zastoupení ve
veřejných institucích kulturních a národohospodářských,
pokud jejich působnost vztahuje se na království české.
a tak dále.

RP

Zprávy
místní a z kraje.

Generální visitace. Jeho Excellence nejdp. biskup
dr. Jos. Doubrava na své apoštolské cestě zavítá v pon
dělí Svatodušní do Přelouče, kde se zdrží až do středy
29. května incl., ve čtvrtek Zdechovice, v pátek volný
den, večer vždy ve Zdechovicích, v sobotu 1. června
Lány, v neděli Chrast. .

Zprávy dlecésaí. Ustanovení jsou pp.: Jan Sacho
mel, farář v Dobrouči, za faráře do Čermné, Frant. Kra

sti, Joscí Pavel, naplan ve Vojnově Městci, za faráře do
Licibořie. V Pánu zesnul: Josef Sedláček (V Vuln.), b.
notář, děkan a farář v Kalné, zemř. 8. května, (naroz.
1640. vysv. 1865). Uprázdněná místa: Kalná, fara pa
tron. knížete JUDra Eduarda Auersperga od 23. května,
Dolní Dobrouč, fara patron. knížete Liechtensteina, Rad
boř, fara patron liberae coli., obojí od 1. června 1912.

Městská rada učinila dne 20. května tato usnesení:
Na ředitelství c. k. severozápadní dráhy ve Vídni zašle
se žádost, by zahájena byla doprava osob vlakem č. 473,
odilždějícím v 11 hod. 56 min. v noci z Hradce Králové
do Josefova. — S c. k. okresním hejtmanstvím se sděli,
že proti žádosti p. Jaroslava Urbana, maj. Grandhotelu,
za povolení kinematografických představení na zahradě
Právovárního měšťanstva: v Jiříkově třídě, nečíní se
námitek. — Cirkulář okresního výboru o odměnách za
sbírání chroustův a ponrav postoupen byl policií. —
Udělí se povolení k obývání novostavby na prc. č. 7
v bloku IX. dnem 1. června t r. p. Jos. Všetečkovi a
novostavby na parc. č. 6 v bloku XV. v ulici Karlově
p. Frant. Přibylovi, zámečníku. — Panu Jann Vocelovi,
hotelieru. povoleno bylo pro rok 1912 zřízení zahrád
ky před hotelem »Černý kůň« za obvyklých podmínek.
— Svoleno bylo ku provedení opravy facady domu čp.

163 na Janském náměstí Záložnou a ku zřízení mosaiko
vého chodníku u novostavby čp. 139-140 na Velkém
náměstí Záložním Úvěrním Ústavem.



L,Šárové mě prodalbabičkou, slavív. tomto
nodateT Z olleení nást a svědomíté*člaposti,

která ji zjednelaobecnou vážnost. Byla činot při více
než (100 případech. — Renomé Hradce vzrosťlo tim, že

jsou- + jiš tři kliniky: sCní, bodinářské a velocipedů. V
tom oboru tedy snad po Praze první město české. —
Resgrvisté UWplaku a Z. praporu mýysšivcá vrátělj se
včéřa s hudáět z vojenského těbara mMilovic do Hrad

- ce. Dnes vrátí se vojsko stálé.
"Seznam cem na týdenním trbu v Hraáci Králové

-dne 18 „května 1912. 1 hj: pšenice K J7.50 až 19.80,.žita
"160022" 17.60,ječmene K 1520 A 1520, ovsa K 10.70

až 11.50 prosa K 18.— až 18.50, vikve 26.— až 30.—,
-břáckuK 28—až 32—,čočkyR.48—až 50., krup
K 2.5 až 60.—, brambor K 7.50 až 8.—, jetelového
semínka červeného K-140— až 150.—, máku K 90.— až
100.—,Iněného semene K 30.— až 36.—, cibule K 16.—

„až 88—; 400. kg: žitných ottub K- 16:50,pšemičných o
trub K 18.—; 1 kg: másla čerstvého K 3.80 až 4.40, sádla
vepřového K 2.20, tvarohu K —.50 až —.60, 1 vejce K
—6.až —.7; 1 kopa: drobné zeleniny K I.— až 1.50,salá
"ta K 1.60 až 2—, 1 pytel mrkve K 6.— až 8.—.

Na týdenní trh v radci Králové dne 18. května 1912
bylo přivezeno: hl: pšenice 104, žita 67, ječmene 3, ovsa
120, prosa 1, cibule 2, brambor 115, kop: drobné zelení
ny 35, salátu 21, mrkve 4 pytle, podsvinčat 528 kusů.
- Těsbechovice. Od dávných let nalézají se v Třebe

- chevicích tří mlýny: Hořejší, Dolejší a Panský. Po řadu

staletí vlastnila obec Třebechovická horní mlýn, z
kterého již v 16. století: měla kolem 70 českých kop
»vejmelného«. Tento svůj mlýn však obec roku 1803

"prodala, ustanovivši novému majiteli těžké podmínky.
Majit J mlýna musel každoročně obci odváděti 16 měr
obili a 300 zl. konv. mince. Dne 18. května 1850 uprave
ny tyto dávky na 1611 zl. 50 kr. jakožto »výkupné«. To
lik úvodem. — Byl'jsem po 18 let nezištným obecním
fenkc;onářem. Mé konservativní přesvědčení se neo
točilo po větru, i když s vůdcem Riegrem — blahé pa
měti — živlové konservativní byli z veřejného politic
kého života a z radnice různým intrikánstvím vykazo
vání. i v Třebechovicích se tak stalo. Kdybych se při
způsobil poměrům jako elastičtí pánové Š., H., M. a ji
ní, bylo by dobře. Poněvadž zůstal jsem si důsledným,
mnoho jsem zakusil a zakonším protivenství. Než o tom
nelzc psáti. Posléze vydáno heslo na mé zničení. Vy
kořistivše pro mne jisté kritické situace, vypověděli ne

„jen zmíněný obnos 1611 zl. 50 kr., ale i obnos 10.026 K,
kterf na mlýnu váznul od roku prodeje mlýna 1803.
Leč pomsta zvláště jednoho šlechetného pána zlámala
si obě nohy, neboť jsem proti všemu nadání 15. března
1910 dotyčné peníze vyplatil. Leč od tohoto okamžiku
tázem nastal zcela jiný poměr majitele mlýna k obci,
neboť vyplacením těchto peněz nastávala povinnost ob
ce v knihácr vtělená a to: Obec musí na svůj náklad
vantroky čistiti a opravovatí. Náhon od vodárny až po
panský rybník dvakráte ročně čistiti. Při úpravě břehu

" náhona roku 1884, k čemuž také jsem vyplatil 446 zl.
20 kr., znovu se zavázala obec protokolem ze dne 15.
března 1884, že opravu náhona a náhon Čistiti i do
budoucna na sebe přijímá. Povinnost pak mlynáře je,
aby nechal vodu do dvou městských kašen téci. Více
nic. -- Než obec náhon téměř čistiti nenechala, neboť
nesluší se nazvati čištěním, když dva mladíci náhon v
délce 1kilometru .»čístíe za 12 K. Tak se stalo, že za
Jéta náhon se zanesl, voda nemá patřičného toku ani
hloubky. — U vodárny stávala jednopatrová budova
»klejtovna«, poháněná vodním kolem. Postavil ji pro
svoa potřebu bývalý cech hrnčířský roku 1781. Tuto
badovu koupil majitel mlýna a dal ji roku 1873 roz
bourati. Stavidla přináležela ku klejtovně, nikoliv k
vodárně, jak jest v kontrachtu při prodeji mlýna roku
Wu3 vytknuto. Dle smlouvy s obcí roku 1876 byla tato
stavidla normálem označena a obec byla povinna stavidla
udržovati a dohled míti, aby voda na mlýn jdoucí ne

"Lylasléžována, neboť proto mlýn klejtovau vlastně kou
pil, aby jeli služebmost zrušil Nyní však přešlo celé
vodní právo na mlýn. Když se stal pan V. Do

právo tím, že dal stavidla snížiti a pod stavidla umístiti
©39 amvyšší práh. Timse stalo, že hloubkanáhonu
pískem se zanesla, jak se každý mohl přesvědčiti, jež
to voda předepsanou hloubka 84 cm od prahu — ovšem
wměla. Na tom však nebylo dosti. V r. 1908 nechal sta
rou vodáram rozbourati a vystavěti novou, větší, se
dvůnuaotvory a rozšířeným uvnitř reservátorem pro tok
vody do města a to beze všeho plánu, mého | politic
aťko úřadu svolení a vědomí. Též na stavidla dány ná
stavky 2 prkének, čímž voda držďma přes určitý nor
mál. Poněvadž toto všecko prováděno na újmu mého
majetku, vínstního práva vodního, čili pro stálé poru
šování stávajících smluv a protokolů, vedl jsem sl
stížnost na c. k. okresním hejtmanství v Hradci Král.
Z t příčiny konalase komise27. září 1909 a výměrdo
račen 2. října 1900. Resultát byl v podstatě následu
Hiei: 1."Prohloubení náhona nad stavidly jakož | pod ni
mí staniž se do takové míry, jako původně bývalo, Aby
otok vody zvláště za doby zimní v náhoně stěžován
nebyl, v tépříčiněse poukazujena úmluvu zr. 1803me
zi obcí a majitelemmlýnač. 80 vTřebechovicíchuza
vřemou.2. Práh stavídel budiž uvedendo předešlého
slavuna ten způsob,Zesníženbade o 18omoprotista
vu nynějšímu,jinakstanoveno:musívrchtohotoprahu
Ješeti84 cmpod cejchem.Leč toto nařízeníc. k.okr.
hejmnanstvíbyloobcí igmorováno a proto znovuobec
politickým úřadem vyzvána, aby ihned vše vdříve ma
zaačený stav uvedla po kolisudační komisl Tedy mí
bto roka 1909až v roce191)přiíkročenokvěci, ale až
99 srážkách náheme, klerá S. srpna kopčila, aje jak!

Fun Dotřel dal udělatí jímku přes náhon a vodu vzed
mul tak vysoko, že přelila břeh p. Boučka a vnikla na
zahradu a palouky u náhona. Poněvadž se však tato ú
prava měla konati při srážce náhona a nikoliv po ní a
mac+č bylo veškeré 9 mé strany dohadování, zajel jsem
osobně k c. k. okr. hejtmanství se stížností. Ač zmí
pěrý úřad rozhodl v můj prospěch, zůstalo však při
starém. Následkem toho vydalo c. k. okr. hejtmanství

se provádí úprava stavidel u vodárny na jeho škodu, se
městský úřad důrazně vybízí, aby se s jmenovaným i
hned dohodl a se souhlasem se stěžovatelem další prá
ce prováděl. Pakl! by toto vyzvání zůstalo bezvýsled
ným, muselo by býti provedeno místní ohledání na
útraty obce — a žaloba podaná p. Hájkem by byla pro
jednávána další cestou dle vodního zákona. Leč ani ten
to výměr nedošel u pánů slechu, ba jeden pán se vzhle
dem k projevům c. k. hejtmanství vyjádřil: »Po tom
nám nic není, budeme dále dělati.« Proto jsem podal
ni obec žalobu. — Z tohoto stručného nástinu každý
vidí, že jsem se bránil a soudil nikoliv z nějakého lu
xusu a umíněnosti, ale z příčin existenčních hájil jsem
svá práva vlastnická; to je celá moje provina. Každý ji
ný na mém místě při nejmenším konal by totéž. Vůči
s Jistou tendencí šífřeným zprávám konstatuji, že celá
voda od Týniště až po mlýn jest mým výhradním vlast
nictvím. což i konstatováno kollaudační komisí 10. led
na 1912. Tyto řádky mají za účel ukázati celé veřej
nosti, jak se věcí vlastně mají, na čí straně jest právo
a spravedlnost! — Jan Hájek, mlynář.

Nové kostelní lupy. Ze dne 13. na 14. května vlou
pali se neznámí zloději v Damníkově do far. chrámu Pá
ně. Po pracném násilí podařilo se jim otevříti těžké
dvéře u sakristie, načež vypáčili v ní všechny uzavře
né přihrádky a prohledalí vše v nich i uvnitř v kostele.
Když se jim nepodařilo najíti peníze, odešli. A o ty jim
hlavně člo. ježto Jiného, až na tři malé klíčky, s sebou
nevzali. an! nepočkodili. Téže nocí vloupali se i do ko
stelů v sousedních obcích Lukavci a Rudolticích, jakož i
do nádražního skladiště tamtéž. Proto pozorl

Dokement mravul zpustiosti sa Čáslavsku podán byl
v uplynulých dnech široké veřejnosti činem, nad nímž
čáslavské občanstvo bez rozdílu vyznání v obrovské
své většině projevilo zaslonžené rozhořčení. Neznámý
dosud, kdy řádky tyto píšeme, pachatel zurážel v noci
16. května hlavy třem sochám sv. Jana Nepomuckého
a lo na mostě u podměstského rybníka, u villy Karoly,
náležející p .plukovníku ši. Watterichovi, a na náměstí
v sousoší Mariánském stojícín v samé takřka blízkosti
c. k. okr. hejtmanství a městské radnice. U posledních
dvou jmenovaných soch odnesl uražené hlavy a v zápalu
tastivosti vhodil hlavu sochy z náměstí do kašny, kde
byla teprve- po několika dnech nalezena, a hlavu sošky
od villy Karoly patrně do rybníka, kde ovšem již nale
zena nebude. U sochy stojící na mostě jest hlava při
pevněna železnou tyčí a proto pachatel nemohl ji uraziti
úplně, aspoň ji zkroutíl a otloukl. Vandalský tento čin,
provedený dle všech známek podle dobře promyšleného
plánu, nelze naprosto přičísti sorovosti nevzdělance z
nejnižších vrstev lidu, ale ďábelské přímo nenávisti úcty
svatcjanské a fanatismu protikatolickému, rozdmycho
vanému ať již řečí nebo četbou v nitru člověka, čítají
cího se k tak zvané lepší třídě. Svědčí o tom nález, kte
rýbyl učiněnv zahrádceupoškozenéhosousožínaná
městí. Byla tam nalezena kožená taštička se skřipcem
(is. 3. pro dalekozraké, s obrubou ze želvoviny a s
radým lístkem, jaké se dávají v šatnách na uschované
věci. Lístek nese číslo 50. Dle způsobu provedení nebyl
asi pachatel sám a musil míti pomocníka, když jinde ne,
aspoň pří poškození sochy na náměstí. Zdá se, že úmy
slem pachatele bylo zhanobiti všecky sochy svatojanské.
K sošce na věži se však pro výši dostati nemohl a od
sochy svatojanské na předměstí Kutnohorském zaplašen
byl štěkotem psů v blízkých domech a na městských
jatkách. Tím také určena jest doba čínu, jež padá asi
kol jedné hodiny s půlnoci. Policie, jež tímto skutkem ve
své bdělosti a pozornosti značně byla postižena, uja
la se ilmed pátrání a podařilo se jí zjistiti již mnohé zá
važsé věci. S policií přičiňuje se o zjištění pachatele
horlivě i četmictvo. Záleží však také na obecenstvu, aby
vše, cokoliv by přínésti mohlo trochu světla do této tak
odsouzení hodné záležitosti, ochotně na příslušných mí
Stech sdělilo a byť pachatel neb jeho pomocníci náleželi
jakékoliv straně občanské či náboženské, jich nešetřilo.
Nejcdná se tu jen o zadostiučinění uražené cti nábožen
ské, ale zhanobené ctil celého našeho král. města, na
němž pří nezjíštění této zlotřilosti zůstala by Ipětí po
hana, že ve svých zdech hostí surovce a zlotřilce nej
nižšího drabu. Třeba veřejně s uznáním konstatovati,
že energické kroky k smytfí této pohany města učinil
pan purkmistr JUDr. J. Zimmer, jakož nelze zamičeti i
politování, že nalezli se lidé, kteří toto zostuzení města
prázdnými protiklerikálními frásemi vymlouvají a k
lacinému cynickému posměchu zneužívají. O výsledku
pátrání neopomeneme přinésti další zprávy.

Čáslav. Pozvána byla k nám na šest pohostinských
her východočeská společnost a setkala se s malým po
tozuměním. Ryla-li doba méně vhodná, čí nebyla-lí do
statečně vyvinuta agitace, nechceme rozhodovati. Jisto
jest, žc návštěva byla slabá a že podaíkatelé neobejdou
se asi bez hrnotnýchobětí. Společnostsamasnažilase,
seč byla, aby svými výkony obecenstvo přivábila, než
vše bylo marno. Tak asi sejde s myšlenky, aby pozvá
na byla k náns každoročně. Čáslav bude tím opět o je
den umělecký požitek chudší — Umělecká galerie v mí
stmostechmuzejníchuspořádaná,blížísek svému0
tevření, které se má dle učiněných disposic státi po
čáťkem června. Kuratorium chce se ropresentovati vý

.

stavkou obrazů a uměleckých předmětů před hosty, kte
M navštíví město u příležitosti jubilea Smetanovy pě
vecké žapy polabské dne 6. června. Doufáme, že re
prezentace tato dopadne důstojně a návštěvníci budou
Jistě překvapení jak bohatostí, tak krásou vystavených
reprodukcí i originálů.

Jubilejní slavnost 200letého trvání řeholního domu
řehole sv. Voršily v Kutné Hoře konána bude 27. květ
na 1912. — Dne 24. května 1712 hraběnka Eleonora z
Trauttmannsdorfů-Weinsbergů, dcera c. k. místodržite
le král. Českého a nejvyššího zemského komoří Jana
Bedřicha z Trauttmannsdoriů-Weinsbergů, uvedla pět
sester řádu sv. Voršily do Kutné Hory a založila klášter
k vychovávání dívek z města a okolí, v němž i mladší
jeji sestra, hraběnka Maxmiliana r. 1713 přijala závoj
téhož řádu. Po 31 roků bydlely řeholnice v klášteře ze
sou! roných domů upraveném v Panenské ulici (nyní
Libušina tř.) a teprve roku 1743 přesídlily do nového
kláštera v nynější Poděbradově třídě. — Pořádek služeb
Božích v klášterní kapli v Kutné Hoře dne 27. května
1912: Ve tři čtvrti na 7. hod, konventní mše sv. V 9 hod.
slavnostní promluva a po ní slavná mše sv., při niž
kandidátky IV. ročníku klášterního paedagogia zapějí
čtvřhlasou mši pro ženské hlasy od Schweizera a čtyř
hlasé »Pange lingua« od J. Mačenky. Odpoledne ve tři
čtvrti na 4. hod. slavné požehnání. — Slavnostní aka
demie bude ve dvoraně Lorecké 27. května 1912za lask.
spoluúčinkování slov. mistra na harfu p. Václava Klič
ky, pánů: G. Cinnera, A. Pešana, F. Tuháčka a slečen
kandidátek II. a IV. ročníku místního dívčího paedago
giu za dirigování c. k. učitele hudby p. Jos. Mačenky.
Začátek přesně o 8. hodině večerní. Ceny míst: Křeslo
5 K. I. místo 4 K, II. místo 3 K, Hstek k stání 50 hal.,
studující platí polovic. Čistý výnos věnován bude Po
lévkovému ústavu klášterní dívčí školy. Koncertní piano
lask. zapůjčil továrník p. Jan Tuček.

Chrudim. Zdá se, jakoby onen »přirozený« nadělo
věk nemohl ještě stráviti vlídné přijetí našeho arcipa
stýře v městě našem. Šílenou nenávistí ke všemu, co
jest katolické (u něho klerikální), tak jest oslaben, že si
k posile přeje »duchaplnou« ostrost péra Macharova,
by morl vylíčiti »ponfžené hrbení hřbetů« pánů súčast
něných na vítání biskupa našeho. Dovolává se husit
ského smýšlení jejich, ale zapomíná, že tím právě Hu
sovu památku tapl, když mu chce vnutit značku nezdvo
řilosti a nehostinnosti. Ostatně měl byste přece z hi
storie znáti, jak často, přečasto »hrbili« přední husité
hřbety před biskupy katolickými, jak za nimi jezdili,
do Čech je zvali a zde Jim slavnostní průvody připravo

pozornosti hrbení hřbetů takovýchto »pokrokových«
lidi před representanty židovsko-zednářské kliky a je
jich »humánní« činnosti'na burse, takže již i zemák
bude pomalu drahou pochoutkou? »Poněvadž nesmí«,
odpovědí nám jeho inseráty. O té diplomacil našeho arci
pastýře si to pisatel trochu popletl, an zapomněl, že
biskup, přicházele v šlépějích Mistra svého Ježíše, k
maličkým obzvláštní lásku chová a tudíž i episoda u o
běda vypravovaná, docela jiný význam měla, nežli ji ho
podložila »duchaplná« ostrost péra nadčlověka, kterému
rovněž děkujeme, že se vítání arcipastýře účastnil, jak
patrno z jeho dopisů v židovském listě, ač ne z úmyslů
zrovna nejlepších. Doporoučíme mu, aby místo nemíst
ného štvaní a pěstění nepravého klerikalismu obrátil
pozornost svou k Jiným věcem a tam mentorsky na pra
vém místě se uplatnil. Na př. nechť si všimne, jak pě
stuje se krasocit a smysl pro mravní ethiku v těchto
teplých dnech v poříčí Chrudimky v jedné z nejlepších
partií k Píštovům a Slatiňanům, kde pro spoustu nahá
čů obojího pohlaví slušnému člověku nemožno jest se
projíti. A jak se »nadějná« mládež ta i z kruhů t. zv.
Intelligence umí bavit a šťavnatými poznámkami kolem
jdoucí častovat, darmo bychom někam pro porovnání
chodili. Zde má pisatel rozsáhlé pole činnosti, a
zůstane-li nepovšimnuto, sami upozorníme, lak do toho.
Tady bude na místě, a až zjedná nápravu v této ostudě
města. jehož se tak ujímá, aby neutrpělo na cti přícho
dem biskupa, pak mu poradíme dál...

Chrudimsko. Pane dre. Hnídku, horšíte se, že byl
zvolen soc. demokrat. Prosíme vás, od které chvíle
máte tak velikou starost o náboženství? Což za voleb
zemských jste se vyjadřoval o soc. demokracii také tak
nepříznivě? Hájil jste náboženství na veřejných schů
zích, když nyní k potrestání katolíků skutečných padáte
do mdlob nad zvolením soc. demokrata? Jste také tro
chu nevděčný. Nebýti soc. demokratů, nebyl byste zí
skal proti Šabatovi ani mandátu zemského. Proto jste
se dříve choval k soc. demokratům zcela jinak než nyní.
Zkrátka podle toho, jak vám kdy velela osobní ctižádost
a uražená ješitnost. Bojujete-li o zásady, tváříte-li se,
jako byste byl zarmoucen, že byl zvolen odpůrce ka
tolictva, proč jste nevyčinil na předním místě agrární
kům z okresu sousedního? Na všecko stejnou míru! Ti
přece volili s velikým hinkem ještě většího odpůrce kře
sťanských zásad. A Adámek je tam rozhodně neurážel
tak, jako váš štáb našince na Chrudimsku. Napřed a
grárníci říkali, že náboženství ohroženo není, že se
nemusejí katolíci báti, | kdyby byli zvolení skoro šma
hem nevěrci. Nepamatujete se? Ale nyní slyšíme opačný
pokřík. že prý jsme zradili volbou své náboženské zá
sady. Tak! Poslednímu socialistovi dovolují agrárníci
plnými ústy, že si může volit, jak mu libo. Jen katolic
kému rolníkoví chtějí rváti politickou svobodomyslnost.
Á pak, pane dre. Hnídku, žádný slušný člověk, ať ná



podvody páchány. Neopomeňte tedy napřed pachatele a
pak se stavte do pósy přísného soudce nad námi! Na
hodné agrárníky se nehněváme.

Chrasť. Svépomocné výrobní společenstvo vyšlva
ček a šiček »Záštita« v Chrasti u Chrudimě, z. s. s r. 0.,
koná dne 26. května 1912 o půl 4. hod. odpol. v míst
nosti Katolické Jednoty v Chrasti II. řádnou valnou hro
madu. Program: 1. Zpráva funkcionářů. 2. Úhrada spol
kových výdajů a rozdělení zisku. 3. Spolkový řád pro
skupiny. 4. Volby (dílovedoucí a pokladní). 5. Volné
návrhy. K hojné účasti zve Jan Beneš, tajemník, Marie
Černá, předsedkyně.

České Skalice. V nedělí dne 19. května t. r. zavítal
k nám náš milý rodák vdp. Antonín Láš, vik. sekretář a
farář v Lomnici n. Pop. Proslovil zde přednášku »O
eucharistických kongresech v Kolíně, Londýně, Montre
alu a Madridě«. Přednáška doprovázena byla nádher
nými kolorovanými obrazy. — Laskavou jeho ochotou
byla přednáška pro školní dítky, které o 3. hod. odpol.
prostorný sál ve všech jeho částech vyplnily, pilně a
pozorně naslouchaly výkladům vdp. řečníka, obdivujíce
se hráse těchto slavností. V 8 hodin večer následovala
přednáška druhá. Též při této přednášce byl sál do po
sledníno místa naplněn váženým obecenstvem všech
vrstev, které se zájmem vyslechnuvše obsažnou před
nášku, slovy ze srdce upřímného plynoucímí odměnily
ku konci dlouho trvajícím potleskem. Byla to přednáška
vzácná, z kteréž jsme seznali nejen co jsou podobné
kongresy, ale i velikou jejich cenu. Řečník netoliko vě
noval nám svoji ochotu, ale přidal i obětavou práci a
starost administrační. Za tuto lásku k rodnému místu a
za nadšení, které v nás vzbudil, vzdáváme vroucí díky.
Bůh mu popřej sily k práci další! Dále děkujeme všem,
kdož svou pomocí příspěli ku zdaru těch dvou schůzí.
Konečně platí náš srdečný dik celému váženému obe
censtvu, že účastenstvím svým též hmotně přispělo k
účelu dobročinnému. .
7 Uiblce u Chotěboře. (Missie.) Dny od 5. do 12. květ
na zůstanou v blahé paměti dobrých katolíků zdejších.
Konána totiž byla obnova sv. missií za vedení vldppp.
Josefa Stryhala a Stejskala T. J. Přesvědčivá kázání,
jakož i vhodně volený čas k missilm přispěly k velmí
četné návštěvě. Zvláště na večerních kázáních bylo vi
děti mnoho mužů, což zajisté jen sloužiti jim může ke
cti. Tim ukázali, že nejsou jen matrikoví katolíci, ale
že dovedou i veřejně k své církvi se hlásiti, Též i mnoho
věřících přijalo svaté svátosti. Poněvadž maličký zdej
ší kostel nebyl s to ani polovinu posluchačů pojmouti,
proto večerní promluvy byly na hřbitově. Konec že
korunuje dílo, to osvědčilo se i zde. Velkolepý pohled
byl na muže v poslední den missií, když před sv. při
jímáním slavnostně obnovili víru svoji. takže mnohé oko
zvlhlo nři tom. Jako s radostí očekávali mnozí obnovu
sv. mussii, tak opět s těžkým srdcem se loučili s vldpp.
missionáři. Bůh síliž Vás v této těžké práci! Bůh jenom
může odplatiti Vám tu námahu, kterou jste k vůli nám
podstoupili. Missie se zkrátka vydařily, jak sami ne
přátelé, třeba »také katolici«, doznali v známém kle
pařském listě německobrodském.

Německý Brod. Ku stavbě domu páně Riedlova mu
sily býti základy velice hluboko vykopány a protože
dům páně Riedlův státi má na valech. přišlo se v hloub
ce asi 8 metrů na velké množství lidských kostí, lebek
a hnátů. Jsou to svědkové dob dávno minulých, svěd
kové zápasů, které vedli měšťané a obyvatelstvo ně
meckobrodské na ochranu svého města. Kosti pocházejí
asi z dob války třicítileté, kdy Švédové město Němec
ký Brod obléhali a hlavně z této strany mu velikých
škod učinili. Kosti, jež vyznamenávají se neobyčejnou

silou a mohutností, byly sebrány a uloženy na zdejším
hřbitově.

Litomyšl. Způsobilo zde upřímné veselí, když jsme
poznali, jak z nedostatku »pokroku« jiného otiskl »Čas«
vylhanou zprávu o hloupém katechetovi a chytrých žač
kách skoro současně, když lež na celé čáře v »Ob
nově: poražena. »Čas« si dá na čas. A jak mnoho volně
přemýšlí, patrno dle toho, jakou divokou, pravdě ne
podobnou zprávu napapouškoval beze všeho rozmyslu.
Zkrátka zkoušku o hlouposti složil zcela bezvadně. Měl
tolik času k informaci! A zajímavo zvlášť je to, že ani
jediný zdejší pokrokář nedopsal některému z cynických
listů masarykovských, aby si nedělaly takovou poví
dačkou ostudu. Fanatismus zaslepuje a proto se tako
vým lidem líbí každá jízlivá lež.

Ústřední jednota samosprávných zřízenců v král.
Českém pořádá svůj krajinský sjezd dne 4. srpna t. r.
v Mladé Boleslavi.

Různé zprávy.
Duchovní cvlčení pro kněze na Sv. Hostýně konati

se budou letos v následujících obdobích: I. turnus od
24. do 28. června. II. od 15 do 19. července. III. od 22. do
2. července. IV, od 26. do 30 srpna. V. od 2. do 6. září.
Začátek vždy v pondělí v 6 hodin večer, zakončení v
pátek ráno. Veledůstojní páni, kteří se hodlají súčastniti,
račte se Co nejdříve přihlásiti u superiorátu Tov. Jež.
na Sv. Hostýně u Bystřice. Kdyby nějaká překážka na
stala, račte ihned laskavě sděliti, aby místo jiným mo
hlo býti zadáno.

Všelicos. V Uhrách konečně zatčení diouho hledaní
penězokazi; kteří vyráběli dvocetikoruny z ukradených
zlatých krucifixů a 20haléře. Padělky jsou velmi zda
"řilé,že i znalci těžce je rozeznávajíod. pravých peněz.
— Při obléhání domu v Nogensur Marne u Paříže, v

němž sc ukryli stíhaní lupičí-apačí Garnier a Vallet, za

bíta jedna civilní osoba, 3 policisté a 1 zuav, 6 osob
postřeleno. Po poboření domu pumou nalezen Garnier
již mrtev a Vallet zemřel za dopravy do Paříže. — Do
sud prý stála Italli válka tripolská 176 milionů lir, den
ně průměrně 800.000 lir. — Nových dvoukorun naraženo
jest za 5 mil. korun, t. j. 2 a půl mil. kusů. — Z vyše
třování katastrofy »Titanicu« shledáno v Anglii, že ve
likou vinu na rozsahu neštěstí měl americký parník »Ca
lifornia«, jenž v době katastrofy byl tak blízko, že zře
telné bylo viděti s něho světla »Titanicu«, a přes to ne

přispěla na pomoc. — Císař daroval 80.000 K pro ony
krajiny, jež nedávno v Sedmihradsku zpustošeny byly
cyklonení. — Nedaleko Friesacu v Braniborsku zabil se
princ Jiří Vilém Cumberlandský při jízdě automobilem.
Zároveň zabit komorník princův Grewse, chaufeur jen

poraněn. Princ jel z Omumdenu, kde rod jeho sídlí, přes
Prahu na pohřeb krále dánského do Kodaně. — V zá
meckém pivovaru na Zbraslavi sřítila se následkem ne
dostatečné konstrukce stěna varny, čímž 1200 hl. piva
vyteklo na ulici. — Vrchnímu prokurátoru petrohrad
skému bylo carem rozkázáno, aby přísně vyšetřil ve
škerá data týkající se kijevského procesu o rituelní
vraždě. Jedná se o zavražděného hocha Juščinského. —
Karel Burg, býv. arcivévoda Ferdinand Karel, který
zřekl se své hodnosti, aby mohl uzavříti sňatek s dce
rou professora Czubra, bude opět povýšen do stavu
arcivévodského a to hlavně na zakročení svého bratra,
následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda.

Veliká revoluce v Pešti. Uherští židé škodolibě se
smáli, když slyšeli o propuknutí revoluce ruské. Teď
však začal divoký čardáš v samé Pešti. Včera mezi
soc. demokraty na straně jedné a mezi policií a vojskem
na druhé vznikla pravidelná velká bitva. Zástup soc.
demokratů kolem 9. hodiny ranní vzrostl před parla
mentem na 50.000 hlav. Když bylo ze zástupu stříleno
na vojsko a policii, palba opětována. Krámy drancová
ny, svítilny poráženy. Pokud poslední zprávy zvěstují,
bylo v brzku 6 mrtvých a na 160 raněných. Na 12.000
vojáků má co činiti se vzbouřeným davem. Po prvních
prudkých záchvatech došlo k vyjednávání, takže snad
se podaří další bolestné a zhoubné nepokoje zažehnati.

Všude radost, vše v přírodě oku lahodí, jen ubohé
dívky v »Útulně slepých dívek, Praha-II., Kampa č. 334,
z toho nic nevidí. Šlechetní dobrodinci, vzpomeňte si ta
ké na ně!

Česká banka zřizuje exposituru na Král. Vinohra
dech. na Tylově nám., nároží Karlovy ul. č. 479, která
koncem tohoto měsíce činnost zahájí Úřední hodiny
jsou od 8 do 12 a od 2 do 6. Přednostou jmenován byl
pan Václav Šveřepa.

Spiritismus zdokonalením křestanství?
Tento důkladný spis dra
J. Novotného vyšel v ele
gantní úpravě o 259 str.Cena 2KG60h.
:: Objednávejteu —::

Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
pe- a věna dítkám wa

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál.,
jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatilv 83
případech úmrtí celkem 40.575 I, získav 605
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže | ženy od 24 do 45
lot. Příspěvok správní kašderošní obnáší 2 K,

jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K,

do40let 4K,do 45let 10K. tetlona3 sezavazuje, že splatí úmrtí s 2m
jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého života
označil.

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž
poskytuje též

Wp- věno "UN
den sňatku, don

lh, "Rab také Ol Zmrtí le,

Každý pojištěnec u věnného odboru obdrží
tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
bylo přihlášeno.

dívky do 15 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
D5. rok věku svého. 6 E je pro všecky
stejné, rovněž po 1 K vo výše zmí
něných“ případech povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adressa zní:

Spolek„Charitas“v HradaKrálová,
Dr.Frant. Reyl, Václ Jenševský,

předseda. jednatel..

:
* .
M SRB“ Na běžnýúčet dle ujednání Sny M

Soupencům našich orgmnisací,
Odporočojeme vřelekřestanský Šeský závod

Veškeré prádlo pánské | dámské,
pro nevěsty, přepychové | jednoduché vzorně ob
stará „Záštita“. Vad. duchovenstva naskytá se sdo
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaručené dle
předpisu za ceny mírné. Učíšte objednávku na:
skonáku a budete jistě spokojení|

vy

Obrázky svatých
v různých cenáob, levné
pro školní dítky,

obrázky smuteční

a upomínky k sv.
přijímání a zpovědi

Jze dostati

v Družstevním knihkupectví
v Eradel Králové (Adalbortinam).

Sjezdovou zprávu
70 katolickémsjezdu

v Hradci Králové 1909 konaném
četnými illastracemi, s řečmi všech řečníků,

většinou dle stenografických protokolů podanými,
— v rozsahu 35 tiskových archů velké 80 —460 str

nabízí ve výrobní oemě K 3-— franko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.E00
Znamenitá novinka

Dr. Frant. Xav. Nováka, C. SS. R.:

Kněžské problémy
(některé naše kněžské problémy a aforismy)

očekávaná v kruzích veledůstoj. duchovenstva

WO“Již vyšla. -G
Vydána je v nádhérné úpravě o390 str.

Obsab: Bůh. — Věda, moderní věda a
víra. — Reforma. — Pessimismus. — Revolaoe.
— Čelibat theorie. — Intermezzo, problémy
pohlavní. — Celibát, praxe. — Práso a po
slušnost. — Duchovní život.

Cena knihy: brožovanéhovýtisku K 350,
v orig. vazbě v celoplátně K 450.

Knihu Novákovu obdrželi jeme do gene
rální komise. Možnoji obdržeti v kašdém
knihkupectví, hlavně

v Družstevním knihkupectví
a nakladatelství v Hradci Král.GIO



Přátelé pravdy!
" Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

| celéS posty prolhaných brožur na potupu naši.upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
katolické, které důkladnými, promyšlenýmiFE

tisku. Jsou to
maří otravné účinky nám nepřátelského

ČASOVÉ„P

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 82 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

PH hromadných objednávkách poskytujeme50 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudíž může si každý

koupiti nojnostFokataickýmiletákypřěem kn,aš útelé protikatolickými zbožnou u

a Jest potřebívědyjiž předem katolické
urědomovati, aby pro případný útok byli

osbrojeni. Pracuje-li se nepřátelským tiskem na
hse církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

e státi na stráři. Laskavé čtenáře prosíme,
si problédli seznam dosud vyšlých brožur, jak

jest uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky

obratomvyřídí a Úvakv 4
administrace „Časovýv Hradci Králové.

Nejstarší odborná dílna pasířeká, zlatnické
a úlsolérská. Vlastní výroba kostelního náčiní.

Karel Zavadil
Zal.1850. Hradec Král., Zai.1850.

(ze živnostenským domem).

Zárodjestznačněrozšířenaopatřenvšeni
moderními požadavky.

Doporučuje se ku provedení všech prací
v oboru tmění ze stříbra, zlata, bronzu
a jiných kovů, přesně dle liturgických předpisů
v každém slohu od nejjednoduššího do nejbo
hatšího provedení.

- Práto so zárakou trvanlivosti. Geny lovné.
- Veškeré opravy a znovuzřízení nádob ko

stelních, zlacení a stříbření v ohni apod. v čase
nejkratším za oeny nejmírnější.

Rozpočty, výkresy, fotografie a pod. na po
žádání franko. — MA uznání za práce dodané
po race k nablédnotí.

Veškeré vzorky jsou Jeho Excel. nejdp.
biskupeat revidovány.

Zmtávaje v nemoci svého otce, prosím
p. £. příznivcenašeho závodu o neztenčenou
důvěra. Byl jsem zaměstnán v předních zá
vodech cizích, absolvoval jsem mnoho odborných
kursů a tak nabyl jsem dostatečných vědomostí
odborných. Mobu každé konkureaci čeliti a naše
vážené příznivoe k úplné spokojenosti obsloušiti.

V nejhlubší úctě oddaný
Antonín Zavadil.OKOOOA K

| Založeno r. 1802. m

|s PECIALITA
ústooký, popo mnohá dosítiletí vyP lášený udeční likér pod názvem

i. Aměrs de Londres

k. a..Anéres v Ustí a. Om;
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frano
cegnacu, srěmeské slivovice

K né jam
ramu a všechp nejjemn cenách
oa fedk m pa m. obchodajkůnmi"ahost mpovo ujísese kylášťvýhodnéceny.

/

; Katoliskýpeněžníústav

„Úvěrnídružstvo Bliška“|
v Hradci Králové (Adalbertinum)

„"- přijímávklady "ij
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atťi.

Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez
výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

Čtěte a rozšiřujte!
Právě vyšel v „Časových Úvahách“ dů

kladně zpracovaný 'spis:

Jazyková otázka
i v Čechách. be

Napsal Dr Fr. Šulc.

Osvědčený znalec politických dějin čaských
podává do rakou lidu úvahu tak promyšlenou,
že slouží k poučení i odboroíkům. Jest to v ka
tolické literatuře spis svého druhu jediný. Ja
zyková otázka jest tu sledována podrobně již od
čast těch, kdy náš národ ješ č nebyl přičleněn
k církvi katolické Důležitá to úvaha zvláště pro
naše organisátory.

Stran 110. — (ona pouze 32 kal.

Při bromadných objednávkách větší sleva.

Objednávky vyřizdje obratem

administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.

Biskupská knihtiskárna
vw v Hradci Králové [%

nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboruknihtisku.
Ceny mírné, vyřízení správné a rychlé.

Račie si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovskévýrobní společenstvo
EB „„Wzájemnost“ mm
SW“ w Hronově Čís. 1806. “U8

Vývoz lněného a modního zboží.
Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sesoně:

lodní látky vlněnéi prací, dámakéi panské
plátna, damašky, ubrusy, ručníky ZGfÍMY na košile,
— — daty atd., překrásných modních vsorů. — —

se levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnohopo

chvalnýchu.nání. —Po an ně 20Kzas
láme K lansně. 1 balík m vkonsěrosdrašených=== za = LO
Obdzšíte(0 nejlepší! | Křest-sociál podnik!
ORP“(V podnikutomtolze též bezpečněuložití "p
vklady proti 6%,úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Ceského= aZemskéhoSvazu.| LL

Duch
Katolické

Obnovy.
Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.

Bbírka úvodních člásků sObnovy“, jež jsou*plodom nezapomenutelného biskupa, jest zna
Menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělanéi
prosté; formou velice poutavou podává hojnost

rpby, naopekkjsou stále svěžím sřídlem poučení
pe pro každoudoby,

-Stran 722. Cena + K.

Jana Kotrče
prostředkovací

a realitní kancelář

v Hrada Králové
proti kostelu Panny Marie

prostředkuje
při 2, provisi

prodej a koupi
veškerých druhů

realit,=
při nahodilých parcelacích

skládá přiměřené obnosy

= co záruku =
správnosti provedení.

na svůj účet za hotové a

prodává
vlastní objekty

za. výhodných platebních

podmínek



Piřojvýhodnější Gary-šmrnéj První východočeský závod. "MF

VÁCLAVPOTŮČEK,vorm ta
Zástupce Union Horlogerie, spol toráren hodinek Biel, Glashůtev. 5,Janu,

Švýcarské precisní hodinky. Násténné hodiny v nejmodernějším provedení. Brillanty. Klenoty aa šperky Optické
zboží. Přepychové předměty z čínského stříbra. Stříbrné i alpakové stolní a jídelní náčiní. Vše v obrovském výběru.

Nejlevnější ceny! Nejlevnější ceny!

P L L ITLLILLIL lo

kzaozní úvěrní ústavv Hradoi Králové.
Aktlevý kapátti E 16,000.000—. Roserrní Send X £,700.000—

Vklady celkom K 42,21L040'— kohčem dabuz.

+ plech. lahv.|za30a50
haléřů.

Všude k do
stání.

Nejlepší cídidlo na kovy.
Žádný přípravek vodový.

Osvědčeným prostředkem v boji

proti alkobola
j60n

o v | > : huprosté šumivé lWmonády

i co nejvýhodnějidle doby výpovědnía výše vkladů limonádovýeh bonbonůchuti malinové, citronové, jahodové, ma

Provádí veškeré obchody bankovní, směnárenské a bursovní. MÉ l prvé jediněs tostoookrauseuznámávu,
DAOSA o Oh

nO
1 ) (08 'Ů 9 « C 2,

Fillálky a exposltury: Chrudim,Jičín, Krakov,Plzeň,
Praha, Semily (podražný ústav Rak.-Uher. banky), Slané, Tarhěv.

úkackudkaabachuoka d

ma orienániské cukrovinky a čekoládu
me Král. Vinohradech, dříve

kose.paranentů(==
elektrotechnický závod

w Hradol Králové, Svatojazskénám.6. 76.

Zařizování Velkosklad ské nám, — Vídeň-VL,Theobaldg. 4 —

elektrického lustrů, péče praporů. příkrovů, koberců u Brno,Nádražnínáměstí3-24.
světla, elektrických piápar vrmáčiní ve výrobnáchnejstaršíhotelefonů, ventilatorů, závodu vČechách, c. a k. dvormíhododavatele

hromosvodů. Bahliček j f Nks škudly mOrmana nh osETa NESKU )dtomíkřik, křijevívesty,
Motory. atopení. j blonné Orl, kasetelny, oltáře, sochy, Bofíhroby

Žáro Instalační v Ja em n. č. 06. ĎJerněprováčíabsolvent©.k. odb, školysochařské $. vom . Ň

vky: materiál za Tisíce uznávacích referencí a odporučení. — a řezbářské '

„úsram, tovární ceny.| Obrázkovéomníky, rospočíy,vzorya Ďolovéaboší | Ž BOHUMIL BEK v NORE KUTNÉ. |

Tantal © 2 Solid. obsluha. Bos volkotěstskéroste ve vlastníchdílnácha BOPO DOPO

Rozpočtyzdarma. — CenyJorné. | čangaě o30, zd r zá |FFFFFT Pí lydarknom
* Adresovánívědydoslovnésevyprošuje. Sedivíte-li "|>zkuste osvědčenou vodičku

=== Josef Dvořáček == ( TighéhoBauVěgětale.
znovuzřídil a právě otevřel svůj volkozávod klobouky. | "odstatatonontádnýmbarrirem,a

SrtičejmponiskomJakPT dý, ne noucí vlas své půvo né
Račte Račte “ nabude VlivemEauVěgětalese kořínkyvl

vzpruší k nové činnosti,hlavase vyčistí od lapů,
si prohlédnonti novinky klobouků se přesvědčiti, že za velmi levnou| zamezuje vypadávání a podporuje vzrůst vlasů.

v nádherných výkladech. cenu koupíte výborný klobouk. UEP* Cena 1 láhre franko K 2—. i
Zasílá dobírkou

Báreží Palackého tř. . jemných plstěných klobouků

naproti|Grunádobia Speciality Zješossršorýchznaček.n pin FRYNT A,
parfumerie, 0

82. Hradec Králové. nh
Doporučujeme===

m rámKolínskou cikorku!
PARAMENTA53:3 Em.Wernera spol, 54555

Wlajštni:Politické družstvo tlakově vBrodei Králové —Vydaralel aooěpovědnýmdnktovAuéeata Posmom —T flekeu bál. kuihdlekárnyvBradel Král
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PÁNSKÝJANO TNÍVÝROBA-VLASTNÍ

ŽENLÍRNA-VLASTN ELNA Karlovatř.502

Krvavý boj v Pešti.
Dělnictvo demonstrovalo ve prospěch všeo

becného práva hlasovacího a to způsobem nejvýš
vzrušujícím. Tekla krev, bylo pustošeno, škody
napácháno za několik milionů.Tážeme se: proč po
sud parlament nepřikročil s vládou k tomu, co tak
dlouho sliboval? V Portugalsku bylo zednářů a
židů v poměru k ostatnímu obyvatelstvu daleko
méně než v Uhrách. A aj, radikální převrat pokro
kový a prý »lidový« za jedinou noc.

V Ubrách však by židům neprospělo to, co
jim pomoble do sedla v Lissabonu a proto volební
retorma musela býti zdržena. Píše se v novinách,
co který magnát pronesl ve sněmovně nebo v ně
které voličské schůzi. Ale lidu se nepoví, že i velice
vlivní šlechtici uherští jsou u židů zadlužení až po
uši, a Že jsou na veřejných shromážděních pouhý
mi gramofony, zpívajícími podle toho, jakou desku
do nich židovsko-zednářští kapitalisté vloží.

Nikde na světě není žid osobou tolik obáva
nou, tak vynášenou, jako v Uhrách. A právě tam
volební reforma má potíže nejhorší. Kdyby židé
jen prstem hnuli, hned by se ulevilo ujařmeným
Slovákům, Rumunům, Sasíkům, Charvátům.

Ale v parlamentě na místo toho krajní pokusy
o zdolání proudu lidovějšího. Tak to vyhlíží v krá
lovství, které bylo dříve zváno Mariánským. Po
krckové listy velice se rozčilují nad neústupností
těch, kteří jsou v Uhrách držiteli moci. Ale, chtějí
Ji uhoditi správně, tož beze všeho hned přímo na
hřebík Proč neučiní jasné prohlášení k mocným
Židům maďarským, jestliže jindy pouštějí do svě
ta fantasii o veliké humanitě a svobodomyslnosti
národa židovského?

V kterém parlamentě mluví nyní ministři a
poslanci pouze za sebe, k uplatnění jen vlastních
názorů? Kolik ministrů netouží po tom, aby hlad
kým vyjednáváním a uspokojením těch živlů, které
vyvíjejí pro své požadavky nejčilejší energii, zí
skali slávu popularity, jména reformátorů? Všude
i nejradikálnější politikové při nynějších kombino

váných poměrech společenských mají vázány
svobodné ruce sterými nitkami. Nuže, proč aspoň
nepovolily silné dráty semitské?

Již roku 1905 Fejervary sliboval, že se přičiní,
aby bylo vyhověno naléhavé potřebě politické

rovnováhy státních občanů. Krištofy počínal si
tak, že lid čekal s velikou důvěrou demokratické
zřízení. Khuen také sliboval slavnostně, ale ve sku
tečnosti byl velikým nepřítelem práv národností
nemaďarských. Konečně dr. Lukács vypracoval
takový návrh reformy, že by nemaďarští národo
vév rámci jeho se podobali vyděděným ujařmen
cům. Všecko nasvědčuje tomu, že ruku Lukácsovu
vede zloduch Tisza. President. parlamentu Navaj
sice byl poslušným sluhou Tiszovým, ale přece
jenom nechtěl proti oposici vystupovati s prud
kostí, která by byla velice škodlivá.

Konečně jsa bojem zamémen, ustoupil a Tisza
hned byl na koni. Jednoduše rozkázal >straně prá
ce«,.aby-ho zvolila předsedou. A bylo mu vyho
věno — nespravedlivým, bezdůvodným poruše
ním jednacího řádu. Teď ukázal, co dovede. Pro
hlásil hned v programové řeči, jak zatočí s poža
davky oposice. A také volební reforma odložena, z
čehož veliké vzkypění hněvu. Za koho mluvil vlast
ně Tisza? Za sebe samého. rozbodně nikoliv. Ne
zahrál by sitento ctižádostivý hrabě rád na Ko
šuta osvoboditele, kdyby silné, neviditelné dráty
neobracely ruce jeho jinam?

Nadvláda Maďarů nad ostatními uherskými
národy. tvořícími většinu v Translajtanii, dostane
trhliny ihned, jakmile vstoupí do parlamentu prá
voplatní zástupcové lidu. Ani sám prostý maďar
ský lid nebude protestovati proti spravedlivým
požadavkům jiných národností tak houževnatě,
jako zednářští kapitalisté a feudálové, kteří docela
se snaží i z církve učiniti nástroj k podpoře své
urputné despocie. Nejraději by měli »církev ná

rodní«<, ale jen pro Maďary. A proto se za
tím zasazují ze všech sil, aby hierarchické stolce
nebyly obsazeny žádným horlivým otcem národů
potlačovaných.

Až se parlament zreformuje, nemohou se 0
všem čekati ihned zázraky. Přijde do něho plno
podplacených lidí. Ale k trhlině na babylonské
věži mnaďaronské dojde, potom bude umělá nad
vřada praskati dále, až se sřítí jako kolos, jemuž
hliněné nohy vypověděly službu. Oddechnou si
Slováci. oddechne si církev.

Volné listy.
Parlamentní práce pro dobro kultury. Masa

rykův čin na říšské radě ohledně Macharovy čí
tanky jest takového mravního a kulturního význa
mu, že dnes se k němu ještě vracíme. Masaryk na
říšské radě interpeloval zabavená místa z Macha
rovy čítanky. Konfiskovaná místa vyšla bez zá
vady o sobě v různých listech, a že před tím ne
byla zabavena, svědčí o smutných poměrech v Ra
kousku a o plnění zákona u příslušných státních
zastupitelstev ohledně ochrany a svobody | ná
boženského přesvědčení katolického.

Masaryk se vztýčenou hlavou přede všemi
poslanci se táže předsedy dra Sylvestra, čí nábo
ženské city byly uraženy a čím. Čas o tom pra
ví: »Dr. Sylvestr interpelace nečetl a věřil jen pro
stě sdělení pánů k němu se dostavivších. Řečník se
táže. zdali pánové ti sdělili, že jen falšováním v li
stech dru Hrubanovi blízkých byly výrazy, jež
básník uvádí, vloženy do úst básníkovi, kdežto bá
snik je klade do úst klerikálním odpůrcům Kristo
vým v době císaře Tiberia. Tato skutečnost byla
zamičena. Inkrimovaná místa citují se vždycky
jako místa, s nimiž Machar domněle vystoupil
proti Kristu. Řečník musí literární kvalifikaci pánů
k dru Sylvestrovi se dostavivších a též kvalifikaci
dra Sylvestra zcela rozhodně zamítnouti. Jest ne
přípustno, aby taková klerikální udavačská koalice
pronášela soudo literárních dilech.«

Toto vystoupení českého filosofa dokazuje,
že Masaryk spoléhal: na nevědomost dra. Syl
vestra, který duševní dílny Macharovy nezná. Ma
saryk ovšem měl také zření k tomu, že i většina
ostatních poslanců neví nic o tom, jakým básníkem
Machar skutečně jest. Celé vystoupení Masaryko
vo čiší tedy farisejstvím, neboť i jemu jest dobře
známo, že teprve poznáním podmíněnosti a souvi
slosti vývojové určité osobnosti lze její vinu nebo
nevinu spravedlivě vykládati. Dr. Sylvestr, něme
ští a četní slovanští poslanci nenabyli posud vědo
mosti o tom, že Machar jest fanatickým odpůrcem
křesťanství vůbec. Neurvalé surovosti, které Ma
saryk interpeloval, napsal přece člověk, který se

PJ ,

Přednášky, které Machar v Čechách za do
proxadu „a.inteligeniních. vz
papíru odříkával mimo bezednou nevědomost do
kázaly každému myslícímu člověku velmi zřetelně,
že v Macharových prsou proti křesťanství hoří

dělání obuvi,
ca užitečného

musí se ševcovině učit, kdo chce ně
o hvězdářství promluvit, musí býti

no věci, které chápe poslední Kuba v nejzapadlej
ší vesnici. A to jest právě zdrcujícím důkazem

Niky Maci eM kovi,

Právě náš vesnický lid má velmi vyvinuté
svědomí a zbystřený rozum, že nesmí mluviti o
tom, čemu nerozumí a o čem nic neví. Tento 0
stych našeho lidu, jenž jest jeho dobrou mravní
vlastností, jest obecně znám každému, kdo se s
lidem tím stýká,

|

A nyní třeba věděti, že této pravdy, kterou
zná poslední Kuba, nedopracoval se český básník
Machar, který právě těmi spoustami nevědomosti
o původě křesťanství dokázal, že hlavním účelem
jeho přednášek bylo: šlapat, zesměšňovat a ničit
náboženské základy.

Do tohoto psychologického rámce zasazeny,
neurvalosti v Macharově čítance vypadají již do
Cela jinak, než jak je Masaryk ve sněmovně ma
loval. To jsou pak sirnaté ohně a ne literární díla,
jak je nazval Masaryk ve sněmovně, čímž ovšem
dopustil se rouhání proti pojmu, jak mu ve výrazu:

každý poctivý intelligent vykládá. Před poslanci,
kteří Machara a ducha celé jeho strany neznají,
ovšein mohl se Masaryk blýskati širokým a vzne
šeným gestem o literárním dílu, ale v Čechách
touto neupřímností nedá se již nikdo ohnouti, vy
jina pokrokáře, kteří na takové ohýbání mají trva
lou privilej.

«

Vzájemně podpůrná společnost. Kdo jest řádě
ním Macharovým vinen? Machara vychovala stra
na. její lidé, tisk a Masaryk zejména. Když se ta
kový člověk pořád byzantsky okuřuje, když se na
zývá vytrvale největším českým básníkem, když
se každá jeho surovost považuje za veliká slova
posvátného věštce, když každé uličnictví jeho pe
člivě se otiskuje a když před každou jeho stupid
nost! padají pokrakáři na břicha a mžourají udi
veně očima, vysvětlíme si pak snadno, že člověku
tak ubohého a jednostranného vzdělání zatočí se
hlava. a přirozená sklonnost jeho k nezdravému se
bevědomí vzroste v obrovité rozměry směšné
pýchy a nadutosti.

Masaryk tomuto kašparování nejen neubíral
nikde živné pdy, nýbrž ještě zaléval svým uzná
ním a obrarou proti těm, kdož v Čechách nemoň'i
těchto odporných zjevů již déle snášeti a kdož od
vážili se Macharovi přistřihovati hřebínek. Zkrátka
uplatnila se tu triviální zásada, že ruka ruku myje,
sestoupila se tu společnost o neobmezeném ručení,
projevil se tu článek realistické víry, že Masary
kova strana v Čechách jest to nejlepší, čeho kdy
genius českého naroda se dodělal.

Co Masaryk a-jeho lidé řeknou, jest samá
pravda a samá mravnost, a každé odchylné mínění
jest věcí, na kterou nernožno se dívati jinak, než
s politováním, nebo kterou třeba stíhati nízkým
podezíráním a jedovatými urážkami. Nenávistnou
demagozickou tuto partaj a jejího vůdce Masaryka
přibil nedávno dr. Pekař těmito slovy: >Od té
doby, co Goll a někteří ze starších jeho žáků od
vrátili se od jeho »reallsmu«, aby mohli zůstoti
realisty, a věnovati se opravdové práci kulturní,
vydání jsme byli nenávistným kritikám Času, kdy
koliv jsme se stanoviska svého nepředpojatě vě
deckého líčili vývoj dějinný jinak, než jak to žá
dala mythologie Masarykova. To se stalo na příklad
po obou mých přednáškách o Husovi, to se stalo,
když professor Šusta zcela věcnou kritikou doka
zoval jednostrannost Macharova pojímání Říia.
Tentokráte to byl prof. Masaryk sám, jenž pro
ti vědeckému pracovníku vystoupil nikolí věcným
důvodem, ale pohrdjivou zmínkou o >»palacogra
fickém lineálu.c Konrčně šla nespokojenost sekty
Masarykovy s námi, nespokojenost proto, že ne
uznáváme dějinně-filosofických konstrukcí Masa
rykových a praktických důsledků jejích (Pryč od
Říma!), tak daleko, že v článku Vančurově byli
jsme napadení jako snaživci, kteří pro lm:otné
výhody vzdali se svého přesvědčení. Mluvčí dne
šních realistů stojí v táboře protivědeckém, žurna
lismem chtějí překonat vědu. Bijí do našeho' vě
deckého odbornictví, bijí do nás, že nechceme
vstoupit do služeb jejich strannicko-politické a
gitace, nepozorují, že pseudovědecký základ pro
gramu jejich je pro nás nepřijatelný. A dodávám,
nepřijatelná i methoda jejich boje. Nepozorují, že
(jak dnes třeba po Masarykovi opakovati) hlásit
se k nim, vyžaduje nejedno sacrificio dell" intel
lecto (obětování rozumu). A ani ve formě boje ne

denně kalumniím proto, že hájili svobody vědec
kého badání, tak dnes >Čas«<a mravní vychovan
ci jeho zahrnují osobními útoky každého, kdo v



obraně vědeckého přesvědčení a svědomí svého
postaví se proti mythické a mystické ideologii Ma-.
sarykoVě.«

sVěděl jsem«, dokládá dr. Pekař na konci své
ho pojednání, »že jest potřebí odvahy k tomu, řící
veřejně to, co není dávno tajemstvím, ale čemu
se i zmužilí přátelé vyhýbali z obavy před terro
rem denního listu a celé sekty. Nelitují toho, že
jsem to učinil. Pohrdám urážkami jejich. Mám za
to, že získám si jistou zásluhu, ukáži-li na neudrži
telnost té orthodoxie, která se měnila v posvátné |
dogma a která byla tím nebezpečnější, že se klam
ně odívala v roucho vědecké.«

V „několika těchto řádcích dr. Pekař dobře
karakterisuje stranu Masarykovu. Jest to jen rá
mec, ale již z jeho hlavních rysů lze poznati, jak
jest divati se na Masaryka a všechny jeho pří
vržence, kteří „vydychují nesnášelivost, vypína
vost a jízlivost proti všemu, Co SE jim protiví. A
doložime-li z naší strany, že zednářsko-židovský
vztek proti všemu katolickému jest u hlavních ma
chrů této strany druhou přirozeností, vysvětlíme
si, proč Masaryk na říšské radě ujal se Macha
rova uličnictví.

Ý

Násilné výklady. Masaryk opovážil se Macha
rovým sprostotám dávatí historický podklad; že
prý jde o výroky, které jsou vloženy do úst kle
rikálním odpůrcům Kristovým v Římě za času Ti
beria. A Masarykův >Čas«<dne 19. května praví:
>A dr. Sylvestr prohlásiv, že bere historický pů
vod závadných míst na vědomí« ... Tady jest
jasný důkaz, jak Masaryk úmyslně zmátl i předse
du sněmovny. Dávati Macharovým jedovatým vý
padám historický původ a při tom se ani hanbou ne
zardíti, to dovede jenom Masaryk a jeho bojovníci.
Předně jest jisto, že Machar ve svých přednáškách
v Čechách usiloval o to „aby historičnost osoby Je
žíše Krista byla v duších jeho posluchačů setře

na. Neuznává-li tedy Machár historické osoby
Kristovy, jak se opovažuje Masaryk tvrditi, že 0
ny potupy básník vkládá do úst odpůrcům Kri
stovým za císaře Tiberia? Kromě toho jest doká
záno, že Krista obžalovali nepřátelé jeho- proto, že
bouří lid, přemlouvá nedávati daň císaři a že se
prohlašuje synem Božím.

O hnusných potupách, které proslovil Machar,
v tehdejších historických pramenech není ani řeči,
důkaz. to ovšem, že tehdy pohané a ostatní nepřá
telé Kristovi nebyli ještě tak pokrokoví jako ve
XX. století Machar a že neměli sněmovny, a své
ho Masaryka, jenž by hanebností jejich před tváří
kulturního světa nestyděl se vykládati literárním dí
lem. Potupám Macharovým dávají pokrokáři ten
násilný výklad, že v dobu Tiberiovu Krista tulá
kem atd. byly by nazývaly české katolické novi
ny. Tento úsudek byl by oprávněn jenom tehdy,
kdyby skutečně některý katolický list rouháním
takcvýni se proviňoval. Protože tomu však tak není,
jak dosvědčí celá česká veřejnost, ulpívá vina cele
na Macharovi a nyní také na jeho advokátovi Ma
sarykovi. Kdo by byl schopen býval v dobu Tibe
riovu o Kristu tak potupně mluviti, jest Machar
sám, neboť tupí Krista v přitomnosti a i jinak k ta
kovým kulturním skutkům prokázal kvalifikaci

víc než výtečnou. Císař Nero byl by ho za to jistě
jmenoval členem senátu a druhým svým Tigelli
nem. Ostatně vnášeti nynější pojem klerikalismu
v dobu Tiberiovu, jest řvoucím anachronismem, a
ku podivu, Masaryk anachronismy tak rád potírá.

Jmenuje-li Masaryk nízký Macharův pamflet
literárním dílem, jest to věc jeho vkusu; rozumný
a poctivý člověk však ví, že sově není dáno státi
se orlem a že nadávkám není dáno státi se umě
ním.

>Kdyby katolické listy vycházely v dobu Ti
beriovu, byly by nazývaly Krista tulákem atd.<
Ano, to hloupé kdyby! Kdyby Napoleon nebyl měl
rýmu, byl by vyhrál Borodinskou bitvu, rýma
jeho tedy zachránila Rusko; kdyby Karel IX. nebyl
měl zkažený žaludek, nebylo by bývalo Bartolo
mějské noci, a kdyby Machar a jeho advokáti měli
více poctivosti a lidskosti,tak hloupě by se nevy
krucovali a nekejklařili.

Masaryk, veliký filosof, stkvělý humanista,
člověk, jenž prý učí zbožnosti! Jest pravda, že
mnozí velcí filosofové snažili se zůžiti záhady fl
Josofie a vtěsnati je do hranic, které by rozsud
ky její činily snadnějšími. Podle toho ovšem také
Masaryk hledání Boha vtěsnal v kanály Macharo
vy a našel si v nich svůj kosmos, neboli svůj kou
teček učeníka Ježíšova. To jest ten veliký přetí
rač pojmů, jemuž jest, jak kdy potřebuje, bílé čer
ným a černé zase bílým, a jenž ve svědomí a
mravnosti dovede učiniti takové široké výjimky,
jako Turek ve spravedlnosti vůči křesťanům.

Ze všeho způsobu psaní, kterým židovsko
zednářské listy vystoupení Masarykovo v parla
mentě doprovázejí, vysvítá, že tu zase zosnován
náramný podvod za tím účelem, aby se světu na
mluvilo, že zlo jest krásné a že jest údělem vel
kých duší. A lehkověrnost a soudnost stoupenců
pokrokářských jest taková, že není nemožno o prav
dě je přesvědčiti. Když lidé jsou tak zpracování,
jako pokrokáři, pak ovšem pochopiti možno, že
Masaryk, Machar et comp. házejí jimi jako mí
čem, vochlují je, ohmatávají, valí po zemi a hou

pají ve lněné plachtě, jako španělští hostinští hou
pali Sancho Pansu — a to vše pokrokáři dopou
štějí na sobě bez odporu, takže jejích rozumové
a mravní statečnosti dlužno vysloviti opravdový
podiv a uznání. Tato povolnost, tato ochota, tato ú
služnost, toto zploštění čela, toto intellektuální zha
nobení jest ovšem také jedním z nejpatrnějších
jejich znaků. Nechť tedy pokrokářská kultura zaří
do celého světa: ta sprostá rouhání, ty hnusné po
tupy, házené Macharem na Krista po rozumu Ma
sarykovu jsou literárním dílem, jehož vznešenosti
nemohou pochopiti protestující katoličtí poslanci.
A tato blátivá spodina Macharovy duše dle Ma
saryka jest založena historicky, a co hlavního, člo
věk, jenž tímto způsobem v parlamentě hovořil —
studemse nepropadl...

*

Sláva činu. >Čas« nad epochálním skutkem
Masarykovým jest všecek nadšen a div se neza
jíká. Z jeho řádků čteme tyto myšlenky: Oh, Ma
saryk, náš veliký mistr, náš nepřekonatelný Ma
char a my všechni ostatní, hle, co pozornosti jsme
zas vzbudili! »Všechny rakouské noviny,< křičí
>Čas«, »zabývají se episodou, která se sběhla na
říšské radě 17. května, totiž dotazem prof. Masa
ryka (jímž se skalpoval; pozn. pis.) k presidentu
sněmovny dru. Sylvestrovi . . .« Bodejť by novi
ny nepsaly! Vždyť Bonnota, zloděje, anarchisty a
lupiče byly také plny. A když >Čas« sí tak poli
boval, poohlédl se po novinách českých a nedal
si ujíti, že >Národní Listy« slavným Masaryko
vým činem zabývaly se jen stručně. >Aha, tak vy
tak.« kmitlo se redakční hlavou, a již pán v >Ča
su« hmátl po zednářsko-židovském řemenu, aby
jím >Nár. Listy< pořádně přetáhl: >Jediné »Nár.
Listy« ztratily řeč. Ztratil svůj národně vlastenec
k“ pathos celý redakční sbor, jakmile jde o Ma
chara.< K tomuto rozlobenému řečnění dlužno po
znamenat, že nechápeme, co má činiti vlastenecko
národní pathos >Nár. Listů« s potupami, jimiž Ma
char zasypal Krista. Jest tak někdo v Čechách
duševně abnormální, aby to chápal? Není. Nuže,
z toho jde na jevo, že pisatel v »Času« macharov
ský tabák tak silně. kouří, že mu již z toho pře
skakují kolečka. »Výborně, ctné >Nár. Listy<! volá
»Čas« a rozpáleně láteří: »List Kramářův má šest
řádků pro událost, ve které sama >»Reichspost«
nalezla záchvat >kulturního boje«. Jest vidět, že
»Čas« má veliké nadání v rozhodných chvílích se
podřeknouti. Tak tedy záchvat »kulturního boje<?
Ale proč pak, pokrokářští molodci, říkáte, že Ma
saryk vystoupil pro svobodu, pravdu a literární
dílo? No. děkujeme vám, že ukazujete, jak vám ú
čel posvěcuje prostředky. Ostatně i bez vašeho
podřeknutí bije kde komu do očí, že Masaryk, ne
maie pravdy o literárním díle, vtiskl pečeť ne
pravdy i celému svému vystoupení.

>A se stanoviska žurnalistického,« zlobí se
»Čast na »Nár. Listy«, »zatají příhodu celou, jen
abv nemusily vyslovit jména Masarykova. List,
který má stále plná ústa sebechvály, jak obsluhu
je své čtenáře zprávami! >Nár. Listy« by snad ne
byjy psaly ani o Titanicu, kdyby se na něm byl
utopil Machar.« Ale u ďasa, to ne, tady jsme do
brými proroky a ujišťujeme naříkajícího novináře
z >Času«, že >Nár. Listy< rozhodně byly by psaly
o Titanicu, i kdyby na něm byl plul syn Hediův,
protože Machar by se byl neutopil. Jako miláček
Židů byl by měl i na Titanicu jejich protekci a byl
by se pěkně zachránil s židem Ismayem. A po ná
vratu jeho do vídeňského Tuskula, do židovské
písárny, brzo bychom četli v »Času< Besedu, v
níž by Machar takto se rozhovořil: >Plul jsem na
Titanicu (což ostatně >Čas« byl by vytroubil již
před zasláním Besedy; pozn. pis.. V rozhodné
chvíli připravoval jsem se na smrt s ostatními
mořskými cestujícími, ale, co bozi nechtěli, uviděl
jsem pojednou na palubě břichaté římské popy a
jeden z nich, jak se mi zdálo, podobal se tomu šky
tavému z Říma. Když zahynout, tak zahynout, ale
z těch popů mě pojal takový hnus, že mi pojed
nou byla hroznou myšlenka, že s nimi a vedle nich
mám ponořiti se do hloubek oceánu. I po smrti do
tek s nimi mě děsil, a to bylo jednou příčinou, proč
jsem nezahynul a proč až na. konec svého života
budu záviděti smrti těm statečným, kteří mého
poměru k římským popům ovšem nemohli by chá

| Záložna v Hradci Králové,
i Janské náměstí.——— |

E Vklady na knížkydb M
NĚR- Naběžnýúčetdleujednání.< 1
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Politický přehled.
o služební pragmatice, ale téměř za prázdných la
vle. Soc.dem.poslanecNěmecpodaltu návrh,aby
schůze byla na půl hodiny přerušena na znamení

protestu proti prolévání krve v Pešti a zneužití
vojska proti lidu, který se domáhá všeobecného
práva hlasovacího. Návrh padl. Hlasovali proň so
ciální demokraté, Jihoslované, Rusíni, čeští agrár
níci, radikálové a katol. nár. posl. P. Valoušek. Mla
dočeši byli proti, což jim ve zlé vykládáno. Ke
korci této schůze došlo k bouřlivým rozporům
mezi Poláky a Rusíny, kteří protestovali proti to
mu, aby Ivovská universita polská slavila 250leté
jubileum.

Hr. Stárkeh dle >Nár. Listů< neobjeví se už
po letní zasedání v parlamentě a formálně do poli
tiky nezasáhne. Až do září nebo října bude ho
zastupovat ministr vnitra bar. Heinold.

Parlamentárka Českého jednotného klubu ko
nala 23. května schůzi, na níž předseda dr. Fiedler
prohlásil, že si uskutečnění malého finančního plá
nu, jak jej vláda žádá, nelze mysliti, poněvadž jest
to politikum. Situace označena tu jako úplně ne
vyjasněnou. Mnozí poslanci naléhali aby Český
jednotný klub rozhodl se buď pro politiku oposič
ní neb opportunistickou, aby bylo jednou jasno.

Německý křesť. sec. poslanec o Českoněmec
ké dohodě. Německý křesť. soc. poslanec Fink v
>Re:chspostu< zkritisoval situaci v parlamentě. Při
tom doložil, že, dá-li se provést finanční plán a
spoň částečně, nedá se říci s ohledem na soc. de
mokraty a Čechy. Tito říkají, že za nynější nejas
né situace nemohou souhlasiti ani s malým finanč
ním plánem. Tato zřejmá narážka na váznoucí če
skoněmecké vyrovnání potvrzuje starou zásadu,
že celá naše politika točí se kol českoněmeckého
vyrovnání a že bude užitkem pro všechny, dojde
li v Čechách k dohodě. Povolání vlády parla
mentární nepovažuje zatím za východiště ze zmat
ků: do takové vlády a jeji většiny by ostatně kře
sťanšti sociálové za žádných poměrů nevstoupili.
Tak posl. Fink.

Hr. Berchtold v Německu. Dne 25. května byl
rakousko-uherský ministr zahraničních záležitostí
hr. Berchtold hostem císaře Viléma v Postupimi.
Při té příležitosti ovšem státníci němečtí konfero
vali s Berchtoldem. Samozřejmo, že hlavním před
mětem porady byla válka italsko-turecká, o níž
konstatováno, že bude lokalisována a že nedojde
k žádným dalším zápletkám, ježto prý balkánské
státy zachovaly se dosud skutečně vzorně v zá
jmu míru. Dne 26. května byl hr. Berchtold už ná
vštěvou na královském dvoře saském, a ještě té
hož dne odejel do Vídně.

Starosta vídeňský na »obranu« němectví. Ve
Welsu 28. května konala se generální schůze ně

starosty města Vídně dra. Neumayera: >Jaké ob
tíže a jakou obětavost to stojí, aby uchránili ně
mecké školy před útoky cizích národů, to jsme my
Vídeňané zkusili na vlastním těle. Jest na čase, a
bychom všichni Němci se. spojili k postupu a na
obranu největších svých statků, abychom ochránili
své děti a děti svých dětí od útisku a zkázy«. —
Pravý opak je pravda. Kdo chce zkázu a útisk, to
je právě dr. Neumayer sám.

Hr. Tisza láme obstrukc. Právě za krvavých
výtržností v Budapešti žádali Justhovci v uherské
sněrnovně, aby schůze byla přerušena. A předseda
sněmovnyhr. Tisza odmítl to pravě, že sněmovna
není žádným humanitním výborem. Návrh, aby
schůze byla ukončena, poněvadž není možno klid
ně jednati, když na ulici teče krev a lidé jsou stří
leni, hr. Tisza zamítl znova a prohlásil: >A kdyby
zde v zasedací síni bylo 50 osob zastřeleno, pře
ce schůzi neukončím.« V oposici to ovšem vře.
Tisza chystá se oposici vyloučitií ze sněmovny
zostřeným vykonáváním disciplinární moci před
sedy sněmovny. Tak doufá Tisza promrskat bran
nou reformu, o jejíž schválení Maďarům vlastně
se nejedná, více jim jde o oddálení volební re
formy.

Společný postup oposice v Uhrách. Na konfe
rencí u Košuta došlo ku shodě strany Košutovy,
Justhovy, strany lidové a klubu nestrannických
osmačtyřicátníků. Tím zároveň -zase připravuje
se smír s oposicí, nová koalice sama prý nabízí
Lukacsovi ruku ke smíru a nic tu nestojí v cestě,
leda terrorism, který ukazuje předseda sněmovny
hr. Tisza a proti němuž chystá se vystupovat 0
posice všemi prostředky. |Maďaři si rozumějí;
když je zle, jako nyní, kdy dělnictvo a nejnižší
vrstvy lidové vůbec zaútočily krvavě pro všeobec
né právo volební, tu se machři žido-maďarští spo
ji na celé čáře, aby nebyli připraveni o nadvládu.

Protestanté nad katolíky v pruském saěmu.
Pruský sněm projednal a schválil zákon o usazo
vání pruských kolonistů na statky »v krajích ná
rodně ohrožených«, t. j. v Polsku. Proti zákonu po
stavilo se fen centrum a Poláci. Mezi centrem a
pruským ministrem orby bar. Schorlemerem do
Slo k prudkým srážkám, poněvadž ministr orby
prohlásil, že je zcela správné, dává-li protestant
ským kolonistům přednost před katolíky. Neboť
prý katolíci právě proto, že jsou katoliky, dají se
katelickými Poláky snáze zkolonisovat. | Prote
stanti za to jsou národně spolehlivější. Centrum
bouřlivě protestovalo, a jeho řečníci ministrovi do
očí řekli, že otec ministrův, který byl vzorným
katolíkem, by se za takový útok na katolíky sty
děl. Zákon sám byl schválen 212 proti 91 hlasům,
Pak byl sněmodročenaž do22. října.



Válka italsko-turecká. Vypovězení Italové z
Turecka už se stěhují. V čelé Italii konají se sbír- ;
ky pro vypovězené. Min. předseda italský Giolitti
chystá předlohu na povolení několikamilionového
úvěru pro zaopatření těchto vypovězenců. — Ná
padno jest, že zatím co Italové dosazují na Rhodu
italské úřady, na menších ostrovech, které obsa

j nedosazují ani správních úřadů, ani tam nedávají posádky. — Na obranu vjezdu do Bosporu
postavila vysoká porta několik bataillonů vojska
na břehu tureckém i asijském. Opatření to čelí prý
proti Rusku.

Boje v Maroku. V noci na neděli podnikli Ber
bercvé útok na Fez. Útočníci vnikli do města,
vraždili a loupili, a byli teprve po úsilné námaze
francouzským vojskem zahnáni. Ztráty Francouzů ;
jsou prý značné.

Povstání na Kubě. Stávka v cukerním průmy
slu na ostrově Kubě změnila se v hotovou revo- |
huci. U Paradu došlo k hotové bitvě mezi stávku
jícími a vojskem.

ew. Pilně. čtěte důležitý spls. 0.

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a v astavičaým zřetelem k nověj
ším a nejpovějším církevním i státním normáns

a předpisům vzdělal

Dr. Th. Antonín Brychta,
kanorník-strášce kathedrální kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a 649; velká 8*; Cena 11 K.

Velice cennou tuto knihu redakce „Obnovy“
nojořelní odporučuje.

Expedici obstarává

Biskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové.

co

Zprávy organisační
a spolkové.

Katolickým ženám českým!

Žemským českým katolickým spolkům a odborům!

Churaví a trpí nynější společnost, trpí, že odcizila se
ji žena. Uzdraviti a obnoviti společnost, upevniti ji v
křesťanských základech znamená postaviti ženu na mí
Sto jejího určení. Žena „strážkyně a ochrankyně. čistoty
krbu rodinného, matka a vychovatelka dítek, pomocnice,
přítelkyně a rádkyně mužova, a když nebylo jí popřá
no míti krbu rodinného: žena samostatně dle zásad
katolických se vyživující, v službách milosrdenství a
křesťanské lásky k bližnímu, žena nositelka pravé kře
sťanské kultury, fedrovatelka vznešeného dobra a krá
sna: toť ideál ženy. Pracovati k dosažení tohoto ideálu,
jest první povinností těch, kdož chtějí zachovati kře
sťunskou společnost.

Meta zářná, vznešená a záslužná, ale nedosáhne ji
úsilí jednotlivce, ani spolku — chceme-li ji dosáhnouti,
musime využíti a napiati všech sil nejlepší vůle. Dnešní
doba, jest doba organisace, jen kde sorganisované síly
za jedním cílem pracují, jest naděje v úspěch. Velikým
úlohám moderní doby nemůže však jednotlivý spolek,
i kdyby byl sebe větší, pro nedostatečný počet členů,
obmezenost prostředků, anebo pro místní účele a po
měry vůbec, anebo jen nepatrně dostáti. Proto jest nu
tno pomýšleti na tužší organisaci žen, která by byla
svazem všech stávajících ženských katolických spolků.
Svaz ženských spolků katolických působí dnes s účinky
nejskvělejštmi ve všech téměř zemích. [ v našem krá
lovstvl skvěle osvědčuje se svaz německých ženských
spolků katolických. Jen spolky katolických žen českých
nespojily se dosud v mohutný svaz.

To měli jsme na mysli, zakládajíce s Nejv. pastýř
ským schválením svaz ženských nepolitických katolic
kých spolků v království Českém, jehož účelem jest: ve
všech oborech Ženského hnutí hájiti a podporovati kul
turní, hospodářské a sociální zařízení a organisace (ne
politické), které stojí na základech katolických; zaklá
dati spolky a organisace (nepolitické) katolických žen
a napomáhati charitě, podporovati katolický tisk a lite
raturu, pěstovatl umění, vědu a ušlechtilou zábavu vů
bec, domáhati se zastoupení ve veřejných (nepoliti
ckých) Institucích kulturních a národobospodářských,
pokud jejich působnost vztahuje se na království Če
ské, cestami zákonnými pracovati k uplatnění zásad ka
tohckých ve všech oborech života veřejného. — Účelu
toho bude se svaz domáhati: Zřizováním a podporou
spolků a organisací, družstev hospodářských a svépo
mocných, penslonátů, stravoven, útulen, škol odborných
(hospodyňských, kuchařských), kursů | vzdělávacích,
sprostředkováním míst a práce, vydáváním knih a časo
plsů, zakládáním knihoven a čitáren, pořádáním výstav,
přednášek, divadel, sjezdů, akademií, studijních a zábav
mích cest, bazarů a podniků poučných a zábavných vů
bec, jakož | deputacemi, peticemi a veřejnými projevy
v rámci platných zákonů. Svaz náš spojovati má však
všechsy katolické ženské spolky, všechny žeaské odbo

ry při katolických spolcích, všechny ženské organisa
ce. Ve svaz přijaty mohou býti | jednotlivé ženy —
které uejsou členy organisací neb spolků. Svaz má býti
táborem všech katolických žen bez rozdílu povolání a
zaměstnání; nositelka slavného jména rodové šlechty
Jako prostá dělnice společně ruku v ruce v něm praco
vati budou na obrodu křesťanské společnosti.

Spolkům ve svazu jest zachována naprostá samo
Správa, svrchovaná samostatnost, správa jmění a místní
účely spolku nijak nejsou dotčeny přičleněním ku svazu.

Zveme proto všechny katolické spolky, organisace
a odbory ženské, zveme všechny katolické ženy a dív
ky, jež nejsou organisovány ve spolcích, ku vstupu do
»Svazu.«

Ustavující valná hromada »Svazu« koná se v Praze
v neděli dne 2. června 1912 o 5. hod. odp. v malém sále
Žolínském. Valné hromadě předcházeti bude téhož dne
o půl třetí hodině odp. ve velkém sále ostrova Žofín
ského v Praze manifestační schůze katolických žen, na
níž promluveno bude o: Postavení ženy ve společnosti
a v národě. Cíle, snahy a úkoly »Svazu ženských katol.
spolků českých v král. Českém.« S pomocí Boží začíná
me dílo veliké a krásné. Kéž najde se pro'ně poroz
umění v srdcích českých katolických žen!

Všeobecný sjezd mládeže! O významném dni česko
slovanských apoštolů sv. Čyrilla a Methoděje dne 14.
července pořádati bude »Sdružení české mládeže kře
sťansko-sociální se sídlem v Hradci Králové« všeobec
ný sjezd křesťansko-sociální mládeže v Třebechovicích
pod historicky památným Orebem. Činíce toto oznáme
ní, žádáme veškerou českou mládež křesťansko-sociál
ní v celých Čechách, aby se horlivě ku této manifestaci
připravovala a určitě se jí zúčastnila. Očekáváme též,
že i ostatní organisace a spolky katolické nás budou
vydatně podporovati. Prosíme tudíž, aby na tento den
naš: organisace a spolky žádných větších akcí lask. ne
pořádaly, a vyzvaly svoje členstvo k účasti na sjezdu
mládeže. — Ústřední výbor Sdružení české křesť. soc.
mládeže.

Dvůr Králové nad Labem. Dne 12. t. m. odpoledne
pořádal zdejší křesť. sociální spolek členskou schůzi,
spojenou s přednáškou vsdp. Fr. Reyla, kanovníka z
Hradce Králové, -O otázce dělnické«. Pan přednášející
v přednášce přes půl 2. hodiny trvající rozvinul svým
poutavým způsobem otázku dělnickou, poukázav hlav
ně na její bolavé stránky. Děkujeme panu kanovníkovi
za tuto v pravdě krásnou přednášku a těšíme se, že k
nám brzy zase zavítá. — Téhož dne večer byl uspo
řádán zdejším křesť. soc. spolkem koncert katolických
tamburašů královéhradeckých, který se nad očekávání
vydařil. Nechtělo se nám ani domů, jak se nám to líbilo.
Zvláště dík náš patří dp. Sahulovi za pečlivé řízení a
zvláště za čísla sólová na housle, Dále vřele děkujeme
pí. Boh. Stuchlové, choti ředitele měšť. školy, která s
nevšední ochotou a pílí nacvičila solové plsně a dopro
vázela na pianě. Rovněž děkujeme slečnám Čerychové,
Karáskové, Vostrovské za čísla zpěvná. Konečně ne
můžeme také zapomenouti učiniti pochvalnou zmínku
o malé Hele Enderlové, která nás přednesem pěkné bás
ničky mile překvapila. Návštěva byla slušná, zábava
nenucená. Neradi loučili jsme se s milými tamburaši,
když musili nastoupiti cestu k domovu.

Nový Hradec Králové. (Valná hromada Katolické
národní jednoty pro Nový Hradec Králové a okolí.) V
pondělí Svatodušní 27. května ve 4 hod. odpoledne
kanala Katolická jednota valnou hromadu v Novém
Hradci Králové v hostinci pana Jos. Vosáhly (u Dušků).
Po zahájení schůze přednášel dp. předseda Ant. Doležal
o psychologii dítěte. Věcná a průhledně zpracovaná
patdagogická přednáška došla všeobecného zájmu. Pak
podána jednatelská zpráva od p. V. Studeného, z níž vy
jímáme: Jednota má nyní 60 členů a 20 členek. Schůzí
konáno celkem 10, 3 veřejné a 7 výborových. Spolko
vé zábavy byly tři. Přednášky a zábavy byly vždy če
tně navštíveny. Časopisy odebírány: Čech, Štít (56 e
xemplářů), Kříž a Maria (30 exempl.) Obnova, Našinec,
Hlas, Naše Listy. Knihovna spolková rozmnožena o 10
knih. Z této stručné zprávy bylo viděti, že naše Jednota
se tužila. Pak podána zpráva pokladniční p. V. Stude
ným. Jednota má po zaplacení všech vydání 106 K na
hotovosti. Pak provedeny volby, při nichž akklamací
zvolen jednohlasně starý výbor. Po volných návrzích
byla pak schůze skončena.

Křesťansko-soclální spolek pro Týniště m. Orl. a o
koll pořádá dne 23. června t. r. oslavu svého 10ietého
trvání a posvěcení nového spolkového praporu. Sou
časně »Odbočka Všeodborového sdružení křesť. děl
nictva« v Týništi n. Orl. oslaví své 10leté trvání. Po
řad slavnosti: Dopoledne: V 6 hodin uvitáni spolků na
nádraží. V 9 hodín průvod spolků pro prapor. V 10 ho
din slavnostní kázání, posvěcení praporu a mše svatá
na náměstí. Kázání prosloví vsdp. Dr. Frant. Šulc, čest.
kanovník a professor bohosloví z Hradce Králové. Po
mši sv. rozchod a společný oběd v »Panském domě.«
Odpoledne: O 1. hodině koncert na náměstí. Ve 2 hodiny
na náměstí slavnostní řeč ThDra Frant. Šulce: »Význam
spolků katolických v době přítomné«, potom řeč p. AL
Petra, úředníka Všeodborového sdružení v Hradci Krá
lové: »Význam Všeodborového sdružení.« Ve 3 hodiny
seřadění spolků, průvod do městského parku, kdež se
bude konatl koncert kapely týnišťské osobním řízením
kapelníka Jaromíra Násla. Tamtéž bufiet atd. Vstupné
do odpoledního koncertu v předprodeji 30 haléřů, u po
kladny v parku 40 hal. Večer věneček ve dvoraně »Pan
ského domo.« Vstupné do věnečku večer 1.20 K, druhá
dáma40 hal Přátelé zokolí,dostavtese ksám vpočtu
nejhojnějším! Mládenci a dívky se uctivě šádají, by při

Sli v kroji národním. Na shledanou dne 23. června na
oblíbeném dostaveníčku katol. spolků v Týništi n. Orl.

České mládeži křesí. sociální a všem katolíkům
na Novoměstsku a Náchodsku!

Sdružení mládeže křesť. sociální se sídlom
v Hradci Králové.

pořádá v neděli dne 9. června v Novém Hrádku

krajinský sjezd
českéjh řesť.sc0c mládeže

s tímto pořadem:

Dopoledne:

1. O 9. hodině ranní vítání hostí.

2. O půl 10. řazení na ulici Náchodské a průvod
do chrámu Páně.

3. C 10. hodině kázání a slavná mše svatá.
Nato společný oběd.

Odpoledne:

4. Od 12. do I. hodiny porada důvěrníků v ho

nel p. V. Lepše. Mezitím prohlídka hradu Frimurku.
-5.0 1. hodině řazení na ulici Náchodské a

průvod na velký tábor lidu, spojený s lidovou ve

6. Tábor lidu zahájí člen Ústředního výboru
Sdružení české mládeže křesť. sociální. — Násle
dovali bulou slavnostní řeči:

7. »Organisace mládeže«. Promluví p. A. Ka
ňourck, rolnický syn a starosta Sdružení venkov
ské mládeže v Čechách.

8. »Vzdělání žen<. Prosloví sl. A. Věchtová z
Nov. Bydžova. — Při veselici koncertovati bude
oblíbená hudba Bysterská. Zábavní program velmi
vybraný a buhatý: zábavné atrakce, kuplety, vý
stupy. Butet.

9, Večer o 8. hodině bude věneček v sále p. V.
Lepše.

Vstupenky na sjezd lze dostati u jednatelů sku
pin, případně u dp. V. Fiedlera, kaplana a před
sedy O. S. v Novém Městě n. M., nebo i u jednatele
Okresníh., Sdružení p. F. Balcara v Novém Hrád
ku, v předprodeji za 30 hal., na místě sjezdu pak u
pořadatelů za 40 hal. — Opravňují k přítomnosti
na všech bodech sjezdového programu dopoledne
i odpoledne. K večernímu věnečku obnáší vstupné:
pán 60 hal., dáma 40 hal. Obědy budou obstarány
jen pro ty, kdož se předem u jednatelů skupin o
hlásí a zaplatí obnos 1 korunu.

Prosíme, by se jinoši a dívky dostavili dle mož
nosti v národních krojích.

Přátelé! »Mládež — naše budoucnost!« Toť
heslo, jež se stalu středem snah všech směrů, kte
ré se denně v současné době utkávají v urputných
zápasech. Cítite dobře, "mladí přátelé, ty vzbou
řené vlny nepřátelských útoků, dorážejících usta
vičně na vaše srdce, na vaše svědomí, na váš cit
za tín: účelem, aby vás strhly s výšin našich vel
kých cílů myšlenky křesť. sociální. Avšak marny
jsou ty houževnaté útoky! Mládež naše nedbá těch
to svodů,číinvícevzdouvajíse vlny nepřátel.úto
ků, tím více roste uvědoměnía síla naší mládeže. —
Přátelé: Přijďte všichni, abyste mohutnou manifesta
cí osvědčili svoji statečnost a vzájemně se k dalším
bojům posílili! Přiveďte s sebou všechny dospělé
stoupence idei křesť. soclálních! Na shledanou!

Výbor okresního Sdružení české mládeže křesť.
soclální na Novoměstsku.

Ústředuí výbor Sdružení české mládeže křesť. soc.
se sídlem v Hradci Králové.

Ronov nad Doubravou. Vzdělávací katolický soclál
ni spolek »+Rovnost«pobavil nás znamenitě dne 27. květ
na veselohrou »Julinčiny vdavky« od Ferdinanda Oli
vy. Již dávno jsme se tak srdečně a přátelsky nezasmá
li jako při této hře. Hra poskytuje celou řadu žertov
ných scén, ač přirozeně se vyvíjí. Provedení bylo vy
pulérovaně dokonalé, jak nejlépe svědčil neutuchající po
tlesk obecenstva, jimž provázelo výkony účinkujících.
Výbornou interpretkou staré panny byla Julinka, která
podala svoji úlohu mistrně. Se vzácným pochopením
matky vedla si Veronika. Služka Fany v úloze polo

Choceň.

Bačte si vyžádati“vzory jarních a letních látek,
letosZpřináším víbohatém výběru.

Veledůstojnému dnehovenstra do, i svláštní
novinku pod názvem „PRENTAM"vceně metr K 840.P



naivní, polovychytralé slavila svůj debut, který se ji
zdařil nade vše očekávání. Přirozená hra a nenucené
vystupování na zevnějšek tety Krausové a Elviry, toť
jsou herecké přednosti těchto slečen. Výborným maskou
a hrou jako vždy byl inanžel Veroniky. Toť hvězda na
šeho jeviště. S ním tentokráte závodil v eleganci pro
vedení jeho syn Otakar. Úložky menší, ženichů, hostin
ského, pekaře, krejčího, vojínů byly v rukou osvěd
čených a routinovaných. Nejkomičtější scéna byla, když
pan učitel vyznával lásku Julince. K ní družil se výstup,
kdy teta Krausová polekána křikem an Otakar cvičí se,
jak ve své herecké úloze má zavražditi jednoho z Vr
šovců. přiběhne v nočním úboru na jeviště a volá o po
moc. Zvláště tento výkon byl se zdarem vystižen. Všem
milým ochotníkům vzdává výbor spolku upřímné »Za
plať Bůh!“ a těší se na podzim na prknech na shleda
nou. Zdař Bůh!

Kamenné Mosty. Skupina místní mládeže křesť, soc.
sehrála dne 5. května dvě divadeln“ představení: »Pý
cha předchází pád« a »Osudný den fidlovačky«. Ani
nevim, koho dříve a více chváliti, zda obuvnického mi
stra Dratvičku, který vystupoval tak přirozeně, či pěk
ně provedenou roli Fišpanky, zběhlého studenta. Man
želka Háta vžila se do rázné svojí role velice dobře.
Velice dobře se osvědčila i švitořivá dceruška Věru
ška. Tovaryš Smola hrál též nenuceně a velice účinně.
Františka »pudmistrovic« a posel z ulice doplňovali ve
lice připadně svým uměním interessantní hru. — V
druhém kuse vedl si mistr Kryšpín tak charakteristicky,
jako by to bylo jeho životní povolání, Jeho dcera Lízi
hrála tak, že si dobyla všeobecné pochvaly. Ku vší

spokojenosti hráli i starší tovaryš Damián Smolík,
Smolik imladší, Dryák, Cvoček a Šidýlko. Dostalo se
hojného potlesku všem. Jen tedy. mládeži milená, stat
ně v před! Nehleď na překážky, které ti klade v cestn
jenom závist. Další vzdělávací prací budeš imponovati
i nepřátelům! Práci tvoji volá srdečně »Zdař Bůh?« ú
častník.

Mičov. Na Boží Hod svatodušní uspořádal s nás
vzdělávací katolický sociální spolek »Rovnost< v Ro
nově nad Doubravou nádhernou přednášku vp. Martina
Kloudy, kaplana v Ronově n. D., provázenou více než
100 skvostnými světelnými obrazy na thema »Cesta do
Lurd.- Přednášky zúčastnilo se veliké množství poslu
chačů z celého širokého okolí, takže sál p. Hlaváčka
byl do posledního místa obsazen. Přednášce přítomen
byl celý sl. učitelský sbor místní, dp. Fr. Opřátko, fa
rář, p „nadlesní Pražák a mnoho jiného váženého obe
censtva. Přednáška působí dojmern mohutným, nezapo
menutelným a poslouží zajisté ku povzbuzení vlažných
u sv. viře, když slyšeli očitého svědka zázraku v Lur
dech. Ani jsme netušili. že nás jest tolik upřímných ka
toliků, kteří veřejně ku svému praporu se hlásí. Katolíci
Míčovstí a z okolí, stůjme pevně v jeden šik seřaděni,
by nepřítel v žádné chvíli nás nepřekvapil. Panu před
nášejícímu, jakož i p. Bláhovi, katechetovi a p. K. Kra
tochvílovi, učiteli, oběma z Ronova n. D. vzdáváme u
přímné Zaplať Bůh!

Orlice u Kyšperka. V neděli dne 26. t. m. pořádána
zde místní odbočkou Všeodbor. sdružení schůze s před
náškou pana říd. učitele Špačka -O úkolech katolíků v
době přítomné“. Pan řečník promluvil o situaci sou
časné v ohledu hmotném i duševním, poukázal na po
měry kulturní, na snahy a cíle stran protivných. Pro
bral sociální bídu jednotlivých stavů, smutné poměry v
ohledu mravním a skončil nadšenou výzvou ku vstu
pování do odborových organisací. Řeč jeho, Často sou
hlasem přítomných přerusovaná, zanechala na všech
výborny dojem. Po jeho řeči se přihlásil ke slovu soc.
deriokrat Výrava, jenž o náboženství řekl, že to je pře
bytek modlářství a výplod chorobné mysli lidské. Za
dalšího povídání prohlásil se slavnostním pathosem
(světe, nezboř se!), že sociální demokracie pracuje pro
zavedení náboženství do života veřejného a sborů zá
konodárných! — Správně byl za hlučného souhlasu po
sluchačí uveden do příslušných mezí p. Pírkem. Ukázala
se tu úžasná duševní nevědomost soc. dem. dělníka,
způsobená strannickým tiskem, jenž pouze štve a na
dává, ale vůbec nevzdělává. Dejte lidu pravé vzdělání
a nebudou ve společnosti tak smutné zjevy duševní chu
doby. Dělnictvo samo ať prohlédne a pozná, kdo prav
du má, zda ten, kdo chce jeho blaho duchovní i hmotné,
či ten, kdo z něho vyssává ohromné tak zvané organi
sační daně, je balamuti a posílá na schůze, aby bylo
terčem posměchu! | Účast byla velkolepá, úspěch zřej
mý „Kéž by taková schůze byla aspoň jednou za měsíc!
— Ve prospěch útulny slepých dívek a Hoffmanova si
rotčince vybráno 11.72 K.

Verměřovice u Kyšperka. V neděli dne 26. t. m. ve
čer honána schůze místní odbočky Všeodbor. sdružení.
Přednášel pan fíd. učítel Špaček -O Volné Myšlence«.
Poukázal na její stanovy a cíle, na snahy v oboru škol
ském, promluvil o rozluce manželské se stanoviska Vol
né Myšlenky a se stanoviska katolického, posléze pak

o spalování mrtvol. je jeho mnoha doklady odůvodněná,poukázala jasaě Lkteré se Chystá na
šemu kt: stakami Volně: Po jeho řeči se

"přihlázil ke lovu pan Nastodpil, "Pístušník
Souhasil se všemi vývody našeho fečníka.
týče rozluky matikolěké., prohlásil, že plně

církví katolickouj-»C4 Blik„spefil,člověk narožlučaí.«
I spalování mrtual odstáši. Když v Borské otázce po
uk |-masnahy soc. dom., Bylo mu. p..

- světleno stanovisko strany, jež plně uznal. Ukázal, ja

ký odpůrce politický býti má. jeho řeč se nesla tó
nem klidným a věcným a vše, poněvadž 10:pravda bylo
a je. zčěla loyálně -uznal Takových: odpůrců. politic.
kých. obleltivních a usmalých zi vážíme. Pak ještě se

přilůásil ke slovu jakýs mladík, valgo »Matěj«. Škoda
místa a papíru; je to opravdu »Matěj Šišlavý«. Schů
ze měla velmi pěkný průběh a velikou účast. — Na ú
tulnu slepých dívek a na Hofimanův sirotčinec sv. Jo
sefu vybrány 428 K.

Manifestační schůze katolických žen českých. V ne
děli dne 2. června o 3. hod. odpol. ve velkém sále Žo
finském v Praze zahájí svoji činnost »Svaz ženských
katolických spolků českých:. »Svazem- vstupuje v ži
vot jedna z nejdůležitějších a největších složek organi
sačního tělesa katolického. O úlohách a významu »Sva
zu: promluveno bude na zmíněné manifestační schůzi,
do níž mají katolické ženy české vstup volný. Po schů
zi koná se ustavující schůze »Svazu«, které účastniti se
mohou přihlášené člemky a delegátky všech katolických
spolků ženských. Spolky, které dosud svých delegátek
nezvolily, učiňte tak ihned a oznamte jejich jména se

slen: všech katolických žen českých budiž: »V neděli
dne 2. června na. Žofín ku inanifestační schůzi!«

Ortům a katol. organisacím z Česko-Tiubovska, Lito
myšlska, Chodeňska a východních Čech vůbec. My

svatováclavské četným počiem 28 července £ r. slet
katol. Orlů a sjezd. katol. spolků vůbec v Hradci Králo
vé. Zu tim účelem bude vypraven zvláštní vlak z České
Třebové (me pouze z. Chocně, jak se již oznamovalo!)
přes Pardubice jedoucí. a do Hradce Králové po 7. hod.
ranní přijíždějící. — Doufáme, že zajisté také všichni
věrní katolíci a přátelé českého Orelstva nás dopro
vodí, aby jednak. také bylš účastníky katol. sjezdu, jed
nak svědky radostného prvého hromadného vystoupení
a čestného dne nejen Orelstva katolického Východoče

katehcké. —-Vyzýváme proto a prosíme snažně katol.
spolk: a organisace, jelikož čas jen krátký dělí nás od
toužebně očekávaného dne, aby urychlily veškeré pří
pravy -—-a pokud je čas — hojnými. přihláškami spolu
účast a levnou jízdu zwláštním vlakem si zajistily. Při
hlášky přijímá do konce května Robert Vala, kaplan v
České Třebové. Jest třeba udati. pokud utožno, přesný
počet účastníků vůbec a stanici, Rde přání by bylo do.
zvláštního vlaku přistoupiti Po včasném oznámení těch
to, zařízena býti může zastávka dle. přání, dále pak ni
koli. Učiněny buďtež. přihlášky: od. každého spolku hro-.
madně. více spolků v místě. nechť účast hlásí spojeně.
Již m M0 účastníků slevuje dráha polovici jízdného a
pit větším. počtu ještě více. Celková účast, jak dá se
předvídati, bude veliká. Z jednotlivých míst jako Sloup
nice atd. hlásí se na 50-osob. Na pozdě došlé přihlášky,
ježto sami dříve arčitý počet ohlásitř musime, zřetel
bráti nemůžeme. Ježto také musí býti ředitelství drah
složena značná záloha, vyprošujeme si tudíž. s přihláška
mi za každou osobu zaslání zálohy po 1 K, jež bude o
dečtena od jizdného. Přátelé, katožici, ženy, jinoši, dív
ky. ruce k dílu, agitujte, přihlašujte" — Zdař nám vše
Bůh! — Za přípravný komitét « výbor litomyšlského 0
krskn katol. Orfa: Škeřík Frant.. rof. syn, t. č. jedmate!
okrsku. Vala Robert. kaplan, t. Č. starosta okrsku.

místnía zzpráv
Generální visitace. Jeho Excellence ndp. biskup Dr.

Jos. Poubrava dne 3. a 4. června uděluje sv. biřmování
v Chrasti, ve středu 5. června ve Vejvanovicích, 6.—8.
jest J. E. v Hradci Králové.

O Svatodušních svátcích počasí bylo deštivé a
chladné, což ovšem bylo velikou závadou mnohým
projektům, připravovaným v přírodě. Zato však rost
linstvo okřálo. Pouť zdejšího kath. chrámu sv. Ducha o
slavil v předvečer Jeho Exc. nejdp. biskup dr. Josef
Doubrava účastí na bohoslužbách v kathedrále této a
na hod Boží slavnou ponttijkální mší sv. — Téhož dne
odebral se nejdp. arcipastýř na visitační cesty.

Městská ráda učinila dne 29. května tato usnesení:
Mistaímu odboru Českoslovanské obchod. besedy udě
lero bylo povolení k uspořádání dopoledního promenád
nilio koncertu v městských sadech na Žižkově námě
stí v neděli dne 9. června t. r. — Přípis ředitelství c. k.
vyšší reálky, obsahující seznam hostinců, jež navště
vovati jest dovoleno studujícím téhož ústavu, postou
pen byl pělicil k evkienci. — Vsato bylo na vědomi,
že «. k. okresní hejtmanství udětlo panu Arnoštu Ji
tičkovi konběsekkm provozování živnosti výčepnické v
domě čp. 154 a 155 v Tomkově ulici. — Schválen byl
návrh sboru professorského c. k. reálky, by nadace
Teubnerova pro tři nejdovednější kresliče za škol. rók
1911-12 byla udělena studujícm V. Kuhnovi, J. Kynčle
vi a J. Syrovému. — Uděleno bylo povolení k obývání
domin čp. 511 pp. manž. Milanu a Aloisii Morávkovým
ze Svobodných Dvorů. — Vzat byl na vědomí výnos c.
k. místodržitelství, upozorňející, že nyní dle zákona ze

"ine '15. září 1909 F. z. č. 198 ukládán býti může kostelal,
obroční a nadační peníz u regulativ. spořitelen až do vý

3000 K. — Návrh tarifu pro Živnost kominičkou, před
ženy okresním hejtmanstvím, postoupen byl tnoimické

váriíku, Wěšleno bylo povolení Ke zřízení drůbékolny:

"na pote břádetny.O svělových sltždoch sadhadlstických WLondýni,
Kolíně. Moňfřssiu a Minfrádě pořádá Dinobsní cuchari
$tický Komitét Informační přednášku ve Miředmdne 5.
tervna v Mlicherové »Wivatile v FHeadci Králové. Bude

he +

předvedeno 380 světelných obratů. Přednáší víp. Ant:

sjezdů. O ténrže předmětě přednášel vdp. Láš letos na:
mnohých místech za velikého zájmu obecenstva. Po
sledně poctila jeho přednášku na Žofíně Její císařská.
Výsost paní arcikněžna Marie Annunciata. Přednášku v
Hradci Král. slíbil návštěvou poctlti Jeho Exc. ndp. bí
skup Dr. Josef Doubrava. Začátek v 8 hodin večer, ko
nec v 19 hodin. — Čeny míst: Lože 5 K, křesla a balkon
1 K, sedadlo v přízemí I. tř. 60 h, II. tř. 50 h. Sedadlo
na galerii 30 h. Studentský, dělnický a vojenský lístek
do parketu 20 h. Dětské lístky na všechna místa za po
Joviční cenu. Předprodej lístků v Družstevním knihku
pectví v Adalbertinu.

Osebui. Panu Janu Srpovi, vicepresidentu krajského
soudu v Hradci Králové, odcházejícímu na vlastní žádost
do trvalé výslužby, propůjčil panovník titul dvorního
rady.

Matlčuš sáuvnost uspořádána bude tentokráte v ne
děr dac 46. Června t r. v útulných, stinných důstoj
mických sadech, kteroužto movotu, umožněnou ochotou
sE vojen. úřadův, uvítá obecenstvo zajisté sympaticky.
Dámy, které účinkovati míní při slavnosti, hlastež se..
laskavé u damsského výboru matičního za příčinou včas«
ného opaiření národních krojš. Koncertovati bude úplná
civilní hedbz Sekyrova za jeho osobaího řízení.

Z Ústřednů Matice Školské. Na nedělním koncertě
IZ-4 m. v hrubé sumě 295. K je zahrnat vytěžený ob
mosz bufetuper2222K.Čistýjehovýnos1067Kbyl
umožněn při sízkých cenách darem sodovek, za které
se pí šandové timto vzdává dík, jako mtěstské správě
saců za poskytmátí květinamacošek. —Na diplom do
mácí střebešské společnosti ve Voženiikově hostinci
složil z vybraných peněz dalších 10 K prof. František
Reithárek.

Iludební povdnůce pořádají žákymě soukromé hu
dební školy v pessionáte' škelských sester D. N. D. v
sabotm dme [. Června ve tři hodiny odpol, v neděli dne
Z června v pět hodin odpol. a ve středu dne 5 června
ve Jirodiny odpol Programy. zpěvní i hudební jsou ve
fice bohaté a dobře volené. Klaviry ochotně zapůjčila
c. a k. dvorní továrna m A. Petrofa.

Blograf Aďalberiinumm.Program od i. do 4. června
(9127. £. Přícoda vzimmém 'rouše. (Přírodní snímek.)
Z Kohont v Kosi. (Komické) 3. Hrůzy pouště. (Obraz
ze života obyvatel divoké Afriky.) 4. Stálý nepokoj vo

vy. (Přěrodní salmek.) i Krvácejícíkvěty. (Drama.) 6..

(Vysoce mapinavé.)
„Exkavse do léčebného ústavu p. MUDra B. Drože 

usprořádkná ptírodovědeckým klabefi v neděli dně 26.
t m. Pan doktor vyšel s nevšední ochotou klubu vstříc.:
a proveďl účastníky svým ústavem. umístěným ve vil
le p. Khemparově, kdež demonsiroval jim celou fadu mo
dernich apparátů, jictž elektro a fototherapie s tak
pronikavým zdarem užívá. Účastníky zajímaly zejména
pokns; s Roentgenovými lampami, s proudy vysokého
napětř, léčení pomoci negativních joutů a elektronů, po
kusy s nltrafialovým světlem, určování radioaktivity
pomocí fontakloskopu a ij. V přednášce při té příležitosti
komané, pojednal m řečeík hlavně o vliv emanace -ra

nů v atmosféře, jakož i o léčebných methodách na e
kktrotherapii založených. Klub koná milou povinnost

při této tak zajímavé exkursi byla poměrně velmi 'sla
bá. To (ze částečně vysvětliti tím, že konala se a svát
cích svatodušních, kdy mnoho členů dlelo mimo Hra
dec, na kteroužto dobu ji bylo nutno přeložiti ku přání.
z několika stran vyslovenému pro Župní cvičení so-.
kolské.

Jarní slavaest v zahradní restusraci na >Střelnici«,,
spojenou s odpoledním promenádním koncertem, v měst-.
ských sadecit na Žižkově náměsší pořádá aa spoluú-.
čČinkování kutklenské kapely p. A. Česenka v neděli dne
9. června t. r zábavní výbor Čpajteslov. Obcitad. besedy
v Hradci Králové. Poněvadž výtěžekslavnosti má býti:
věnován podpěmému fondu Č. O. B., doufů pořadatel:
stvo, že P. T. příznivci oboled. pomocnictva svou ú-.
častí ku aďaru slavnosti přispějí. :

Sasnem con 22týúsaním rka vHradel: Královádne.
25. května 1912. 1 hl: pšenice K 20.—, žita K 170 až.
17.60. ječmene K 16.—, owsa K 11.2, Dwachu K 2%.—
až 30.—. čočky K 40.— až 3D.—,jahel K25.— až J0—,
krupK 28.—až 50.—,bramnborůstarýchK 7.20až 7460,
bramborů nových K 28— až 77—, máku K 3D—. až
tn.—. 100 kg: žitnýchh etrab K 19.—, pšemičných otrub
K 16.50,1kg: máslačerstvého K3.90 až 4.80, sádla ve
přového K 220 až 2M, tvarohu K —.64až —80 1
vejce K —.©6až — 7, 1 kus okunek K —40až —60
1 cent cibale K 24—, 1 kopa drobné zeleniny- K —40 až
2.4), 1 pytel mrkve staré K 6— až 8.—, I kopa mekve
nové K 1.--. 1 bopa salátu K 120až 180
"Ne týdsení trh vHradci Královédno 25. května

1912 bylo přivezemo bl: pšenice 48, žita 3%,ječmene 8,
ovsa 120. okurek kop 20, cibule centů Ja drobné zele
niny kop 106, mrkve pytlů 15, brambor starých hl 50,
brambor nových centů 20, salátu kop 600, mrkve kop

Třebechovice. Vshledem k minelé zprávě +Ratibo
ra< prohlašuji: Není sřavdos, že bych sobě kdy při
svojova! »těějidlo«. Vádyť i »Obnova« vždy psala o něm
co majetku obce. Arto, spěčoval jsem se, aby pan Do
třel pozemek tenobdělával, seboť věc z přávní stránky
muníukóbčena: Pro:širší veřejnost dopihují mianlon prá

demPatského mlýna a hospodářskýmradalm, atolik «



soukromníkoviposkytnouti nezaslouženou úsluhu — po

obřáti při tomto ohníčku, ale poněvadž by zpáteční vo

bem přistoupiti nemohl, ©a ovšem ani jeho prohraný

sahají zájmy pana Dotřela a zájmy obce, jejíž jest sou

Dále jsem: měl obci povoliti disponovati s vodou. Na
tyto sebevražedné podmínky jsem ovšem přistoupiti ne

mohli vody užívati. Tohle mluví zřetelně. Vůbec zprá
va »Ratibora« jest nevěcná a plná vzájemných odporů.
Vůči sprostotě, že bych kdy chtěl obci co vzítí, k če
muž na svědectví volají nebožtíka před mnoba léty za
kopaného, řeknu něco jiného. Je nás tu celá řada žijí
cích, nikoliv nebožtíků, a pánové na radnici sami dobře
vědí, jaká spousta podpisů třebechovských občanů pod
porovala žádost, aby jistému sloupu místního pokrokáť
ství pro prokázané peněžní machle nebylo ono místo u
dělováno! Hajný Uhlíř také umí zpívati písničku o těch
»lesních hromadách«. Vůči záludné zprávě »Ratibora«,

odebráno. konstatuji: Až do roku 1910 mám vše za
placeno. Knížka předložena u soudu. Za rok 1911 jsem
ovšem nezaplatil, ale proč? Mám za obci protipohledáv
ky. Na př. obec se mnou až do této chvíle nevyrovnala

pro své účely (nové cesty) nutně potřebovala a já dva
roky na nich kliditi nebudu. Jinými slovy řečeno: obec
je mi daleko více povinna, nežli já jí. Tedy pánové,
mluvte pravdu: a nefikslujte! Já obec nikdy ani o krej
car nepřipravil, ale možno tak tvrditi o vašich chrá
něncích? Ku př.: Kolik pak stovek na věčný čas zůstal
p. S. poctivě dlužen? Jen se nečervenejte a oznamte to
veřejně v »Ratiboru«. Ta velká suma se prostě ode
psala — byl to pokraikář. Ku konci radím pánům, aby

| Se nestarali o můj mřýn, jako já se nestarám, je-li ještě
a jak vysoko zadlušena jistá villa, továrna a i. Mé fi
nanční poměry vzdor všem ranám osudu jsou úplně
spořádané, pro můj majetek tedy pány hlava bolet ne
musí. — Jest nyní od 28. května do 8. června srážka

ny p panský stav, za tuto vodu, kterou mlynář má
nechati téci do těchto dvou kašen (jak teče, každý zře
telně z »Obnovy+ pochopiti mohl). Proč zástupci obce
u soudu prohlásili, že nic písemného nemají o svém
právu vodním? Já jsem vše předložil a také na mé prá
vo sáhnouti nikomu neradím. Chcete-li, aby se Vám
Po srážce opěr stavidla zarazila, musíte vyhověti vlast

pomenul 25. května. Jinak učinil bych tak, jak se stalo
s bělidlem (tím 3. odstavcem). — Jan Hájek, mlynář.

Třebechovice. Svého času nabídl mlynář pan Hájek
jistému rušitelí pokojného našeho společenského života,

stním kalem takto: ».. ... stane-li se zde nějaká ohav
nost, dlužno jejího původce hledati v kruzích křesť. so
ciálních. Anebo provede-li příslušník téže strany něco
nízkého, přiskočí ihned místní redakce »Obnovy«, se

nostnictva, aby jej vzala pod ochranu“ atd. Poněvadž
lžipokrokář jako Jindy, tak i nyní mluví do větru a nic
nedokazuje aneb volá mrtvé svědky, proto (nikoli jemu
— ten to sám dobře ví) oživujeme pokrokářské zrcadlo
těmito několika fakty: 1.. Po stopě zločínců a pod 0
chranou černéneci znešvařen železitým lakem dům p.
lékárníka a pokrokářskou morálkou odchovanými zá
keřníky, kteří dosud se strachy tetelí před možnými
následky. Nalepen ohavný pamflet na nároží ulíc proti

*spoluobčanům, kteří se dopustili přehrozného činu: po
stavili totiž svou vlastní kandidátní listinu při volbách
obecních. 2. Památník rodáka, zasloužilého kněze a spi
sovatele Jiřího Kupky, odvlečen s Orebu a vandalsky,
jako na potupu ho zneužito za podezdívku pro kandelábr
dole ve městě. 3. Starožitný méděnec z městského mu
$sca prodán co veteš do starého železa mistru kovát
skému. (Dárce jeho myslel, Že v městském museu nej
lépe bude uložen!) Kdo tyble »vznešené« číny nepo

svůj náboženský úkol tak, že tam obstarává svou kore
spondenci. Kněz nečiní z toho důsledků, ale pokrokář
pokračuje ve svém počínání: (píše pobledsici) |- při cí
sařské mši. 5. Jiný: příslněník cechu pokrokářského po

aní stojnou úroveň k němu sestoupiti, nýbrž nizateje

Dle pokrokářsko-macharovské logiky ne ten, kdo loupí
čest a uráží ale kdo hájí svou čest, hoden jest pokro
kářské klatby. 6. Jiný. vynikající. pokrokář v alkoholic
kém rozpoložení mysli ztýrá obecního pomocného,který
mu chtěl prokázati samaritánské služby. Hoj! Kdyby to

vokýpokrokářský -kankan! Noviny by o »njakém«tom
činu syna obecníhootce dostaly zvláštní telegram. 7. Po
krokář a sokolský pracovník spáchá ve spořijehně pod
vodné manipulace a je zaáčen. V naší sáložně -dělal re
videnta, Veškeré časopisy o tom psaly a očirozeně, že
i u násse ©tom mlavilo, nebkaždý. zájemník zálažny

- má právo zvěděti, jak je nyní revise, opaiřena.»(Obnova<
našince ještě vefajným způsobem„nkljdnila,A odměna?
Novinářskéneurvglost,:"Tohlehou„laktnja tek-nagát |
kouvybrani, dle snfim stačí. Tedy vlastními slovy »Ra

tibora: Ize prohlásiti: »Stane-lí se zde nějaká ohav

| nost, dlužno jejiho původce hledati v kruzích pokrokář
ských. Anebo provede-li příslušník téže strany něco

| nízkého, opřiskočí ihned místní redakce »Ratibora«, se
stávající z dlouhých siamských dvojčat, kněžími kdysi
na studiích podporovaná — aby jej vzala pod svodu o
chranu a tak svou nadvládou lid stále ujafmovala.«
Jenže každá písnička má svůj konec. -- Nepodplacení
občané.

Labská Týmice. Dne 22. t. m. zavítal do našeho
města na své visitační cestě J. E. nejdp. arcipastýt náš
biskup dr. Jos. Doubrava, aby udílel sv. biřmování. O
půl 5. kod. ráno přijel J. Excellence ze zámku Kladrub
ského. provázen jsa vsdp. kapitolním děkanem drem.
Soukupem, bisk. vikářem vdp. arciděkanem drem. Jos.
Mrštíkem a ceremonátem dp. drem. Huráněm. Již vstříc
vyšel zdejší sl. sbor hasičský s hudbou a doprovodil

' kočár Jeho Excellence před radnici k slavobráně, kde
byl nedp. arcipastýř uvítán starostou města p. F. J. To
nráskem, pak úřad. c. k. okr. komisařem-p. J. Tomkou.

| K uvítání se dostavili dále: sl. městská rada, c. k. okr.
šk. insp. pan Chmelař, ředitel zdejších měšť. škol p. L.
Mencl se sl. sbory učitelskými a vdp. děkan V. Zornig
s „jiným duchovenstvem. Školní dítky a různé místní
spolky tvořily špalír od slavobrány až ke kostelu..Po,
uvítání poděkoval J. Exc. dojemnou fečí za vřelé přijetí
a ubíral se do kostela, kde sloužena byla mše sv., po
níž měl nejdp. biskup úchvatné kázání a na to uděloval
sv. biřimování. Celé. město téměř bylo vyzdobeno pra
pory a všude panoval veliký ruch. Večer o půl 7. hod.
odejel nejdp. arcipastýt zpět do Kladrub. Následujícího
dne ráno po uvítání venkovskými pp. starosty a sl. sbo
ry učítelskými ubíral se Jeho Excellence do kostela
špalírem. venk. škol a udílel sv. biřmování. Dopoledne
byla zkouška ze sv. náboženství mládeže škol venk.,
odpoledne škol zdejších, po té v kostele Jeho Excellen

| ce se rozloučil s věřícími a udělil své arcipastýřské
požehnání. Odejel do Kladrub ve 4 hod. Veliká účast
na této duchovní slavnosti je důkazem úcty a lásky
naší k milému našemu arcipastýři,

Smetanova pěvecká župa polabská, v níž sdruženy
isou pěvecké spolky: »Hlahol« v Čáslavi, »Tyl«v Hoře
Kutné, »Dobromilas« a »Dobroslav« v Kolíně, »Beseda
Hlahol« v Nymburce a »Hlahol« v Poděbradech, pořádá

ve čtvrtek dne 6. června 1912pod protektorátem sl. mě
stské rady čáslavské župní sjezd v král. městě Čáslavi.
Pořad: 1. O půl 11. hod. dopol. valná hromada dele
gátů Župy v zasedací síni měst. radnice. 2. O půi 2.
hodině odpoledne vítání bratrských spolků pěveckých
na nádraží. 3. O 2. hodině odpolední společná zkouška
s orchestrem na večerní koncert. 4. Přesně o 8. hodině
večer ve dvoraně Sokolovny župní koncert, pří němž
provedeno bude za lask. spoluúčinkování Kolínské Fil
harmonie oratorium dra. Ant. Dvořáka »Stabat Mater«.
Shor: Smetanova pěvecká župa polabská (400 členů).

Pi. A. Sazymová (sopran), pí. M. Bergrová (alt),
p. A. Hraba (tenor), p. ředitel Jos. Winter (bass). Or
chestr: Kolínská Filharmonie (60 členů). Dirigent: Župní

+ sbormistr ředitel Josef Malý. — Začátek přesně o 8.
: hodině večer! Při koncertě bude sál uzavřen! Po pátém

čísle přestávka. Čístý výnos připadne spolku pro po
stavení Smetanova pomníku v Praze.

' Hořice. Město naše chtělo r. 1913 desitiletou památ
ku na svou výstavu oslaviti výstavou novou, bude však
třebaji odložiti, ježto sousední Nový Bydžov ohlásil Již
veřejnosti svou výstavu. V době hospodářského prvního
rozmachu měly výstavy nepoplratelný význam, potkal
je však týž osud, jak v ohledu národním besedy. Vy
konaly svůj úkol. Dnes počítá každý, co může od vý
stavy čekati a tu mohou se něčeho nadíti někteří živ
nostníci, gážisti však a dělnictvo jen zdražení potra

l vin a všech poměrů vůbec, neboť ještě žádná výstava
nenechala tyto poměry nezdraženy a ještě po žádné
výstavě nevrátily se ceny původní. Úprava veřejných
cest-a chodníků a jiných veřejných mist'a páděřkůbý
vá spojena ovšem s výstavou kažďou, ale nikdy se to
nestalo bez pěplatmictva, poněvadž málo výstav, ač-li
nechtěly poklesnouti na podniky čistě zábavné, skončilo

bez deficitu, což platí o výstavách krajínských tím ví
ce, čím kratší mají třvání. — Těžse stavby peuslonátu
pro Veznu sešlo z důvodů finančních, neboť Hořice platí
dnes netto 200 procent na přírážkách, jimiž není ještě

celý obecní výdaj počítaje v to | dnnuity, ubražen. —
Navržená koupě Erbanoyského, domu pre chudobinec: se
nám zamlouvá již z toho důvodu, že po. městě jroztrou

„šené chudinskédomky jsou spíše ostudou, ňež dobročin
nau instituci. Rovněž postavení opatrovny stalo se vzdor

„všemu naléhavosti, ježto-není v Čechách snad jednoho
města výgnamu toho, jaký mají Hořice — bez, opatrov

ny. -Pěvecký spolek.»Ratibor« oslavil a svatodušních
svátcích své S0leté trvání slavnostní akademil v nově

4 upraveném divadelním sále a lidovou slavnosti v sa
p dech Smetanových. Ač je nám »Ratibor. sympatickým,

jako každý spolek, pěstující umění, přec nemile se nás

.--

Fat programu, lak toma bylo při stejné příležitosti vzni.
tom |- Sv. mlesli v Joselevě konali od 19. května kněží z

řádu sw. Dominika v Praze: vdp. převor O. Posplši a
vlp. A. Lukančič. Výmluvní kazatelé přednášeli svaté
pravdy tak přesvědčivěa mile, že návštěva zvláště ve
čer byla nad očekávání veliká, Málokterý jiný kostel to-:
ik posluchačů by. pojal. V.„neděliodpeledne svěcen byl
„misstjojsvatý ;křík,darovaný :od. pr Rolchrta z- Raso
dek. —„Občané rasoššti přivezli Křížslavně do, Josefova,

„kde nesen byl. od mládench v.pluvném. průvodu, jehož
súčastnily se tak obrovské zástupy lidu, že takové slav

ností Josefov dosud neviděl. — Kříž zasazen byl potom
do úhledného kamen. | podstavce vedle kostela a slav
ně byl posvěcen. — Při kázání, které se po svěcení ko
nalo, byl rozsáhlý chrám do posledního místečka napl
něn. Vdp. převor konal ještě večer májovou pobožnost
a druhý den ještě měl ke zbožnému lidu dvě promluvy.
načež se s námi rozloučil. — Horlivým missíonářům
voláme srdečně: Zaplať Pán Bůh!

Dolní Kalná. V sobotu dne 11. května konal se zde
slavný pohřeb zemřelého p. děkana a bisk. notáře Jo
sefa Sedláčka. O 10. hodině vykropil ve farní budově
tělesné pozůstatky v Pánu zesnulého vsdp. Jan Kuhn.
kous. rada a emer. bisk. vikář vikariátu vrchlabského
za přítomnosti 24 kněží, načež se rozvinul průvod do far
ního chrámu Páně. Průvodu zúčastnila se školní mládež
obcených škol z Dolní Kalné a všech přiťařených obcí se
svými pp. učiteli, p. t. spolky hasičské, vojenských vy
sloužilců a nepřehledné zástupy lidí s obecním zastupí
telstven z Dol. Kalné a ostatních přitařených obcí v
čele. V chrámu nad rakví zesnulého kněze tklívě pro
mluvil P. Josef Hopfinger, představený kláštera Franti
škánského v Hostinném. Vhodným a dojemným způso
ten vylíčil činnost zemřelého p. děkana jako kněze hor
livého a svědomitého. Slavné regulem za asistence dpp.
Josefa Stříbrného, faráře v Hořenní Branné a Františka
Kluse, katechety v Plzní, sloužil vdp. Jan Ruml, farář
na Chotěborkách. Když pak již rakev spuštěna byla do
hrobu. vsdp. celebrant vřele poděkoval všem, kteří tak
hojnou účastí při pohřbu poslední projev úcty a lásky
dali ne jevo v Pánu zesnulému. Farnost kalenská ztrácí
v p. děkanu Sedláčkovi dobrotivého, nezištného du

přítele. Ave anima pia!
Svěcení zákimáního kamene nového kostela v Pro

seči. Na hod Boží svatodušní konala se v Proseči slav
nost kladení základu nového kostela. Po. nesčetných
překážkách a velikých finančních obětech dočkali se
prosečtí katolici té radosti, že přikročeno ku stavbě
tak potřebného nového kostela. K řídké slavnosti té
obětavě zavítal vsdp. 'rada dr. Fr. Šulc, aby posvátný
úkon vykonal a slovem Božím nás posilnil. Ale zdálo
se, že radost naše bude zmařena, neboť od rána déšť
již dlouho čekaný a potřebný v proudech lil se s oblak.
Než právě v tu chvíli, na kterou slavnost určena, vy
jasnilo se poněkud nebe a mohl se tudíž rozvinouti k
naší radosti velkolepý. nevídaný průvod od domu Sva
tojosefské jednoty, kde přítomně služby Boží konáme,
do obce Podiměstí ke kříži, kde čekal vůz se základním
karmtenem. Do bohatě a velmi sličně ozdobeného vozu
zapřažena byla dvě dvojspřežení statných, vyzdobe
ných koni, bratřím Kusým náležejících. Průvod, skládající
se ze školní mládeže, sborů hasičských, jednoty Svato
josefské, četné družiny orelské v kroji, společenstva živ
nostníků a nesčetného množství lidi, pojal okrášlený vůz
s mohutným balvanem granitovým mezi sebe a ubíral
Sc za zvuků mariánských písní na staveniště. Čtvři zed
nici složili obratně těžký kámen s vozu a zručně po lí
hách dopravili na určené místo v presbytáři za oltářem,
načež slovutný pan kanovník svým známým brillant
rim způsobem promluvil velikou řeč k shromážděné
mu zástupu na text: »Tentoť jest den. který učinil Pán,
radujme se, alleluja.< Na to vykonán příslušný církevní
obřad a konal se poklep na památný kámen. Nejprve
vsdp. kanovník s heslem: »Nikdo nemůže jiného základu
položiti, nežli ten, který položen jest, jenž jest Kristus
Ježíš. Potom přistupovali jiní, jako: Pan děkan Ma
cháček s heslem >A já klásti budu řadem kamení tvé
a založím tě na safiru.« Místní pan farář Martínek: »Tou
ží a omdlévá duše má po síních Hospodinových.« Mist
ní vip; Kotyza. -Posilňte se ruce vaše ve dni, v němž
založen jest dům Hospodina zástupů«. Pan řídicí: »Zpě
vem k srdci, srdcem k Bohu.« Pan starosta V. Petr za
neěsto Proseč: »Bohu ke cti, vlasti k oslavě.« A podob
ně imnozi jiní případná hesla pronesli. Na to odebralo
se množství do Svatojosefské jednoty, v jejíchž veli
kých místnostech sloužena byla slavná mše svatá a pro
nás tak významná slavnost skončena. Kéž nám dá
Bůh, aby i dokonání bylo radostné!

Bania (vikariát Polička). Od 16. do 24. května ko
nána byla zde svatá missie od dpp. OO. ze řáduNejsv.
Vykupitele, P. rektora Karla Kandy a Ondřeje Kóhslera
z kláštera u Svitav. Svatou zpověď vykonalo 636 osob,
a ke stolu Páně přistoupilo asi k 800. Za svá krásná ká
zání'udměňování byli pří ních stálým mapiněním ko
stela. S výsledkem můžeme býti úplně spokojeni, a jest
s Jen: přátl aby věřící vzali si slova dpp. misionářů k
srdci a pilně zachovávali to. co slyšeli. Dgp. missioná
řům platí náš nežupřhonější dík a přejeme jim v dalším
působení mnoho zdaru. Zapiať Pás Bůh!

Ústí a. Ori. (Úmrtí) V sobotu před svatoduštkní
svátky doprovodili-jeme. ku. hrobu jedsoho z nejstarších
a také nejhorlivějších členů svatojosefské jednoty, dlou
boletého pokladníka br. Ladislava Stehnu. Zemřelý ce
lý svůj život věnoval stužbě Boží, svým libezným hla
sem zastávaj též dlouhou řada let staršího, po celých
Čechách známého kůru literátského. Jaký byl jeho ži
vot. taková byla | jeho smrt: Zemřel klidně, odevšdán
do vůle Boží. s tio blahým 'vědotním, že Spravedlivý
Soudce, kterému věrně po celý život sloužil, bude mu
dobrým odplatitelem. Ústecké občanstvo, ktéré :doposud
přes veškeré útoky nepřátel aaší sv. víry rádo navště
vuje chrám Páně, ztrácí v něm-dobrého amilého zpě
váka a tak-hhed -na něho nazapothene. Též Katolická

zůstane vždy v milé oposíhce. Jak byl zemřelý vážen,

dobu, totifiv sohots odpolednepřeďavátky.' A'přeceza
tak bojsého účastenství lidu! Zemřetý. ač výhradně

M.



věnoval se jen kostelnímu zpěvu, přece byl horlivým
čtenářem katolických časopisů. Kdo s ním přišet do
styku, každý ho miloval pro jeho milou povahu a by
strý rozhled i v časových otázkách. Nuže, dřímej slad
ce. náš milý a nezapomenutelný Ladislave, a očeká
vej slavné z mrtvých vstání. A my doufáme, že se opět
s Tebou shledáme. —

Skřivany. (Úmrtí.) Rozpomenul se Pán a povolal
k Sobě do vyšších světů šlechetnou dušl. jediné dceruš
ky našeho milovaného pana řídícího Jos. Bejra. Bylo to
o Božím hodu svatodušním, kdy žalný hlas umíráčku 0
zramoval, že dobré Hermínky není na světě. Nejlepším
dítikazem lásky a spolucítění bylo, že jediné srdce při
té smutné zvěsti nezůstalo klidno, jediné oko bez ro
sy, jedna ústa bez stesku. Odešla v nejkrásnějším roz
květu svého mládí ve věku 20 jar. Drahá zesnulá těšila
se nevšední přízní všeho obyvatelstva skřivanského pro
svoji milou, tichou povahu, šlechtěnou pečlivým vy
chováním její starostlivých rodičů. Dne 28. května po
3. hodině ubíral se nepřehledný průvod smuteční na
místní hřbitov. Ať otužilý muž, stařena nebo dítě, každý
zaplakal, když veškeren žal a lltost dostouplly svého vr
cholu nad otevřeným hrobem naší předobré spolužačky
a přítelkyně. V rakvi s krásným věncem z bílých
květů, sama jsouc nejkrásnější květ předčasně utržený a
uvadlý, spuštěna byla do chladného lůna matky země.
Pod vonnou závějí kytic a květů brzy zmizel krov ra
kvice, v níž odpočívá schladlé srdce mé družky a spo
lužačky. — Lehké odpočinutí dejž jí, o Pane, šepotaly
naše rty, a rodičům v jejich těžkém bolu dejž Bože po
slly a ulehčení. — BI. F.

Různé zprávy.
Eucharistický kongress ve Vídni. Dle došlých zpráv

množi se přihlášky ze všech zemí tak, že ústřední ko
mité se až leká pomyšlení, jak a kde všechny ty hosty
umistit. Všecky hotely vídeňské jsou už dávno pro dny
kongressové zadány. Ve vnitřním městě komité již kde
jaký pokojík najalo a ve všech ostatních vídeňských o
kresech shání byty a noclehy. Jako při eucharistickém
sjezdě kolínském byli cizinci ubytováni v okolních mě
stech a místech, tak i pro sjezd vídeňský už vyjednává se
s městy Klosterneuburgem, © Badenem, © Mědlingem,
Schwechatem, Liesingem a j. aby cizím účastníkům po
skytla přístřeší. V Klosterneuburgu budou umístěni Ty
rolané. Společné noclehy nejméně pro 20.000 osob budou
připraveny ve veřejných budovách školních, což bylo
umožněno tím, že počátek školního roku pro Vídeň a
okolí byl odložen o několik dní. České účastníky zno
va proto upozorňujeme, že ve vlastním zájmu musí nej
později do konce června se přihlásiti, chtějí-li míti byt
ve Vídní zajištěn. Přihlášky mohou se díti buď u pří
slušného farního úřadu, neb u Diecésního eucharistic
kého komitétu v Hradci Králové,

způsobem soc. dem. »Rovnost«. Protikřesťanská zavi
lost ovšem velice snadno svádí i lidi jinak bystré k ne
myslivosti. Celý vzdělaný svět vážně se zamyslil nad
posledním činem hudebníků, kteří odevzdávali duši svo
ji Bohu sehráním zbožného sboru »Blíž k Tobě, Bože
můj!« Právě proto, že viděli neodvratnou zkázu, hráli
písej, která obrací mysl k Bohu, s nímž se měli v nej
bližších okamžicích shledati. Text chorálu toho povzná
ŠÍ duši nad všední prach, vyjadřuje vroucí touhu po ú
častenství v životě nebeském. A teď přijde soc. demo
krat z »Rovnosti« s posměchem na hudebníky, proč ten
chorál hráli. A dodává, že asi hráli »zbožnou píseň pro
to, aby Boha pohnuli, aby je zachránil. Vždyť je pán
bůh (!1) mocný. Že je nábožná píseň nezachránila, do
kazuje bláhovost takového počínání.« — Socialista pak
s úšklebkem odložil své péro v pevném přesvědčení, že
zase rozsvítil novou lampičku nejmodernější kultury.
Zvláštní útěchu za nimi poslal do moře. Táže-li se, proč
hráli, odpovídáme, že věděli, jak jim nepomůže dr. Adler
s celou svou družinou. To nahlédli sami lidé smýšlení
protikřesťanského, kteří se topili zrovna tak rychle, jako
katolíci. V takových okamžicích obracejí se náhle myslí
k Bohu i lidé, kteří si dlouho hráli na vellké radikály,
Když se stalo železniční neštěstí v Uhersku, an! jeden
těžce raněný nevolal k pomoci soc. demokratickou or

ganisaci. Ale všichni si přáli, aby je potěšil řeholní kněz,
který rychle na místo neštěstí přispěchal, 1 raněný žid
volal, aby mu řeholník poskytl nějakou náboženskou útě
chu. Křesťanští hudebníci byli na smrt energičtějí při
praveni, než ti lidé, kteří se drali o místa ve člunech,
fak počínání hudebníků svědčí. A nečekali zázraků zrov
na tak, jako oni kněží, kteří až do konce zpovídali a hy
noucí těšili. A píše-ll »Rovnost« se zvláštní tendencí
»pánbůh«, pak jest viděti, jak sama existence Boží jest
nemilá lidem, vychovaným od židovského tisku. A tihle
lidé podle všeho také »Krista brání« proti klerikálům.
Neurvalost, s jakou plše soc. dem. tisk přímo o Bohu a
jindy o Kristu, jest nejsvětlejším dokumentem, jak jí
jde o záchranu náboženských ideálů.

Všelicos. V r. 1911 bylo v Jižní Italii ještě 73.8 proc.
analfabetů. V severní pak Italit,v Bologní jest jich je
ště 38.3 proc., v Mantui 36.5 proc. a v Miláně 20 proc.
— Na vysoké škole zemědělské ve Vídni, na níž zapsá
no bylo počátkem tohoto školního roku na 1000 poslu
chačů, studuje 159 českých studentů. Slovanů vůbec jest
na škole 60 proc., nemají však ani zastoupení v důvěr
pickém sboru. — Četné obchody, kavárny a restaurace
za krvavých výtržností v Budapešti vyvěsily rudé pla
káty s nápisem: Ať žije všeobecné, rovné a tajné prá
vo hlasovací! Tím chtěly se chrámit proti vybití. —

25 hlasům zrušiti portugalské vyslanectví při Vatikánu.
— Němečtí nacionálové v okres. zastupitelstvu v Heit
zingu podali návrh, směřující proti českým bohosluž
bám v Heitzingu a proti tomu, aby se Čechové súčast
ňovali průvodu Božíha Těla a zpívali české písně. —
Na rarlanentní budovu v-Pešti podniknut byl 28. květ
na večer dynamitový útok. Škoda jest jen nepatrná. —
Z Francie odjedou dó Marokka nové posily, celkem
47.000 mužů. — V neděli byla v Paříži zahájena veliká
mezinárodní hudební soutěž. Súčastnílo se jí též Pě
vecké sdružení pražského učitelstva, které dobylo prvé
ceny, jež činí 15.000 franků. —-Poněvadž bezvěrečtí u
čitelé ve státní beznáboženské škole ve Francii týrali
katolické dítky a uráželi jich náboženský cit, utvořily
se spolky katolických otců na ochranu nevinných dětí
proti bestialitě pokrokářů ve škole. A apellační soud
franccuzský také rozhodl, že spolky ty existovat smějí.
—-Macharova pověstná »Čítanka« byla z rozkazu škol
ních úřadů vyloučena že všech žákovských knihoven.

Vážně ohroženo je české školství dolnorakouské
jak nepřítelem vnějším — Němci, tak i nepřítelem znač
ně nebezpečnějšín — nedostatkem prostředků. Spolek
»sKomenský« ve Vídni III.-3 Strohgasse 45, který vede
zápas o bytí české menšiny dolnorakouské právě tak,
jako Ústřední Matice Školská a národní jednoty v ze
mích českých starají se o české menšiny, jest letos v
jubilejním roce své činnosti — v roce 41. A v době,
kdy snad očekával by se nový rozmach, nový postup
za vznešenou myšlenkou ochrany české menšiny, strádá
spolek »Komenský« a nemůže ani udržeti stávající ško
ly. V prvních 4 měsících jubilejního roku zaznamenává
nejstarší obranná jednota česká značný úbytek příjmů
oproti roku loňskému. Při tom vydání velmi vzrostla.
Staví se nezbytně nutná školní budova v Poštorné, vy
učování dětí protizákonně zavřené školy ve III. okresu
vyžaduje nákladu o 1500 K měsíčně více než loni. Ne
má-li stavba budovy v Poštorné přestati pro nedostatek
peněz, mají-li se stávající školy »Komenskéhó« udržeti,
nutno rychle pomoci. Každá pomoc, dar i rada, adresa
dobrodince, na něhož by se spolek měl obrátiti, je ví
tána.

Žádosti za připuštění ke zkouškám přijímacím do
I. ročníku katol. ústavu ku vzdělání učitelů v Bubenči
přijímají se do 1. července t. r. K žádostem třeba při
ložiti: 1 Křestní list, 2. poslední vysvědčení školní, 3.
vysvědčení zdravotní, vydané úředním lékařem a vy
svědčení očkovací, 4. vysvědčení o mravech, vydané
farním úřadem. Zápis dne 16. července od 8. hod. ranní;
po zápise počnou zkoušky přijímací. Ke zkouškám tře
ba si přinésti péro a papír a předložiti výkresy. — NB.
Přijímají se hoši 15letí; dispens v případu nedostatku
věku může z důležitých příčin uděliti ředitelství ústavu.

Vývoj českého školství ve Vídní je název informač
ní brožury, kterou vydal spolek »Komenský« ve Vídni.
Cena této pomůcky nutné pro všecky, kdo se o menšinu
dolnorakouskou zajímají, je 20 hal., poštou 25 hal. Ob
jednávky vyřizuje kancelář spolku »Komenský« ve Víd
ni IIi.-3 Strohgasse 45. V Praze lze obdržeti brožurku v
knihkupectví p. Aloise Srdce, Praha II., Spálená 7.

Františkovy Lázně požívají zaslouženě světové po
věsti jako lázně pro choroby ženské. Ale od mnoha de
sítileti těší se též světové pověsti, že v nich s nejlep
ším úspěchem léčí se srdeční vady a zkornatění. tepen.
Pohříchu u nás není to dosud známo, jak by toho pro
spěch nemocných vyžadoval, pročež na to upozorňuje
me. V těchto lázních působí český lékař cís. rada a
MUDr. Ot. Rožánek, odborník pro srdeční vady a cho
roby ženské, již po dobu 20 let. Aby pak umožnil i ne
majetným, aby mohli moderní lázeňské léčbě se pod
robiti, léčí je zdarma, zaopatřuje jim slevy na cenách
koupelí až 50 proc., levné byty atd. Těchže výhod po
skytuje i duchovenstvu. Bližší informace podá ochotně.

Řostolní práce
pozlacovačské a řezbářské,

saovasřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC.

umělecký závod v Hradel Králevé.

Cotná umání od old. úřadů duchos. k disposici.

vVláda peměz.« (Sociálně-politické úvahy. Napsal
Rudolf Vrba. DH I. a Il. za 24 K.) Rudolf Vrba není »ho
mo novus« v sociologii a národohospodářství. Řadou
vážných, opravdových prací, čerpaných ze současného
Života, vykázati se může tento pilný a neúnavný pra
covník, pro jehož činnost není u nás valně porozumění,
snad z předsudku, snad také z té příčiny, že není ná
lady k opravdovému přemýšlení. Důstojně řadí se »Vlá
da peněz« k ostatním dílům Vrbovým a svým uspořá
dáním obsáhlé látky svědčí o píli a pozorovatelském ta
lenta autorově. — Spisovatel vylíčil dle časopiseckých
zpráv listů českých T světových současný rozmach
kapitalismu jak v Evropě tak v Americe, Šedesát dvě
kapitoly díla »Vláda peněz« seznamují čtenáře nejen s

rozmachem kapitálu, ale poučují jej také v příčině soci
úlní otázkya jsou doloženy hojnýmistatistickými daty,
s nimiž jeme se dosud nesetkali v jiných podobných dí

| lech. —Cena obos dílů »Vládypeněz«24 Kjest nízkou,

by dosáhnoutl mohla, kdyby u nás bylo porozumění.
-pro otázky. kolem nichž kráčíme se zavřenýma očima.
Že se spisovatel »Vlády peněz« těší dobré pověsti i v
cizině, kam vnikly jeho německé práce, dosvědčují ně
které hlasy německých novin všech směrů. Uvedeme
zde jen několik dokladů. O díle »Osterreichs Bedrán
ger« přinesla »Ost.-Bayer.-Corresp.« v Mnichově dne 20..
listopadu 1903 tuto zprávu: »Nové dílo Rudolfa Vrby.
Spisovatel jest jedním z nejlepších sociálně-politických
autorů současnosti. Jeho vynikající knihu »Der Nationa
litšíten- und Verfassungsconflikt in Osterreich«e měl by
čísti každý .....« »Die Oegenwart« v Berllně, ze dne:
2. listopadu 1904projevuje tento úsudek: »Rudolf Vrba:.
»Osterreichs Bedránger. Die Los von Rom-Bewegung.«
Kniha z »nepřátelského« tábora, ale kniha, jež nutí ku:
přemýšlení a vykazuje kapitoly, jež ji čínl velmi cen
nou. Na př.: líčení spisovatelovo o vykofisťování náro
dů mezinárodním kapitálém svědčí o zdravém nadání:
pozorovatelském a o pllných a svědomitých studiích.
Není zvláště nakloněn nám, říšským Němcům, leč prá-.
vě tato vlastnost jeho měla by býti pohnutkou, abychom
pohlédli na svůj obraz jako v zrcadle. Dílo toto zaslu-
huje zájem čtenářů, poněvadž jest zajímavým.« »Braun-
schweiger Volksblatt« ze dne 16. července: 1904 referu
le takto: »Rudolf Vrba: »Osterreichs Bedránger, die Los.
von Rom-Bewegung.« — Kniha tato dostane se v Ně
mecku jen do malého počtu rukou. Bylo by žádoucno,.
aby ji četli zvláště všichni, kdo pracují v hnutí Losvon=
„omistů. Vrba jest rozhodným odpůrcem protestantismu,
při ton však mužem rozhodně učeným, bystrozrakým“:
a poctivým. Přes množství odporu, jež vzbuzuje v nás
tato kniha, jsme poutání proti své vůlí jejím obsahem.«
»Iniormation« ve Vídni ze dne 2. května 1904 píše: »V
našem politickém vření doznala malé pozornosti kniha,.
již vydal před rokem známý český národohospodář Ru-.
dolf Vrba pod názvem: »OÓsterreichs Bedringer.« Vrba
jest důkladným pracovníkem, což dokázal dosud v ka
ždé ze svých publikací.. .« O díle »Die Revolution in
Russland« přinesl »Neustádter Zeitung« dne 13. června
1907 tento posudek: »Toto na výsost zajímavé dílo
svými politickými a sociálními pracemi daleko zná
mého spisovatele Rudolfa Vrby vyšlo ve dvou objem
ných svazcích. Kdo se chce o příčinách:otřesů ruské ve
leříše správně poučiti, nechť si přečte jmenované dílo.
R. Vrby. V čísle tom je píle přímo mravenčí, které se:
nemůžeme dosti obdivovati. Spisovatel rozumí nejen
obrovský materál sbírat, účelně spracovat, nýbrž dove
de materál ten kriticky ovládat a čtenáři ho záživným
učinit. Spisovatel dovedl mistrně- Rusko vylíčiti v ji
ném světle, než je obyčejně v denním tisku shledává
me.« Thin. horším jest vysvědčením pro nás, nedochá
zejí-li díla jeho dostatečné pozornosti v zemích koruny:
České, pro něž mají aktuellní důležitost. U nás, kde se
klade tak veliká váha na hospodářské povznesení, u:
uas, kde se občas poukazuje, jak jsme národohospodát
sky vyspěli a vyrostli asi ve čtyřiceti letech, měly by
spisy podobné míti hojně čtenářů a měla by se jim vě
novati náležitá pozornost Jsme ovšem národem pře
vahou chudým, ale právě ta okolnost měla by nám býh.
vzpruhou, abychom byli řádně informováni o rozmachu
kapitalismu a o sociální otázce, jež jest nyní tak akutním
„zoblémem. Knihy, jakou jest »Vláda peněz«, jsou vzác-
nými zjevy ve tvorbě sociálně-politické literatury, pro
čež jest přímou povinností veřejnosti české, aby jim.
věnovala pozornost.

Tomanova aféra. Chystaný plán na osvobození To
mana z vězení vyzrazen byl tím, že vyšetřující soudce
zachytil jeden dopis jeho, z vězení zaslaný příbuzným,.
v němž jim sděluje, kam schova! peníze. Soudce jel.:
hned nato k příbuzným Tomanovým a vykonal u ních
domovní prohlídku. U manželky Tomanovy, Marie, na
šel otisky klíčů ve vosku, několik dopisů od jejího mu-
že a podrobný plán k útěku. Toman chtěl v noci na pon
dělí svatodušní spustiti se po provaze s okna své cely
a nedaleko věznice mělo vše býti připraveno k útěku
automobilem. Je jisto, že Toman byl smluven s jedním
nebo několika dozorci vězňů, neboť jinak ňebyl by sí:
mohl opatřiti voskové otisky klíčů k různým dveřím
ve věznici, a také nebyl by mohl odesílati příbuzným
potřebné informace. Druhý bratr Tomanův Jindřich

před zatčením utekl. Také u krajského soudu v Uber
ském Hradišti bylo zavedeno vyšetřování, aby se spolu
vinníci Tomanovi zjistili. V souvislosti s tímto chysta
ným útěkem byli zatčení kromě ženy Tomanovy: otec
jeho Vincenc, matka Marie a bratr Vincenc, rolník v
Ústupově.

Člen akademie Irascouzské, proslavený spisovatel
O. Legouvé, při rozdávání cen jedné pařížské škole ro
ku 1877 pronesl také tato slova: »Kdybych byl nevy
hnutelně nucen k volbě, co spíše má dítě uměti, zda
modliti se nebo čísti, tu bych řekl: Ať umí se modlitit“
Neboť modliti se, jest čístl v nejkrásnější knize ze všech
knih, totiž čístl na čele Toho, od něhož pochází všech
no světlo, všecka spravedlnost, všechna dobrota.«

Pověrečný a zaječí strach před — Bohem. Ve Pran-
cil se takovýmto způsobem odstraňovalo slovo Bůh z
ušebníc a tim ze srdce ditěte: Manželka filosofova Fo
willée sepsala knihu pro francouzské školy: Cestování '

"dvou dětí po Francii. Tato kniha byla už vydána více:
Jak 400krát. Ale mezi vydáním z roku 1903 a 1908 je
velký rozdíl. Ve vydání z roku 1903 bylo jako zvolání:
slovo Bože! Ve vydáníz roku 1908jeuž místoslova .
Bože, slovo: »Hélas« nebo »guel malheurl« Jaké ne

„štěstí Větu: »Sjednoťme se v lásce k Bohu a vlasti« po-
změnili roku 1908 »Sjednoťme se v lásce k vlasti«. Ve
vydání zroku 1903byl nadpisjednékapitoly: »Odpo
činek pod jedli. Juliana uslná«. Z věty: »Krása přírody



rovznáší mysl k Bohu“ je ve vydání z r. 1908 slovo
Bohu< vynecháno. Ve vydání z roku 1903 jsou slova:

Modlitba dodává nám naděje a zmužilosti«. Ve vydání
roku 1908 místo toho napsali: »Pomáhejme si vzájem
iš«. Ve vydání z roku 1903 byl obraz kathedrály (bí
ikupský kostel) v Remeši, Tento obraz nahrazen ve
rydání z roku 1908 obrazem krajiny. Rovněž obraz ne
nocnice z roku 1908 úplně vynechán, protože nemoc
tice se jmenuje francouzsky: © »Hotel-Dieu«, aby tam
1emuselo býti slovo Dieu, t. j. Bůh. — Jiná kniha téže
spisovatelky rovněž změněna. Místo: »Četla z evange
ja: opravili »četla z knihy«. Mezi vynikajícími budo
vami byl i kostel. Místo něho dali obraz poštovního
úřadu. Větu: -Byla neděle. Pavel šel se svou sestrou
r kostela „domů«, změnili takto: »Bylo pondělí. Pavel
šel se sestrou domů ze školy«. Místo věty: »Bůh jest
velký«. napsali: »Paříž jest veliká«. — Z těchto něko
lika ukázek vidět, jak zednáři francouaští chtějí vy
m“tit vše, co připomíná křesťanství. — Jaký úžasný
strach před slovem »Bůh« v době, kdy tvrdí zednáři,
že věda již učinila právě ve Francii úplné jasno a roz
ptýlila =náboženské mlhy«* Jak se bojí despotové, aby
se jia pokrokáři už pouhým slovem »Bůh« najednou
nezatemnili!

Agrárnická »práce« pro — vemkov. »Samostatnoste
pláče. Zjistila proradu na české věci za hmotný pro
spěch. Většina akcií českého cukrovaru v Lenešicích u
Loun prodána byla vídeňské velkobance, Rakouskému
Úvěrnímu ústavu. Ze 200 akcií získal jich zmíněný ú
stav 1134, tedy nadpoloviční většinu. Penězi se tu pří
mo plýtvalo. Akcie, která před krátkým časem stála
100 až 300 K, stoupla až na 2500 K. Je zajtmavo, že
transakce tato dála se i za součinnosti agrární banky.
Předsedou správní rady cukrovaru byl totiž bývalý
poslanec Krumbholc. Tvrdilo se o něm, že chce cukro
var zašantročit Němcům.Proti tomu vznikla prudká 0
posice. Agrární banka dala této oposici k disposici 600
tisíc korun, aby koupí značného počtu akcií oposice na
byla většiny. To se skutečně stalo. Sotva to bylo ho
tovou událostí, byla většina akcií přece Němcům pro
dána. Snad při tom i agrární banka dobře pochodila.
Zmíněný list naříká: »Čin ten jest hanbou a dalekosáhlou
ztrátou naší, a ti, kdož prodej většiny akcil do rukou
německých umožnili a tím i zcizení českého cukrovaru
na místech národnostně důležitých německému kapitálu
zavinili, nezasluhují Jiného, než pranýř a odsouzení
celou českou veřejností.«

Spiritismus zdokonalaním křestanství 2
Tento důkladný spis dra
J. Novotného vyšel v ele
gantní úpravě o 259 str.Cena 2K GOh.

. 1: Objednávejte u :: .
Biskupské kuihtiskárny v Hradci Králové.

Katolickýponěžníústav

„Uvěrní družstvo Eliška“
v Hradcí Králové (Adalbertinum)

SRB“ přijímávklady "W 
na knížky, běž. účet,poskytuje půjčky atd.

Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez
výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
« záložen.

Čtěte a rozšiřujte!
Právě vyšel v „Časových Úvabách" dů

kladně zpracovaný spis:

2 vČechách.ke
Napsal Dr.Fr. Šulo.

Osvědčený znalec politických českých
"podávádo rakou lidu úrahu tak mrknu
"že slouží k poučení i odborníkům. Jest to v ka
*tolické literatuře spis svého druhu jediný. Ja
„syková otáska jest tu sledována podrobně již od
-časů těch, kdy náš národ ješ. nebyl přičleněn
k ofrkvi katolické. Důležitá to úvaha zvláště pro
maše osganisátory.

Stran 110. — Gens pouze 32 hal.

Při hromadných objednávkách větší slova,

Objednávky vyřizdje obratem

administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.

Veledůstojnému dnchovenstvu!

Nejstarší odborná dílna pasířská, zlatnioká
a elsolérská Vlastní výroba kostelního náčisí.

Karel Zavadil,
Zal.1850. Hradec Král., Zal.1850.

v nově zřízených místnostech, Čelakovského třída
(za živnostenským domem).

Závod jest značně rozšířen a opatřen všemi
modermími požadavky.

Doporučuje se ku provedení všech prací
v oboru umění církovního ze stříbra, zlata, bronzu
a jiných kovů, přesně dle liturgických předpisů
v každém slohu od nejjednoduššího do nejbo
hatšího provedení.

Práce se zárakou trvamiivostí. Geny levné.
Veškeré opravy a znovuzřízení nádob ko

stelních, zlacení a suříbření v ohni a pod. v čase
nejkratším za ceny nejmírnější.

Rozpočty, výkresy, fotografie a pod. na po
žádání franko. — Má uznání za práce dodané
po ruce k nahlédnutí,

Veškeré vzorky jsou Jeho Exoel. nejdp.
biskupem revidovány.

. Zastávaje v nemoci svého otce, prosím
p. t. příznivce našeho závodu o neztenčenou
důvěru. Byl jsem zaměstnán v předních zá
vodech cizích, absolvoval jsem mnoho odborných
kursů a tak nabyl jsem dostatečných vědomostí
odborných. Mohu každé konkurenci čeliti a naše
vážené příznivce k úplné spokojenosti obsloužiti.

V nejhlubší úctě oddaný
Antonín Zavadil.

Biskupská knihtiskárna
w| v Hradci Králové fy

nabízí své ochotné slažby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.
Ceny mírné, vyřízení správné a rychlé,—

Račtesi psátio vzorky
firmě—

Tkalcovské výrobní společenstvo
BB ;„Wzájemnost““ mm
Ge“ v Hronově Čís. 196. "8

Vývoz Inčného a modního zboží. —
Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky viněnéi dámskéi panské
plátna, damašky, ubrosy, ručníky ZefÍMyY na košile,
— — Maty atd., překrásných modních vzorů. — —
m* Výbavy pro nevěsty “U8

pevné, „ Velkol běr. h
abralných vznání. — Objednávky© ovašpřes 30 K ase.

láme vyplaceně. 1 balík msbyáků vkusně rozdrašených=== sa ===
Obdrůiteto nejlepůí! | řesť.-sociál podnik!
ORP“ Vpodnikutomto inetáž bezpečněuložiti B
vklady proti 6%,úrokování.
Podnik podléhá novisi Zemského výboru král. Ceského

Duch

katolické|
. Obnovy.

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

pro každou dobu.
Stran 722 Cena4 K

Jana Kotrče
prostředkovací

a realitní kancelář

v Hrada Králové
proti kostelu Panny Marie

prostředkuje
při 2, provisi

prodej a koupi
veškerých druhů

M, + 2— realit, =
při nahodilých parcelacích

skládá přiměřené obnosy

= co záruku =
správnosti provedení.

na svůj účet za hotové a

prodává
vlastní objekty

za. výhodných platebních

podmínek,



Nejvýhodnější ÚAPYdopornčnjePrvní východočeský závol "8

-VÁCLAVPOTŮČEK,VFzom
| Zástupce. Union Horogori, spol torárem hodinek Bil, Glashůle v. S, Ženeva,

Švýcarské. precisní hodinky. Nástěnné hodiny v nejmodernějším provedení. Brillant
y. Klenoty a šperky. Optické

zboží. Přepychové předměty z čínského stříbra. Stříbrné i alpakové stolní a jídelní náčiní. Všev obrovskémvýběru.
Nejlevnější ceny: Nejlevnější ceny!

Městská spořitelna:ve:ne:Ups. Máš
zárpkůje;„vyjkary vklady na knížky|

pí záročont)asi“
městská obec Vysoboýtské a vělehnípoplatalci
(obosními přirážkamí). Jest tody vklad vo spořitelně

vždy zcela bozpočně uložen.

jsou
lihuprosté šamiv é limonády

připravené pomocí

Maršnerových šumivých
Jimonádových bonbonů
chuti malinové, citronové, jahodové, ma

řinkové a třešňové.

Pravé jedině s touto ochrannou známkou,

U ý | W
jíž je každý JON bonbon i každýUznasý za pejvýhodnější a nejlevnější ná- ] :J,JEŽEK,„zpet Et

elektrotechnickýzávod ! Ť - o zn ore ov
na nohradech, dříve

v Hradci Králové, Svatejanskénám.č.76. U —— A. MARŠNER.
Zařizování Velkosklad Sklady:Praba, Ferdinandovatř. Váolav

i ské nám. — Vídeň-VL, Theobaldg. 4. —

A slektěioch Eprortug lžináčiní veBE ch "utáRno Brao,Nádražnínáměstí3-24.
telefonů, ventilatarů, c. a k. dvorního dotlavatele

hromosvodů. žehličekss | JosefaNešk
Dynama. k vařeší ose € u : p : Ď : 8
Motory. NÉ, > pe )dol kříž, užíšonůoosty,

Žárovky: , E Instalační V Jablonném n. Or. č. 86. kazatelny, oltáře, sochy, BošíhroVyz ©, | materiál za Tisíce „usnáranni Frefprenej„a odporuření Ď jormě provádí abeolrent o.k. odb. školy sochařské|

„Ósram, « tovární oeny. K VÝDKÁTrancenníky,rozpočty,vzory$ Eotovézboží smě el “ 'ogsram, BOHUMIL , JN KUTNÉ.
Tantal. Solid. obsluha. Begrweikoměntskéne vo.vlastnichdílné BM BEK v | RE V

Rozpočtyzdarma.— Cenylovné. Bo A vede de — 

JebiL.100led.úrřáním40T6ívlaginíčřanostl.Šedivite lt =vrvvvýě Limon8čersvo |Šedivíte-M"iz
zkusteosvědčenouvíko-l

-Josef Dvořáček = ( TiciikožaHefult
znovuzřídil a právě ototřeLsvůj vblkozávod Jelbboudky.| Vodičkatatonenížádnýmbarzirom,nýbri

osvědčeným prostředkem, jímž - „každý šedivý

= plod not "su své původní přirozenégharvy
Rač >Vee Beafr 5 ash: ol 4 B pě,

přesvědčiti,še se velmi -ornou| zamezuje vypadávání apodporuje vzrůstvlasů.

cenukoupítevýbornýHobyo: ->Cena 1 * 2—.

R frh
st ANf, FRYNTA

nVHrnádi Králvé —Tyžořáu uovápovšdnýnoliktor ABlésía Poehmem. —— Blekámbisk. kolitiskázny ©HrodeiKrál.



ChytrostJullénů odpadliků.
Ničím by tak nebývalo křesťanství v prvých *

stoletích po Kristu zdrceno, jako kdyby byli zuři
ví katané dokázali, že Kristus neexistoval, nebo že
byly jeho řeči, skutky zcela jiné, než jak je hlá
sali evangelisté. Ačkoli však se šlo proti křesťa
nům s široce založeným aparátem filosofickým,
ačkoli k ranám přidávány ďábelské úskoky, me
jestátní, reální pravda zářila leskem stále jasněj
ším, takže proti faktům zdůvodněným od tisíce
rých svědků byli mučitelé malomocní. Podvodní
ci tedy se utíkali k jiným podskokům. Buď pod
porovali bludařství křesťanských sekt, aby krá
lovství mezi sebou rozdělené spustlo, anebo si vy
mýšleli povídačky o spasitelích a prorocích jiných,
snažíce se dokazovati, že ty vymyšlené osoby
byly tak věhlasné jako Kristus, ba že ho ještě před
čily.

Poněvadž při svých výmyslech falšovatelé dě
jin brali si za vzor život Ježíšův, jest patrno, jak
i jim reální pravda o Kristu imponovala. Svým šá
lením bezděky jen potvrzovali vznešenost činů
Kristových.

Nyní by se na takový lep málo kvíčal chy
tilo. Proto si nepřátelé křesťanství vymyslili kny
fy a čachry nové, daleko rafinovanější — podle

příkladu pařížských apačů. Ti vskočí do cizího
automobilu, řídí jej sami, ale ubohé majitele při
praví o život. Policii se zdá na chvíli, že jede vla
stně v automobilu majitel. Co se děje v Paříži v
chledu fysickém, to jinde ve sféře intellektuelní.
Vrazí se do redakce >Katolických Listů«, redakce
dostane po hlavě, řídítka uchopí vetřelec a bala
mutí veřejnost dokazováním, jak by tahle redak
ce psala, kdyby.. . A kritisující stráží bezpečno
sti se úhořovitě řekne: >Já přece nic, tohle jesť
přece míněním klerikálů. Vlastně dost nerad před
kládám ty řádky veřejnosti, ale svět musí věděti,
jak řádí ti nezbedové proti životnímu názoru Kri
stovu ve svých plátcích. Odhodlal jsem se k tomu
proto, abych objevem té podkopné dílny hájil
Krista«

A nemyslivý dav tleská za chechtotu těch lidí,
„kteří jsou.dobře zasvěcení do skutečného-účelu ta

kového přepadu.
aMy Krista hájíme,< ozval se před lety žid ve

fenilletonní části »Osvěty Lidu<. Kdy a jak? Jen
tenkráte utrousíte nějaké pochvalné slovo o Kristu,
kdyz ho chcete užiti jako karabáče proti těm, kte
ří se ke Kristu hlásí trvale a s plným nadšením.
Jindy však rozšiřujete nevědecké pamílety, kte
ré podvádějí úžasným tvrzením, že Kristus ani ne
existoval. Právě v židovských listech vybíjí se
proti Kristu nepříčetná zloba přezdívkami, vtipy a
vymyšlením takových románovitých fantasií, kte
ré se snaží netoliko strhnouti s Krista gloriolu Bož
ství, ale jež blátem stříkají na jeho Matku a které
staví do světla nejpotupnějšího celou svatou rodinu.

skýu: zednářstvem ozvěnou stonásobnou, když se
poznalo, jak veliké davy nemyslících fanatiků se
chytly na ta slova, jako včelí roj na královnu. Se
mita Gambetta užil proti katolíkům obrmyslného
slova »klerikalismus«. Od té doby pod kuklou >pro
tiklerikalismu« nepřátelé Kristovi přepadají šma
hein ty, kteří ctí Krista upřímně. Pad kuklou pro
tiklerikální tají se fanatikové, kteří mrskají kato
líky šmahem, vymiouvajíce se, že jejich bič platí
jen klerikálům.

>My přece nenapadáme katolickou církev, u
přímné katolíky, naše rány dopadají jenom na kle
rikály.« Slovem »klerikalismus< umožnili si takové
pronásledování katolíků, jež, kdyby bylo pácháno
pod upřímnějším heslem >protikatolicismu«, na
ráželo by stále na stávající naragrafy. A zrovna
takový podskok s hájením Krista. Ano — když
jsou židé někdy pro vlastní přečiny v úzkých, spě
chají hned s hlubokými poklonami k hierarchii 0
známit, že přece z jejich národa vzešel veliký Pro
rok. Bez meškání Krista pochválí, aby jim bylo
dopřáno dechu k nabrání nových sil proti kře
sťanství. To ovšem zamlčí, že Kristus >»dovlastní
ho přišel a svojicho nepřijali«, že právě vele
rada židovská dala mrskati a žalářovati apoštoly,
že válná většina národa židovského planula „proti
-Kristu nepříčetným hněvem. To neřeknou, že židé,
rozptýlení po dobytí Jerusalema po různých čá
stech římské říše, -náleželi k nejhorším štváčům
peoti prvotní :círievi křesťanské a proti Kristově
velikosti.— Nevytábnou:předbiskupy.z kapsy“tal
„mud, acukáží jim :tiskopisy *volnomyšlenkářské,

jstezé podvracejí víru -v osobního -Boha vůbec a
v Kristovo Božství :zvlášť. Nepovědí, jak celý se

zghnast :židů v :Praze:roku :1907propukal vo lana
jzké výbuchy „sáští a posměchu,když katoličtí
theologové hájili nikoli sebe, nebo církev, nýbrž

„mjetenci:Beží:a-význam Kristův. Když všsk zed
-nář dějat-si -posměchy z Boha Stvořitele, zuřivě
„idé :!:židovky:teskati.Eak vyblážív-prajesi: 2dly
Kslaa kéjíma«

Vfekeiihačistě Sduvská cdilkétnylovašito ik roze

ferování »Národních Listů« začali ve fabrikách ne
: vědomému davu namlouvati, že továrníci jednají

proti ozbrojené moci a dobrému caru baťuškovi.
aAle iny chceme cara baťušku chrániti.« Když po
štvaný dav z loyality začal se ozývati proti »pře
hmatům«<továrníků, zakročila ozbrojená moc. »Vi
díš. lide ujařmený, jak car baťuška je opuštěný?
Vždyť proti jeho dobráctví jednají již sami jeho
policajti, vojáci a úředníci.« Lid se rotil dále, ničil
fabriky, které jej živily. Pojednou stále jasněji po
znával, že vlastně sám baťuška posílá vojáky na
krocení vandalismu. >Ejhle, lide ubohý, tedy sám
baťuška rozkazuje, aby se takovým chudákům tří
štily lebky Nejspíše zdejší ničemové ho zkazili.
A proto vzhůru proti všem, i proti nelidskému pa
novníkovi! Strhejte jeho obrazy všude se stěn a
šlapejte po nich!«

Tak se stali z nevědomců rázem lidé nejsvě
domitější, svobodomyslní kulturníci. A v Oděsse
zřízena Černomořská republika, které byli posta
veni v čelo samí židovští kapitalisté.

A takový knyf podařil se i u nás. >My nic pro
ti Kristovi! Ale proti jeho úředníkůmle A dav se
žene tak dlouho, až naposledy zvedá pěsti proti

Spasiteli samému s pověstným jerusalemským
»Ukřižujt« Tato obmyslná výchova k anarchistic
km bezuzdnostem jest velice praktická, ale jest
spředena z rafinovaných nití.

Od které chvíle stal se Machar opravdovým
zastancem Kristovým? Snad od toho okamžiku,
kdy provázel vznešenou postavu Vykupitelovu po
hrdlivými úsměšky? Nebo od té doby, kdy se tá
zal v pyšné póse, jak může svět spravovati a ří
diti >Párnbu«? Chytneš-li ho při těch kouscích, vy
smykne se ti výmluvou, to že psal proti jinému
»Jedu z Judey«<,že zesměšňoval představy kleri
kální, ale nikoli náboženství samo.

A kdo vlastně Krista hájí z důvodů nejideál
nějších? Šlápní na kuří oko evangelickému fana
tikovi, Hned se začne hájiti rukama i nohama. Vytk
ni mu, jak prováděli >reformaci« prví lutheráni v
Čechách a jací zde byli učení praedikanti. Hned
protestuje hlasem mocným, že nejsi snášelivý, že
urážíš jeho city. Ale při tom velikém rozčilení do
vedu se spojovati s Volnou Myšlenkou, která pod
tíná samé kořeny jeho náboženství, rozšiřuje vol
nom) šlenkářské pamflety, jež zlehčují Krista, jak
jen mohou. To jest politika čistě sobecká, k hájení
svého >já«, směřující k osobní immunitě, ať už
moderní žoldnéři znovu vrážejí do Kristových ru
kou hřeby.

„.

.—

Vždyť Talmud jest mu k nabývání pozemské mo
ci praktičtější, účelnější Vyčteš-li mu však, jakou
spoustu obmyslných bankrotů židé páchají, vysko
čí jako uštknut a bude se snažit dokázati, že ho
pronásleduješ pro jeho náboženské vyznání.

Katolíci však nynípovstali na obranu cti Kri
sta samébo, protože v české Mteratuře nikde se
ještá nečetlo takové rouhání, jako v pověstných
»Pašijích«. Byli tiše evangelíci. A jest velice cha
rakteristické, že anl jeden židovský list nenapsal
několik řádků proti takovému způsobu konfessního
boje. Jak dovedou židé klásti velikou váhu na ná
boženskou snášelivost, když se jim jedná o vlastní
kůži! Netoliko však s Macharem putovali s veli
kými hymnami na rtech, když tento tupil hnutí
křesťanské, ale rozplývají se ve chválách tím vět
ších, čím více protikřesťanský topor Macharův
řádí. A ohloupeným lidem, kteří se nedovedou
vmysliti do židovských spádů, budou dále tvrditi:
>My vlastně Krista hájíme.«

Dělá propagandu evangeliím zednář či kato
Jik? Složil katechismus pro potřebu všech ctitelů
Kristových dle evangelií pokrokář či přívrženci
Vatikánu? Program zřetelně vyslovený, jemuž se
učí v tisícerých školách, hlásá přece zřetelně za
celé stohy knih, kdo jest skutečným zastáncem
Ježíšovým.

Nejjednodušší pojmy dovedou zednáři obra
ceti vzhůru nohama. Mladoturegké katany nazvali
teto: mátory, barcelonské chátře, která hanobila i
mrtvá těla ve hrobech, dali ostruhy rytířské 0
svicenosti, krvelačným portugalským násilníkům
dali titulprůkopníků svobody a kultury,

A rovněž -tak nyní snaží se dokazovati, že
odpovědnými nepřáteli Kristovými jsou ti Jidé, kte
M jediní horlivě stírají prach a kal. házený na rou
cho Kristovo od žáků Neronových, Juliána Odpad
ka a Jidášových.Zrovnataková lež letí světem,
Jako kdybychom prohlašovali, že volnomyšlenkáři
Jsou. nepřáteli Fererovými. A zučedník Ježišův«

Masaryk, který dělal reklamu protikřesťanskému
pamfletu | rmundovu, :tváříi se i nyní, jakobyi

Kufterní
K alázoe. -rukopisné

la +nbíjena:alavná..sověst Rukopásu-Králorádvor
triky mobeeratanalsi,

proklepat sloupy vědy, které ztrnuly, jakmile se
zdálo, že pravost Rukopisu jest nadobro potřena.

Zápas velice zajímavý! © Nynějším vědcům
pracuje se úspěšněji, peněvadž mají po ruce tolik
moderních, vědecky naprosto zdůvodněných po
můcek.'

Zatím jest nám potřebí dosud vyčkati, kdy
oude promluveno slovo nejrozhodnější. Jestliže u
niversitní professoři neodborníci připojením své
ho podpisu učinili z domněnky o falsifikátu dogma,
zavřené na deset zámků a bedlivě střežené od ma
sarykovců jako kámen Mohamedův, na věci nic
nerozhoduje. Naopak podpisy ty jsou nesmazatel
nou blamáží professorstva, které jako výkvět če
ské intelligence mělo samo sběrače podpisů pou
čiti, že se takovým způsobem rozhodně neluští 0
tázkv vědecké. Právě universitní professoři měli
položiti v zájmu cti vysokého učení důraz na to,
že otázku rukopisnou přísluší řešiti pouze a jedině
mužůn, kteří se příslušnými obory zabývají a v
nich již něco dokázali. Ani světský soud přece ne
přibírá za přísežného znalce vlněného zboží tesaře
anebo za znalce písma krejčího.

Stalo-li se však, může příště některá korpo
race zase sbírati podpisy, že Nero byl veliký do
brák a sv. Pavel nepokojným válečníkem. A pak
někteří z nich reptají proti předpisům policejním,
proti byrokratickému rozhodování atd.!

Kdyby celý spor nepřinesl nic jiného, než po
znání, jakými nemotornostmi a svéhlavými mali
chernostmi byl utloukán Rukopis pod lesklým ští
tem vědy, již to jest prospěchem velice cenným.
Nové, bystré úsudky, nové vědecké srovnání Ru
kopisu s jinými starými památkami vrhlo na ge
baurovské Bruncvíky tolik pronikavého světla, že
se podobají bojovníkům malovaným na kartách. A
fanatický jejich protest proti revisi Rukopisu svěd
čí nejsvětleji, jak jim ve skutečnosti jde o volnost
badání. Gebaurovi stoupenci a dědici zdvihli veli
ký pokřik ve prospěch vědeckého pamíletu Wahr
mundova, protože týž byl protikatolický. Prý o
hrožují klerikálové svobodu vědy! Ti zatím byli
proti zlomyslnému štvaní sobeckého, vypočítavé
ho muže, stavěli se proti hříšnému zneužití slova
„vědy, starali se o to, aby se university: nestávaly
rejdištěm zavilých, fanatických stranníků, protože
universita má pěstovati vědu skutečnou.

Tenkrát alarmovány do boje university vů
bec, tisíce mladých hochů strženo k vůli ječícím
tyrolským a vídeňským buršákům židovským do
stávky. A nyní? Masarykovci při pokusu obrany
památek domácích za hlasitých nadávek zadrhli
krk svobodě myšlenky způsobem zcela byrokrati
ckým.-Pravý učenec, který si jest jist svými vý
vody, hleděl by s klidným úsměvem na počínání
těch, kteří by chtěli jeho dokumenty zvrátiti. Při
stálém pokroku odborných věd by totiž nezvratné
důvody vyšly ze zkoušky se září ještě majestát
nější. Ale místo olympského klidu — cholerické
útoky, nepodařené, ale velice jízlivé vtipy.

Ale tu pravdu nedovede zakrýti ani zloba sebe
větší, že kritikové masarykovské kliky vnesli do
sporné otázky hodně světla. V nově vydaných ú
vahách probírají se velice zajímavé okolnosti. V.
Horák poukazuje, že v Rukopise starobylost básní
dokazuje štěpný rým. Ve všech básních shledává
nte se s pravidelným užíváním alliterací a asso
nancí, jak se dělo v jiných středověkých básních
českých. Tím dosvědčeno, že básně náležejí do té
doby, kam je odkázaly chemické a paleografické
zkoušky. Tohoto důkazu pro pravost užito teprve
po 94 letech! Či věděli o něm Hanka i Linda, aniž
by ho byli chtěli k své obraně použiti?

Krátká resoluce popravní >52odborníků« praž
ských podrobena věcné kritice v jiném spise, k
němuž připojen denník prof. Plče o cestě s Ruko
pisem do Paříže a Milána.

V knize Žunkovičově jsou staročeské texty
přepsány pečlivě, nejsou komoleny a nevhodnými
doplňky záplatovány, jak se dělo při jiných vydá
nich. Převodu do moderní češtiny zde není, zato
v$ak připojen slovníček s vysvětlivkami. Z věr
ných kopií, z barevných reprodukcí bude si moci
každý učiniti daleko správnější, samostatnější ná
zor o Rukopise, než z některých pseudovědec
kých filoskulí. Nuže, nechť se studuje na základě
nového, bohatého materřálu kritického dále!

Pokrokářská starost o eucharistický
Jedná se tu zajisté o čistě vnitřní záležitost církve,
o ten bod bohoslužby, náboženského kultu, který

"staví církev naše na místo přední. Ale pokrokář
ské listy spustily palbu, jako by se šli katolíci ra
dit, jak rozpustit partament, jaké nařízení jest tře
ba dáti vojsku atd Ale ha +tose zapomíná, že »Čas«

mému slezdučeských evangelfků,že chvátil,když
Se do Prahy sešli porokovat cizí pastoří s pašto
„ty českými.

„A když „došlo .k. pověstnému. u. vun
« dogeladášel.dech."Sasůtitojizrační rabinic ©se sešli uvažovat o tom, jak

aderním
„oeopasn?



A konečně byl >Čas« smrtelně uražen, když
se rozneslo, že při pražských řečech eucharistic
kých spražská konservatoř muší se postavit do

služeb klerikálního« panstva. Žactvo konservatoře
totiž mělo přednésti některé sbory. A >Čas« táže
se trpce: »Protestovat? Marná věc.... žáci kon
setvatoře musejí poslouchat politické řeči.«

Předně bylo velikou a zúmyslnou lží stvrzení
o poslouchání politických řečí. Bylo přece hned
předemnznámo, jakým směrem se proslovy pone
sou. A také se veřejnost přesvědčila důkladně, že
se tu mluvilo k jedinému cíli: k oslavě Krista Svá
tostného. Dodati však sluší, že při jiných příleži
tostech pokrokáři přímo hartusí a naléhají, aby
studenti se súčastnili politických schůzí — štve-li
se v nich proti katolictvu. To už snad jest v po
řádkr? Založili snad také pokrokáři nebo židé kon
servatoř? Jestliže se nadá katolickým šlechticům,
kteří o ten ústav mají největší zásluhu, mnoho se
umění nepomůže. A k jakému praktickému účelu
se mladíci v konservatoři vychovávají? Větší díl
z nick bude státi ve službách církve. Ale nyní jim
nemá býti dovoleno, aby zpívali a hráli veřejně
tai. vé skladby, jaké budou reprodukovati později
po celý život. Proč tedy pokrokářský volnomy
šlenkář začíná dělati tak velikého poručníka v
záležitosti, do níž mu pranic není? Kdyby mladíci
byli komandováni do německy řízené synagogy,
pak by ani nehlesl.

Tolerance ryze pokrokářská. Frumarovým >U
čitelským Novinám« zaslali tiskovou opravu o po
věstné velrybě litomyšlské katecheta Kacafirek a
sám professor přírodopisu Oldř. Šťastný. Oprava
ta na hlavu poráží celý výmysl pokrokářský. A
jak se zaradovala z pravdy a skutečnosti redakce

řili pravdu? Zlobí se, že »k vůli takové lapalii«
bylo zavedeno na ústavě vyšetřování. Pěkná lapa
lie. když katecheta byl zostuzen jako tupý igno
rant a když zpráva letěla jako po drátě z jedné
pokrokářské redakce do druhé! A kdyby bylo k
přesnému vyšetření nedošlo, pravdomlůvná re

dakce zase by se smála, že na základě paragrafu
lze opraviti všecko, katecheta by stržil nějaký no
vý pošklebek. Ale poněvadž ta oprava ťala do ži
vého, jelikož jest přesvědčivým svědectvím o ko
mediantství pokrokářských podvodných zpravo
dajů, vymstívá se list dodatkem tím, že zlehčuje
v cholerické vášni ředitele ústavu. Tak velikou.

ted. má radost nadd poznanoupravdoupravdou!

Kněžské kolárky
a náprsenky,
flane.. košile, spodky, ponožky, ka

pesníky a ložní prádla zašle na výběr

P. T. interesentům známá svou
solidnostífirma

Václav L. Holý,Hradec Králové, Klicperova ulice č.233

Vlastní výrobastřižníhozboží. >

Národohospodářská hlídka.
. Uhlářský kartel. Minulý týden proveden ve

Vídni výsledek uhlářského kartelu v anketě kar
telové, Srazili se tu ostře zástupci spotřebitelů
městských se zástupci uhelného velkoobchodu. Ti
to však popírali, že mají jakou kartelovou úmlu
vu mezi sebou.,To jen tak jediní podle druhého
prý se řídí! Konečně i tito zástupci jak dolů tak

dešlí karteláři souhlasili: s kontrolou státní nad
kartely, se závazným předkládánímkartelových|

však knih jednotlivých závodů. Zástupcům kruhů

kojení. Se strany zástupců dolů | se sťrany zá
. stupců obchodu bylo. dokazováno, že jednak v po

Sledních letech náklady výrobní velice stouply,
jednak že výlohy, spojené se sprostředkovátel
- skoj činností obchodu, jsou: tak veliké, že pohlcují
„největší část rozpětí mezi cenamiuhlí z dolů a ce

(nami pro posledního konsumenta. Zástupci konsu

„prosto nedokonalá a že zde nejspíše bylo by lze
„ stáťu ve "prospěch "nejširších vrstev zasáhnouti.

UAnketa tedy v celku sotva přineslanový mletá! || pro řešení uhélné otázky, otázky, která ostatn

" nás 'v pošlední době ňení předmětem příliš Répozornosti.
Mezinár. mlékařský svaz, jako agrární sdru

žení obranné, vydal zprávu o stavu trhu mléčného
v I čtvrtletí letoším. Náklad na dobytek mléčný
značně vzrostl oproti lonsku. Metrák sena je u po

|

rovnání s lonským březnem dražší o 8 hal. až
8.65 kor. (v Rakousku o 2.32 K), jetel je dražší
o 40 hal. až 8.65 K. Nejméně zdražila se krmiva
v Uhrách, nejvíce ve Švédsku. Skoro všude také
ubylo mléka, vyjma Italii a Švýcarsko. A všude,
i v těchto dvou státech, mléko zdraženo, jenom
v Dánsků nikoliv. Zdražení obnáší na kilogram
lhaléř (v Italii jenom 0.15 hal.) až 3 necelé haléře.

V Rakousku zdražení je 2.75 hal. V Uhrách sice
ceny krmiva vstouply nejméně z celé Evropy, ale
mlého zdraženo o 2.19 hal. na litru, tedy skoro o
tolikéž, oč ve Švédsku (2.60 hal.), kde ceny krmiv
vystoupily desetkrát silněji než v Uhrách. Nejlaci
nější mléko má Nizozemí (18.85 hal. za litr), po
něm Norsko (20.15 hal.), pak Italie (22.80 hal.).
Nejdražší mléko má Švédsko (28.55 hal.). Rozdíl
mezi cenou ve velkém a drobném rozprodeji činí
nejvíce v Dánsku, totiž 11 haléřů na litru, nejméně
v Nizozemí, jen 4.71 hal.; u nás činí 6.21, v Uhrách
7.71, v Německu 5.48, ve Francii 9.27, ve Švýcarsku
6.03. v Italii 6.79 hal. na litr. Rozdíl závisí podle
všeho na hojnosti sprostředkovatelů. Čím z větší
dálky se mléko dodává, tím v hojnějším množství
se hromadí v jedněch rukou a tím nákladněji pak
znovu až ku drobnému spotřebiteli rozvádí.

Produkce obllí v Rakousku. Všeobecně- má se

vého počasí dopadla žeň příznivě, nestačí tato

nutno dovážeti obilí odjinud, zvláště -ze Srbska,
Rumunska atd. Bude zajímavým, znázormiti si na

skutečnosti a pravdě. Pravdivým-li je mínění, o
němž byla učiněna nahoře zmínka, pak bylo by
Rakousko-Uhersko aspoň v nejdůležitějších svých
obilninách státem importním, což znamená, že 0

to však dosti spolehlivou statistiku o produkci a
přesná data o vývozu a dovozu. Z těch číslic lze
podati skoro spolehlivou statistiku o spotřebě a
pak srovnati ji s číslicemi produkční statistiky.
Sestavíme-li výrobní cifry pšenice v obou polovi
cích říše za posledních pět let, obdržíme celkový“
obnos 391.4 milionů metr. centů. K této domácí
výrobě dlužno připočísti ještě celkový obnos, za
který se pšenice dovezlo a jenž činí asi 8 mil. metr.
centů. Dle toho Činí průměrně konsum 59 a 9 pat
náctin mil. metr. centů, nebo okrouhle 60 mil. me-.
trických centů. Tomu třeba rozuměti takto: V le
tech velkých výnosů a levnějších obilních cen
(šako na př. r. 1906) bylo spotřebováno 62—63 mil.
metr. centů, v letech špatnějšího výnosu a vyso
kých cen (jako roku 1910) necelých 58 mil. g
Protože v tomto roce možno čítati dle dosavad
ních vyhlídek s výnosemasi 61—62mil. g pšenice,
lze míti za to, že domácí spotřeba bude úplně kry
ta. Obchod však, jak na snadě z utváření se cen,
není téhož názoru a uvádí proto důvody, jež ne
jsou však zcela bez váhy. — Plné vyčerpání zá
sob a malé omeškání, zpoždění ve žních může k
tomu přispěti, že nejen dvanáctiměsíční spotřeba,
nýbrž nejméně dvanácti a půl měsíční spotřeba
musí býti z výnosu nové žně uhražena. Již tento je
diný důvod stačil by, aby jistý import doplnil do
mácí zásoby, import třeba že ne vysoký. K tomu
přistupuje faktum, že přechod od konsumu žita ke
konsumu pšenice ustavičně pokračuje, a že po pří

menší, než před tím. Dle dosavadního stavu obilí
tedy a v předpokladu, že úroda bude uspokojivě
počasím podporována, bude tohoto roku konsum
VYrovnováze s produkcí.

Ústřední jednota českých hosp. společenstev
úvěrních pro Moravu á Slezsko (svaz Raiffeise

Dle zprávy posl. Šrámka přes hospodářskou a fi
nanční dépressi Ústřední Jednota zaznamenává

tí, ačkoli je povlovnější pro tíseň finanční, přec o

se 1733 podíly. Revisní činnost, čím dále význam
nější, prováděla Ústřední Jednota intensivně'dále.
Finanční tíšní trpěla Ústřední Jednota velice. Vkla
dů bylo méně o'17 proc. Odliv vkladů byt rovněž
veliký, obnášeje 938.897K a přece obnos výpůjček
z 9,692.437 K r. 1910stoupnul na 12,241.131 K, tedy
o 2,596.694K. Úvěr hypotékární tak. hledaný u hy

"poteční banky pro nízký kurs papírů seslábl. Stav
bami škol,-odvodňováním a j. melioracemi mnoho
peněz z Raiffeisenek odešlo. Stálá a:nízká míra ú

roková vybízela, aby kde kdo se obracel na Raiff

patření valné hromady nestačí a že letošní valhá
hromadabude musít přikročitke zvýšení:úrokové
míry. Za to obchod se nebývale rozmohl.Obch
ní obrat ústředí"činil"18432187 402zHamená: č

na. 339.472
K a ze439'na 290-vagonnpro SEDI,drahou stru
-sků. Obchoď s uhlímsteupl. Uhlíprodáno 28426011.

v tom 148 vagonů. Prodej kukuřicestoupl ze 153
vagonů na 233 za 325.364 K. Různých krmiv pro

—

je 116 vagonů zemáků. Mimořádně mnoho koupilo
se jetelového semene, za 77.146 K vůči 9.063-K
r. 1910. -- Hromadný odprodej plodin od. členstva
je chloubou Ústřední jednoty. Kdežto. roku 1910
koupilo se ječmene vagonů 24 za 39.391 K, stoupl
letos nákup na 156 vagonů za 327.000 K, tedy o
T23 proc.. Skupován vedle Uher. Brodska a Uher.
Hradištska také na Kyjovsku a jiných okresích.
Dodáván přímo do vagonů. Docílena cena 'o 20—30
hal. vyšší než na okolních trzích. Na jihozápadní
Moravě prováděn prodej ovsa. Koupeno za 212.000
K 120 vagonů vůči 32 vagonínn r. 1910. Oves do
dáván vojenské zásobárně v Brně. Ústřední jed
nota vysvobodila rolnictvo na západní Moravě od
překupnictva, jemuž přisluhovalo i tamější druž
stevnictví. Cena ovsa stoupla tam o 0.60—1.20 K.
Začato také se žitem. Sena odkoupeno 25 vagonů
za 17.000 K. Opozděnou nouzovou akcí dodala Ú
střední jednota 38 vagonů odpadkové soli.

Besídka.
ZATMĚNL

V Jetelově, který si rozložil malé chaloupky hned
na pokraji lesa, konala se učená disputace o budoucím
celém úplném zatmění slunce. .

>A já tomu všemu nevěřím,« ozval se kmotr. Vá
vra. Taky bylo tolik hluku, co ta kometa všecko na
páchá, popisovali ji dopodrobna, jako když starosta
pouští do světa vandrovního, a „zatím jsme tu noc ne
viděli nic. Myslím „že ten měsíc asi tolik tmy nadělá,
jako ta kometa světla. Už jsem poléval střechu vodou,
aby se došky neopražily. A bylo jako v jiné noci. Te
prve potom jsem se dověděl, že někteří lidé na západě
viděli bílý flíček, jako když problikává světýlko dvou
decimetrovou štěrbinou ve vratech. Ale před tím se
ukázala kometa jiná beze všeho průvodního pasu. Pře
kvapila ta tulačka i nejučenější pány, tak že ani nevě
děli, jak ji mají pojmenovat, když ji nemohli nijak s
oblohy sfouknout.«

„Takhle nemluvte, kmotře, tak nemluvte,« opravo
val batající Vohryz. Moc se dovede vypočítat. Máte v
kalendáři vypočítáno na vlas, kdy který den sluníčko
vyjde,- který večer bude úplněk... .«

»Aááno, protože to je každý rok stejné. Budu-li ce
lý rok místo práce jenom koukat, kdy který den si
vzpomene sluníčko vyjít, uhodnu to na přes rok hned.
Ale taky bývá v kalendářích, kdy bude pršet, kdy zas
bude pěkně. A to proroctví se vyplní obyčejně obráce
ně. Kdyby lidé přestali poroučet hvězdičkám a kome
tám. ale za to předpověděli, kdy tady — tady na zemi
bude zemětřesení, v kterém roce se urodí brambory a
kdy bude povodeň, bylo by to lepší.«

»Ínu — pravda, pravda. Ale lidé nemohou všecko
vědět med. A povědí-li aspoň něco pravdivého, pak je
to také dobře. A — konečně vždyť taky sluníčka po
třebujeme..A v noci měsíčka taky.«

»A já o měsíc nestojím, protože se nikdy nepotu
luju.- —

»Stryčku, k tomu zatmění dojde jistě, uvidíte,« o
smělil se podotknout mladý Konopas, který vychodil
měšťanskou školu a byl horlivým čtenářem. A na minutu
se to dá vypočítat. Jakmile měsíc se ocitne mezi slun
cem a zemí, nastává zatmění buď úplné, nebo kruhové.«

»| nesypej tu tolik rozumu na zem a dbej, aby
zbylo něco na tebe.«

Moudřejší ustoupí a proto Konopas s úsměvem
nechal rokovati ostatní.

»Á je to pravda, že bude. zatmění,« ozval se starý
Klubko. »Já jsem to viděl, celé sluníčko se zakryje, až
le z. toho zima. A tma veliká jako v komíně.«

»Tak, tak, viděl,« posmíval se tvrdošíjný rebelant
itzlivě. »Povídáš, že byla tma jako v komíně; — co jsi
teda mohl vidět?«

»Teda neviděl, chceš-li, ale aspoň jsem slyšel, že

dávat nejučenějším hvězdářům hodiny.«.
»A já viděla, opravdu jsem viděla zatmění sluace,«

pištěla drobná babička Hlávková třesavým rtem. »Já
už jsem hodněstará, nejmíň — nejmíň desetkrát bylo
za mého.věku sluníčko jako přípálený líváneček. A to
je opravdu. tma strašná, jako o půlnoci. Měsíček.se. při
lípne na slunce tou stranou, kterou svítí — a je po

dlouho netrvalo.c. .

»řím. — copak tady můžete zvláštního vldět?« 0
zval se Vohryz.. »Kdyžjsem byl v (mládí s tatinkem na

ku.blíž. Tady úplněk neznamená nic. Ale ú nás.vychází
večer měšíc veliký jake pecen chleba. Tam už se dalo,
panečku, něco při zatmění vidět! Viděl jsem zatmění

dobře rozumět..Když. přijde měsíc „vejš než slunce, 'tu

zacloní jako nejhlstším mrakem. Ate Je to celé.«

ce nesvítí teda ani měsíc? To.přece: není mak rýpal
Vávra. .S sim —přávds, průvda, ale.:= r měsíček“m "jedné
straně nic nesvítí a tou se obrátí vždycký při tem k

„zeml,že:naní vidětolc.“To mízě. tatinek povídal, aten
něco věděl „A.se sluncem:je lo. nejspíštaky takor*

»Ajak pal sluníčko?To jb přece'« nei pryč.
»Atvůj rozemje | ve.dno pryč, bovarko.«zlobit

se Vohryz, jehož badavý talentocitl se ve velikých
rozpacích,
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v noci sluníčko lítá. Jestliže ho nevidíš, proto se ještě

něčín jiným.«
„Vidíš, tohle máš pravdu, třebas při veliké metelici

se zakreje mrakem. A máš hned zatmění. Nemusíš ani
čekat na to, láké ti hvězdáři předpovědí.«

»A copak, je vlastně větší, měsíc — či slunce?«
ptala se zvědavě babička. —

»Inu — víte, není to vždycky stejné. Při východu
je obyčejně Jak slunce-fak měsíc větší, než když stoji
nad hlavou. A pak $€to zas rozšiřuje.«

»A já zas myslím, že musí být větší to,co víc

hřeje< pevným lasem, vysvětloval Vávra. »To přecedá rozum.«

»Hm -—-ale tohle Hlemusí být pravda, některá kam

malá kamínka plechová dají pěkné teplíčko hned.«
»[ dej pokoj, rozlobil se Vávra. »Mluvíš o měsíci,

ale tak, jako bys s něho právě spadl mezi nejhloupější
lidi. Tolik sám dobře vím, že měsíček se blýští jen

proto, že na něj slunce svítí.Slunfčko je větší, okolo ně
ho se točí naše země.«

»Jo — a jak pak na něj svítí, když právě v noci ne
ní nikde vidět? Proč pak taky neposvítí na zem?«

»Svití, ale na druhé straně, až v Americe. Svítí-li

býti taky tak u země.«
Ale — budete se Kloupě hádat, okřikla je staru

cha. »Bylo by lepší, kdybyste -nějak radši vyštudý ro
vali, jak by mohlo svítit sluníčko víc na mé staré údy.
Jsem pořád celá zkřehlá. Ajá se toho zatmění nebojím,
jako se nebojím komety. Vždycky, když to přišlo, bylo
ten rok hodněbramborů. A nikdy -jsem-neslyšela, .že
by pro zatmění přišla země k ourazu anebo že by
proto bylo zemětřesení, Bude-li chvíli tma, rozsvítí se
lampička. Jen aby se ten měsíc na sluníčko nepřilípl na
vždycky! To by byla velká rána, protože i bez toho

zaunění na cestumálo vidím... (Dokonč.)

V úvěrníspolečnost

zapsané společenstvo a ručením obmezeným

v Hradci Králové,
(protiGrandhotelu) :

přijímá vklady na knížky= za4:9 až5%
úrok a to dle výpovědi.

SRB- Složní lístky na požádání zdarma. <

Uhlí nejlepšíjakostico nejlevněji. :

Josef Štěpn
odbornýpozlacovačpro ps kostelní

v Pardubicích,

a přeslacování

i veškerýchchrámových předmětů,jakoži

k (opravě pomníků, železnýchnáhrobších kříšů,

nová chrámová zařízení
v..kašdém slohu a provedení čistě uměleckém.

a fo zhotovují úplně bezplatně. a
< ústnímu jednání dostavím se na požádánítaktéš

. bez „úároku Da cestovné.

státní medailie z výstavy v Pardabicích.

„p Bávad.„saléženP 1898.a. 'm

Kdo wechoeš srdečnězašmáti, výborní

al zároveň taká o.zanobém 0 poučit,

Věnecz česneku
dílI,

7čna
j

Přijmu zručnoudálnici
na damské kostymy a šaty

a dvě učednice,
kterým by se již třetí rok platilo.

RudolfKábel"ší v HraděiKrál,
Pospíšilova tř. č. 350.

e Člověk boz

svobodné vůle

Tento název nese nová důkladná
kniha Dra Josefa Novotného.

Spis tento jest znamenitou vě
deckou zbrojnicí v boji katolíků

proti domněnkám
Volné Myšlenky.

Kniha probírá:

monistický názor světový,
původ světa od Boha,

existenci podstaty duchové,
detérminismus a indeterminismus,
mohutnosti duše,

svobodu lidské vůle,
názory Dra. Krejčíhó %*Dra Ma
saryka,

theorii Lombrosgovu o ločincích,
vliv charakteru, okolí, motivů,
společenských poměrů atd. na
volbu člověka

Kov atd.
Stran 251.. Cena 3 K 20 h.

v Objednávky vyřídí

- Družstevní knihkupectvív Hradsi Králové.

ý v každé rodině a ne
-Geenitolný pro každého, kdo čestoje
dóle vlakemPa lodí a střídá často pod-:- nebí,stravua vodua tímstálev ne
bezpečí jest, Žeorgány: zažívací one.

„mocní. Připraven jest pouze z bylinek
-4 neobsahuje nišeho,.neRjen co prospívá:
Béřese denněněkolik Ižiček dle potřeby.

- Sta sh uznání :a díkůvzdání.

X KAOOOGK

P Parehn ep pou | <| rubátké úělníkyj
nm pa a pou“ ve a Ae,ký =

tnánípřijmea a „dalvárnanábytku k

ARDO
dnoním a patronátnímúřadům!

Odborný závod pozlacovačský

GAUDENGAPP,
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění ©

oltářů, "%$5—
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, sochatd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Rozpočty n nákresy zdurma.
Na požádání dostavím ne ihned.

|

„Bloupencům našich organisací,
Odporučujeme vřele křesťanský český závod

vyšívaček a šiček »Záštita< v Chrasti
: u Chradimě,

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychovéi jednoduché vzorné ob
stará „Záštita“. Vad. duchovenstva naskytá se zde
příležitost Koupiti prádlo kostelní, zaručené dle
předpisu za ceny mírné. Učiňte objednávku Da
zkoušku a budete jistě spokojení!

pR“ Odporačujteve svém okoli! =jiy

arevná

P kostelní okna
v odbor. provedení zhotovuje a dodává

Fr. Uhlíř,
v Třebechovicíchu Hradce Král.
Cenníky a rozpočty na požád.' zdarma.

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci „Králová (909 konaném
četnými ilustracemi, a řečmi všech řečníků,

— v rozsahu 35 tiskových archů velké 8* —480:str
nabízí ve výrobní ceně K 3 — franko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

PAMÁTKY.Pa vhodnéo
k první sv. zpovědi,8v. Přijímání: a
biřmování, k missiím a k velikonoční

. zpovědi, symbolíčké *obrázky, obrázky
syatých, modlitební kniBy ve skvost
ných vazbách a různých cenách,
růžence. obrázkyv upomínku
na sv. křest

v. cenách.Javných „na„akladě.má —

Diudstoníihkuptetí
nákleditaletví, závod kudobní a

v RradetKrálové,Adoliertinu m..

.



l 1 v Hradol Kral. 130,odporašajevelodůst.dachoveastrusvé © Potontní ná

ObopiednyJiná EEE Step ohondooM zoo m nn
černá na salonníoblekya taláry Veledůstojnému

DUJNA
proti chrámu Panny Marie. “fNSRP“ V novém obchodním domě

Girový účet u Ustř. banky
českýchepořitelenv Prase. Heč pět pot

Českoslovanská záložna
v PRAZE-II., Spálená 9
zapsané společenstvo e ručením obmezeným

zúrokuje vklady 45
dle výpovědi ode dne vložení do dne vybrání.

Zapůjčujesvé střádamkyúplně bezplatně a vklad
na ně učiněcézárokuje 5, bez
Důchodkovou daň platí záložna za pp. vkla
datele ze svého.

Stavvkladů29.února1912činilK720.000—.

i Dap papíry atd. za mejpříznív
podmínek.

Záložna podléhá: 1. Zákonné odborné revisi Jednoty
zálošen v Praze dle sákona me dne 10.června 1905.
2. Nepředvídané revisi celoroční, již vyko
nává p. Alois Svoboda, oficiál o. k. zem. fin. řidi
telství v Prase, kterou vykonává Zkrát aš
Skrát v týdnu. 8. Revisi prováděnétřemi revi
sory volenými valnou hromadou ze řad členstva.
4. Denní revisi pokladny, jiš vykonává předseda
p. školní rada Dr. M. Kovář.
Záložna podrobena byla v srpnu 1911 zákonné rovisí
Jednoty záložen a shledáno vše v nejlepším pořáditu,
© čemž osvědčí, že táž v revisním nálesuposname
nává, že béře na vědomí „velmi pěkný stav zá

jogenského hospodářství“s Dopoledne od !/,9 do 12 hod.

dopol. a od 3 do 6 hod.

j avůj osvědčený a Často vyznamenaný

i výrobní závod !
všech kostelních paramentů,j

spolkových praporů a kovového náčiní |
MCenníky,vzorkyi rouchahotováneukázkaJŠ

“ EM sa| požádánífrasko zašlou.

Holičské mýdlo ; 10 h— o.. 8, 0,770h
Miska niklOvanás nájořiktu. . . ... "60'h
Satonkrémmaholení -=a... ..... 70h]Kámenpo'Milent-*1.. 2... "$0'h
Kolínská voda.. . . . - . ... +.. 60:h

v HredocoiKrálové.

p
Dříve než koupíte

| zahrad, železný nábytek
než badete říditi

drátěné ploty a vala
stavte se u jediného výrobce

U, Plocka v Mradei Král,

(Pětidomíi),
ao

Prmníčeský katolický zárod ve Vidal.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ku

stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obětarám též ko
vovénádoby, kříže

a td.

„Vídeň,

| Browning
| |

6-55, 7-65.

Welotlouy, *“
|| Wambitky,
|| rowdiwsry,:i:
| Hobortky,
(| tow. pušky

VajtáchRáž v HradciJdi,

k rostrupětka spolu
danévcanách.ú

duchovenstvu a
slavným patronátním.
úřadům +ovolajesi dopo
rečiti veškeré kosteluí nádoby s

ní A to: m0.::FABC0, kaj ch

slkáře,nádobky, K- paciál ály,ce,
atd. své olesiní "lednice
církevním vyhovující. Btáré |před

má opravaje v |v původníintenci aslatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje“ Hotové
předměty neb

Řáakafake bor zářesnosikoupě
Vás 6posíláposvěsení.Práss ruční

Sblad volůSR ovávázaM Boutá
proteny, jídelní náčiní secttíbra pravého

1čínského vždy na akladě. P

Staré slo, úříro ©úrakobenykupuje< nejv ces)

JAN STAHĚK,
paslé a olaoleur

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

KABOX BODK C805X ABDX GEBX

ŠJan Horák, isoukenník
M Rychnově nad Kněžnouzasílá na požádání vždy

2 u roční salsen okolZ
nejnovějších pravých

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

zemských.
Četná uznání zvláštěz kruhůvelo

% důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- x
sluze méhe ryze křesťanského závodu za

$ dobu více než třice'iletého působení.

X
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volejemnéolátky na taláry.
n Též na splátky bez zvýšení con!
A 8 XO0B EABB"EAGBJKABX

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

syc ec, nástupce)|

Šuebx006985

aeZ>“

íŇP TKEoken kestolních. (SLC Jj k
PRAHA-I,

8. U5
al. čís. 29zové Wíšo Ma |

lého náměstí, dělve přesSa ná
Dá čki |K X :
boo JN|0Zd Šj

L

ý M.P naj
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Belgie a Portugalsko. více než oposice. Karteláři však se těšili, že těch
šest hlasu jistě jim při veliké agitaci spadne do

diná Belgie má vládu opravdu katolickou. Proto

přátel křesťanství. Zapomnělo se na stavovské
pcžadavky, na velikou ruznost v politickém nazí
rání. Liberálové a soc. demokraté s anarchisty a
zednáři ve svorném šiku uspořádali obrovskou
výpravu na úplné politické ochromení vládnoucí
ho katolictva. Živlům protikatolickým poskytuje se
v Katolické Belgii tak veliká svoboda, že by katoli
čtí Francouzi a Portugalci hromadně zajásali, kdy
by mohli užívati mezi vládnoucím zednářstvem
jen část takových práv. Ale podej pokrokářům
prst, hned ti začnou spílati, proč jim nenabízíš ce
lou ruku. A pokud se nedáš zcela zotročiti, budou
stále naříkati, že jsi karabáčníkem.

Protikatolické živly vyvinuly úpornou ener
gii. Pracovaly před volbami i po, volbách prostřed
ky bezcharakterními. A dávaly zřejmě na jevo,
že sc jit nejedná toliko o větší rozmach, nýbrž o
bezohledné potírání občanských práv valné vět
Šiny obyvatelstva belgického. Do cizích časopisů
byly zasílány zprávy hemžící se bezectnými lžemi
a zcela zřetelně v tisku vyhrožováno: »>Přijde-lili
berá'ní strana k přesvědčení, že volební zákon ji
odsuzuje, aby byla navždy bezprávnou menšinou,
pak jest odhodlána opustit cestu zákona a donutit
vládnoucí většinu, aby zemi povolila jediné v prav
dě spravedlivé, všeobecné a rovné hlasovací prá
vo.« Hrozilo se také pro případ porážky oposiční
ků >nejhoršími vnitřními otřesy«. A také zkartelo
vaní pokrokáři, aby ukázali, jak rozumějí šíření
kultury, již před volbami v noci na den 29. květ
na rozbili Jesuitům v Antverpách silné kostelní
dvéře a okna; snažili se docela zapáliti kostel, což
se jin. nepodařilo. Jaké jedovaté zprávy byly na
oklamání lidu šířeny, patrno na př. z toho. že vláda
slíbila veřejně 25.000 franků tomu, kdo jí dokáže,
že dala 20 milionů na kláštery, jak zednáři do svě
ta vytrubovali.

Voiba zástupců do zákonodárného sněmu jest
řízena soustavou plurální. Posud měla konserva
tivně katolická většina ve sněmovně o šest hlasů

FEUILLETON.
- 

U PYRAMID.
' Píše professor Dr. Jos. Slabý.

(Veškerá práva vyhrazena).
A zase opouštíme Kahýru — >Vítěznou«.
Návštěva naše tentokráte platí pyramidám.
Za časného, nádherného únorového jitra vy

jíždíme z města. Toto zdá se jako vymřelé. Jen
sem tam mihne se člověk. Čarovný ostrov Gezi
reh, přes nějž jest nám jeti, je pln vůně velikých,
červených karafiátův a růží.

Mešity a mináry města víc a více řídnou. Ko
nečně jsme venku na krásné silnici. Tu a tam stíní
ji palmové háječky. Za dvě hodiny jsme u cíle —
v Ofzeh, na samém kraji libycké pouště.

Stojíme u nohou tří velikých pyramid. Vysta
věli je faraonové čtvrté dynastie Cheops, Chefren
a Menkevré ve třetím tisíciletí před Kristem.

Jsou jednou z pěti skupin pyramid bývalé
nekropole (pohřebiště) staroslavné Memfidy. Smě
rem k jihu spatřuješ pyramidy u Zavíjet el-Arjan,
pak u Abůsir-u, u Sakkary, u Dahšur-u. Pátá sku
pina u Abů Roáš, severně od Cízeh, zmizela téměř
již s povrchu zemského.

Těžko je vylíčit první dojmy, které se tě zmoc
ní při pohledu na tyto velikány.

Na východě nádherné Nilské údolí s bující,
nevyčerpatelnou úrodností. V jeho lůno životem i
sílou kypící Nil

« . , »vlévá lahodné zásoby,
tvoří všechny dobré věci
pán pokrmůpříjemných...

+« . zásobí sklady a naplňuje špýchary,
aby chudým blahobyt připravil.«

většina belgického obyvatelstva pod knutou nej

|

A ejhle, národ dal odpověď na všecky plantáž
nické vyhrůžky tak jasnou, až stanuli karteláři
zdrceni. Opcsičníci netoliko si neodnesli kýžených
šest mandátů, ale ztratili další.

Kotolíci již mají zajištěnu ve sněmovně větši
nu šestnácti hlasů, tedy vzestup veliký.

Toto potěšitelné faktum budiž nám výmluv
ným poučením, co dokáží organisovaní katolíci, i
když se proti nim spikne všecko. Jestliže se ozý
vají někde hlasy, že jest nemístno organisovati se
na základě konfessním, odpovídáme k tomu, že
proti katolíkům naopak se organisují celé davy na
základě protikoniessním. ©Schovávati úzkostlivě
před ninu, před lidmi mělkých zásad katechismus
do stolku, aby se >nepohoršili«, znamená po způ
sobu pštrosa ukrývati hlavu do písku k obveselení
těch, kteří stejně uhodnou, jsme-li katolíci, či cos
jiného. Křesťanství dle slov samého Písma jest
kvasem, který proniknouti musí i jednání veřejné
veskrz, náboženství naprosto není věcí soukro
mou, protože dějepis zřetelně svědčí, že právě růz
né konfesse měly na veliká hnutí dějinná vliv nej
větší. Žid schovává talmud, evangelík katechismus
heidelberský, ale soudnílidé: hned jim řeknou, aby
buď veřejně se hlásili k tomu, čemu se dlouho u
čili, jako základnímu životnímu názoru, anebo ať
jsou důsledni a vystoupí ze své náboženské obce.

Vizme smutný příklad Portugalska! Ačkoli jest
tam převážná většina katolíků, přece tito, spolé
hajíce se na byrokratické a zrádné vysoké úřední
ky, neutvořili politických organisací na přísluš
ném konfessním základě. Proto byla jejich svobo
da povalena k úžasu celé nezednářské veřejnosti
evropské jedním rozhodným nárazem. A ti, kteří
dříve k vůli chlebu přísahali ochotně při vstupu
do svého úřadu po katolicku, přísahu svou haneb
ně zrušili ihned, jakmile zvítězila děla volnomy
šlenkářských vzbouřenců. Kdyby bylo došlo a

byli zednáři tak daleko neodvážili, protože by by
li věděli, na jak tvrdou pevnost jejich lebky narazí.

Belgičtí karteláři naříkali, že prý volební řádS ———
Na západě poušť lybická rozprostírá svůj bělo

žlutavě se třpytící ohromný úmrlčí plášť ... A
na hranici mezi životem a smrtí směle a majestát
ně pnou se k nebesům největší památníky, jež ruka
lidská kdy byla vytvořila. Zdá se, jakoby součas
ně vzdávaly hold životu a činily smrti poklonu.
Celé panorama: metropole, krajina, Nil a poušť je
ozářeno záplavou egyptského ranního slunce, do
bročinnéhoa planoucího...

»Ty vycházíš, stoupáš a dostihuješ vrcholu
v neustálých dobrodiních,

probíháš nebe na výsostech,
východ tvůj bleskotá září,
veškeré dráhy tvé naplněny jsou paprsky.. .«

Jeho leskem září Nilská krajina, jeho třpytem
oslněna jest poušť, jeho zlatem jsou polity stěny py
ramid, které jako velebné královny trůní nad žír
nou krajinou i písčitou pouští. Zdá se, jako by v
celém okolí panovala jakási nálada slavnostního
holdování něčemu nevyslovitelně velkému, vzne
šenému, čeho nemůžeš ani viděti, ani pochopiti a
co přecebudí nadšení...

Veliký Napoleon započal dne 21. července ro
ku 1798 denní rozkaz k svým šikům před bitvou u
těchto pyramid následujícími slovy: »Vojáci, čty
ry tisíciletí na vás patří.. .I< Kdo stál u nohou
těchto pyramid, chápe, že Napoleon jiných slov zde
ani promluviti nemohl, poznává, že i nejprostší vo
jin slova tato v celém jich rozsahu pochopiti musil.
»Čtyry tisíciletí na vás patří.. «

Velikost těchto obrovských výtvorů lidské ru
ky poznáváš teprve v bezprostřední jich blízkosti,
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není v Belgii dosti spravedlivý. Na to se jim mohlo
odpověděti dotazem, proč tolik chválili portu
galské katany, kteří zavedli volby tak nespraved
livé, tak loupeživé, že svobodě katolické svázali
úplně ruce. Mohlo by se jim namítnouti, proč sym
patisují tak okázale s bezohlednými tyrany, kteří
katoilckému lidu dávají místo hlasovacího lístku
na ruce pouta a strkají jej do žalářů, které jsou sku=
tečnými Iidomornami.

V Portugalsku nyní kvašení se přirozeně stup
ňuje. Jakmile soudce odváží se souditi ve sporu
katolíka s volnomyšlenkářem spravedlivě, již mu
hrozí propuštění. Pod nátlakem despotu také kru
tě 1 nespravedlivě odsouzeny celé tisíce katolíků.
Ani to však nestačí zastrašiti katolické obhájce
občanské svobody. Proto nyní volnomyšlenkáři
ještě ollávku přitužují. Usilují totiž, aby vešel v
platnost zákon, dle něhož by mohla vláda propou
štětí soudce, kteří »nehájí republiky«. To zname
ná. že mají býti o svůj úřad připravováni soudco
vé, kteří osvobozují domnělé »spiklence« na zákla
dě výroku poroty. Tedy lidovému soudu chystá se
podvázati ruce republika »nejlidovější«, vlastně
zednáři, kterým dělali velikou reklamu zvláště
volnomyšlenkáři brusselští.

Jelikož se posud nepodařilo portugalské vlá
dě úplně poroty zotročiti zákonem, stará se tato
aspoň o to, aby spravedliví soudcové byli trestá
ní pouličrí chátrou. V Portu na porotce, obhájce a
svědky, opouštějící soudní budovu, poštvaná luza
učinila tak prudký útok, že tito měli co dělati, aby
životy uhájili. V Lissaboně nebyla schválně přidě
lena k vozu, odvážejícímu vězně, obvyklá stráž.
Rozuiní se, že předem smluvený zástup karbonář
ských násilníku vrhí se na vůz s takovým vztekem,
že jej překotil a chystal se vězně usmrtiti. Příspě
chavší jízda však přece konečně vězně vysvobo
dila z dračích rukou a do vězení je živé dopravila.
A co činily zednářské listy po scénách tolik bar
barských? © S jásotem ohlašovaly »nadšené pro
jevv lidu pro republiku a vlast«.

Krvelačných scén se již odehrálo v Portugal
sku tolik, že uvědomělí katolíci belgičtí ani zdale
ka se nedali oklamati svobodomyslnými frásemi
těch helgických zednářů, kteří jsou v tak úzkém
spojení s katany portugalskými. Svobodu tací ka
rabáčníci slibují potud,pokud nedrží bič v pevných
rukou. Jakmile jim však podvedený lid vleze dok oSSo
když patříš na ohromné balvany, z nichž jsou zbu
dovány.

G jich kolossálních rozměrech učiníš si nejlépe
představu, předvedu-li ti výpočty slavného anglic
kého egyptologa Flinders-Petrie-ho. Dle nich bylo
potřeba k jediné Cheopsově pyramidě dvou milio
nů tří set tisíc kvádrů ve velikosti 1 a 10 desítin
kubických metrů. Dle výpočtů jiného učence by
bylo zapotřebí ku převezení těchto balvanů přes
moře a padesáti pěti tisíc velkých paníkův, a že
kubický obsah této pyramidy obnáší dva a půl mi
lionu kubických metrů.

Největší a nejkrásnější z nich je pyramida
Cheopsova. Je vysoká 137 a půl metru. Přesaho
val by ji jen kolínský dóm a věž Eifelova. Délka
jejích základů obnáší 227 metrův. Chefrenova py
ramida je 136 metrů vysoká a při základech 210
metrů široká. Pyramida Mikerynova měří 66 a půl
metru zvýší a 108 metrů zšíří. — Kameny k pyra
midě Cheopsově dodávalo pohoří Mokattam u Ka
hýry. K jejich dopravě byla zbudována zvláštní
hráz, kterou odborníci považují v ohledu technic
kém za dílo neméně mistrovské jako pyramidy
samy.

Dle dějepisce Halikarnaského (Herodota) za
městnáva! farao Cheops při stavbě své pyramidy
100.000 lidí po dobu plných dvaceti let, kteří byli
vystřídáni každého třetího měsíce.

Byla to vždy povinnost robotní, kterouž v
Egyptě byly shromažďovány síly potřebné k vy
konání velikých veřejných prací. Bylť dán přísluš
ný rozkaz místodržiteli, jenž jej rozhlásiti dal od
místa k místu; a již dne příštího bylo všechno muž
ské obyvatelstvo provincie jako stádo hnáno ke
staveništi... Každý vzal s sebou v malém pytlí



pevné klece a přijme pokrokářskou ohlávku, hned
na jeh: záda dopadají nejsurovější rány.

tenkráce proti despotům volnomyšlenkářským svá
náboženská práva uhájíme, bude-li nejširší veřej

schuzi v Chrastavě pravil: »Jsme mírumilovný ná

sované obraně.

Politický přehled.
V poslanecké sněmovně ukončena 4. června

debata o prvé skupině služební pragmatiky, para
graf 1.--26. schválen ve znění výborové zprávy.

vyznání úředníkovo bylo dle možnosti totéž, k ja
kému se hlásí obyvatelstvo, mezi nímž úředník
pusobi. -- Vláda lrvá na stanovisku, že služební
pragmatika může nabýti platnosti, až bude opa
třena úhrada pro spojené s ní vyšší náklady. —
Dne 31. května přijata jednohlasně pilnost návrhu
na snížení domovní daně činžovní. Návrh odkázán
berním výboru.

Ve školském. výboru sněmovním 30. května
přijat návrh posl. Wastiana (21 hlasy proti 11), a
by učitclé byli postavení na roveň státním úřed
níkum 4 posledních hodnostních tříd.

Malý finanční plán. U ministra financí rytíře
Záleského konala se porada, zda před letními práz
dninami mohl by býti uskutečněn aspoň malý fi
nanční plán. Zástupce Čechů posl. dr. Fiedler pro
nesl proti tomuto plánu věcné námitky a vyslovil
přání. vyříditi celou finanční reformu. Zaujetí sta
noviska českého klubu ku projektu malého finan
čního plánu bude záviset na tom, jak v nejbližší
dobé utváří se vyhlídky ve příčině dorozumění
mezi oběma národními kmeny v Čechách.

Česko-německé dohodováníi. Ve Vídní pokra
čuje se o úpravě jazykových poměrů u zeměpan
ských úřadu, v I*raze o úpravě těchto poměru
u úřadu samosprávných. Nejspornějším bodem v
poradáců vídeňských jest otázka ohraničení okre
su. Češi žádají, aby 20Oprocentnímenšiny zname
naly dvojjazyčné úřadování a zamítají tlumočníky.
Tím by bylo dosaženo dvojjazyčnosti okresu mo
steckélio. duchcovského, bilinského a litvínovské
ho, kdežto státní úřady v Plzni a pražský magi
strát by úřadovaly česky. Němci proto žádají roz
hraničení dle okresu a nominativní vypočítání ka
ždého jeano a dvoujazyčného okresu zvlášť.

Kníže Thun o česko-německé dohodě. Při slav
nostním otevření přístavu v Podmoklí měl kníže
The významnou řeč, ve které zmínil se o česko
německén: vyrovnání. Pravil: »Jsme velice blízko
cíle, blíže než jsme myslili. Bodů sporných už ne
ní mnoho. Je nyní na poslancích, aby s odvahou
zastávali přesvědčení, které uznali za správné. Kri
tisovat je leliko, hůře je něco zlepšiti. Konečně do
sáhnenie cíle, kde každá část země stane na vyš
ším stupní kultury a hospodářství. Dojde-li k smí
ru, pak bude to pravý pokrok, jemuž připíjíme.
Nechť žije pravý pokrok, při němž neobdrží kaž
dý size vše, co chce, ale vše, co k svému vývoji
potřebuje.

Dr. Schreiner štve dále. Osud smiřovaček zá
visí na teri, ce řeknou Němci. A ti dají se unášeti
štvanín býv. ministra dra Schreinera, který na

nebo koši svoje zásoby na několik týdnův: několik
suchých chlebův, něco cibule, česneku a bobův
egyptských. Později byly jim již potravinv dává
ny. Od dítek až ke starcům, vše odebralo se k
práci. Obratnější a silnější zvedali, připravovali a
shromažďovali balvany vápencové neb granitové.
Ostatní byli silni dosti, aby odnášeli rum v prou
těných košících, jež nosili na hlavě, přidržujíce je
rukama. Veškero toto množství pracovalo pod ve
dením architektuv. dílovedoucích a řemeslníkuv,
kteří od počátku až do konce při stavbě setrvali.
Práce mnežství nevyžadovala tudíž žádného tech
nického vzdělání. Po určitém čase přicházeli noví
zástupovv, sehnaní zase z území jiné provincie a
vystřídali dělníky dosavadní, kteří pak se mohli
vrátiti domů.

Údaje Herodota zdají se býti snad fantastic
kými. Alé tak ohromný počet dělníků při stavbě
Cheopsovy pyramidy byl nutný v době, kdy bylo
třeba vše konati silou ruční bez mocného přispění
strojuv. Člověk sám provedl velkolepé tyto prá
ce, ale jen tehdy, jestliže se — názorně řečeno —
zmitohonásobil...

Tyto údaic Herodotovy jsou zároveň příhod
nou ilustrací k údajum Písma o stavbě chrámu Ša
lomounova: >| vybral král Šalomoun dělníky ze
všeiin Israele a byl jich počet třiceti tisíc mužu. I
posílal z nich na Liban deset tisící na každý měsíc
jedny po druhých, takže jeden měsíc bývali na Li
banu a dva měsíce v domích svých ... I měl Ša
lomoun také sedrudesát tisíc těch, kteříž břemena
nosili a osmdesáte tisíc kameníků na hoře, kromě
úřečníku, kteříž byli nad každým dílem, v počtu
tři tisíce a tři sta, kteříž rozkazovali lidu a těm,
kteříž dělali dílo... (3. kniha Král. 5, 13—16.)

“

Tyto pyramidy jsou náhrobními pomníky fa
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chové činili si nároky i na naše nejmenší práva a
to nás donutilo konečně k obstrukci, která má nám
zajistiti národní práva. Za boje trpí hospodářský
život, my však chcenie čestný mír.« Konečně vy
slevil řečník přání, aby vyrovnání bylo ukonče
no, ale jen takové, které by požadavkům Němců
vyšlo vstříc. -. Z toho můžeme usuzovati na vý
sledck smiřovaček. zavisí-li to od Němců.

O úhradě zemského rozpočtu na r. 1912vyklá
dal 29. května v Praze referent pracovního výbo
ru stálé finanční komise čes. sněmu dr. Preis. Kon
statoval, že letošního roku není pomyšlení na zvý
šení výnosu ze státních údělu. Nelze počítat s vět

země oc státu dostane. Vezme-li se v úvahu ještě
zvýšení zemských přirážek o 10 procent, bylo by
k disposici asi 15—16 milionů K na úpravu učitel
ských plati. předpokládaje ovšem, že 40 mil. K
deficitu v rozpočtu by bylo uhraženo jinak. V je
dnání o úhradě rozpočtu na rok 1912 schválen ná
vrh referentův, aby zemská dávka z hudebného
byla zvýšena, a to v léto formě: Všeobecné hu
debné by se vybíralo v dosavadní výši od těch ho
stinských. kteří v minulém roce nepořádali více
než šest tanečních zábav. Jestliže pořádali taneč
ních zábav více, budiž od nich požadováno hudeb
né v dvojnásobné výši. Stejným způsobem zvý
šeno budiž i zvláštní hudebné 20 až 40 haléřů z
každého jednotlivého hudebníka.

Rusinská obstrukce. Všechny 3 rusínské klu
by se rozhodly na obstrukci proti státním nutno
stem: branrá reforma. rozpočet a zákon vodocest
ný. Neuspckojilo je totiž císařské nařízení, kde ne
ní Lvov jmenován jako sídlo rusínské university,
která má býti až v 10 letech zřízena. S obstrukcí
Rusíni už ve výborech začali. Situace se zamotává
právé ve chvíli, kdy branná předloha je akutní.

Protičeské agitace ve Vidni. Ve schůzi okres
ního zastupitelstva v 6. okrese stěžoval si jeden
člen. že zřízena byla v 6. okrese filiálka české ban
ky a navrhl, aby spolek majitelů domů byl vy
zván nepronajímat Čechům místností. Návrh byl
schválen. Jsme zvědavi, zda toto usnesení na zá
kladě Bienerihova výnosu proti boykotu národno
stnímu bude zrušeno.

Branné předlohy v uherském sněmu schvále
ny. Po všech lěch vyjednáváních s oposicí a po
sloučení všech oposičních stran ani se nezdálo, že
by branné reformy mohly býti tak krátce schvále
ny. Za ohromné bouře oposice a za assistence po
licie ve sněmovně byly ve schuzi 4. června bran
né předlohy v celku a jednotlivostech vládní větši
nou odlhlasovány ve druhém a třetím čtení. Z hla
sů novit, i vládních, zjištěno, že v poslanecké sně
movně nikdo nevěděl, o čem se hlasuje. Nevěděli
prs to ani vládní stranníci, kteří čtyřikrát se na
pokyn hrab. Tiszy zvedli na znamení, že o něčem
hlasují. Potom teprve sděloval hr: Tisza svému
nejbližšímu okolí, že dal hlasovati a sice: 1. zda
sněmevna je ochotna přijati branné reformy v cel
ku a jednotlivostech; 2. o druhém čtení; pak o
třetíní čtení a 4. o schválení protokolu. Vše dálo
se za hrozného povyku, mlácení do pultů, pískotu
a troubení. Jednotliví oposičníci jako Julius a Jan
Justii a Holló zasypávali předsedu nadávkami: Bí
dáku, usurpatore. ničemo, padouchu. lotře atd.
Strana vládní jen tleskala a mávala šátky volajíc:

raonův .. . Není možno učiniti mezi památkami
starcegyptskými kroku, aniž by oko se nesetkalo
s vírou 1 Život pasmrtný. s výjevy soudu a odva
Žování duší. Všude v Egyptě spatřuje se péče, kte
rou tuzemci měli o pohřeb svůj, o balsamování
mrtvoly, o hrob svůj... Žádný jiný národ ne
prosytil všecek Život svůj tou měrou myšlenkou
na srirt a ideou nesmrtelnosti. Jeho hrobní archi
tektura byla nejrázovitější a nejznamenitější z je
ho výtvorův protože nejdůležitějším zaměstnáním
pozeriského života byla jen příprava k životu
věčnému...

Pyramidy měly zároveň hlásati velikost a bý
valou mec těch, kteří v jich nitru spali spánek
smrti... Farao byl za živa střediskemnejen ve
škerého živcta státního, ale i náboženského. On
byl »zástupcem Božím na zemi. obrazem boha Re
mezi žijícími, pánem Horního a Dolního Egypta«.
Básník staroegyptský oslovuje faraona:

»-- — — — —

Popřejž sluchu mi, 6 Slunce, jež vycházíš,
bys ozařovalo zemi svojí dobrotou ...

Ty's takřka obrazem svého otce
jež vychází na nebesích...
Není mista, kde by nebyla znatelna dobrota tvá.
Slova tvá jsou zákonem pro zemi veškerou. ;
Když odpočíváš ve svém paláci,
slyšíš hlas země veškeré.
Máš na milliony uší.
Oko tvé jest zářnější nežli hvězdy nebeské .. .«
Tato pyramida musila odpovídati velikosti a

moci, kterou měl farao za živa. A aby v čas byla
hotova, započal ji budovati, kdy byl ještě v plné
síle svéhoživota...

I ve Starém Zákoně nalézáme zmínku o pyra
midách jako náhrobcích. V knize Jobově (3, 13—14.)
čtemc:

Slunce,

Výborrě, hrabě Tiszo! Jde to znamenitě. Jen tak
dále!

Pomér k Bosně a Hercegovině. Ve zprávě
zpravodaje anekčního výboru rakouské říšské ra
dy dr. Redlicha upírá se Uhrám jakýkoliv státo
právní nárok na Bosnu a Hercegovinu. S plným
důrazem konstatuje se tu, že ve skutečnosti právní
vztahy Uher k zabraným zemím jak v jich roz
sahu, tak i v jich odůvodnění jsou úplně totožné s
právnírm styky Rakouska k uvedeným © zemím
tím, protože oboje práva vzešla jen na základě me
zinárecr.ího mandátu svěřeného článkem 25. ber
linské smlouvy rakousko-uherskému mocnářství ja
ko nerozdílné jednotce. Dále na základě nejvyššího
vlastnoručního listu císaře bar. Aehrenthalovi S.
října 1908 a na základě státní smlouvy uzavřené
mezi Portou a Rakousko-Uherskem 26. ledna 1909
získalo Rakousko-Uhersko právo na zabrané země
jako celek, nikoliv však jedna část těchto dílů
mocnářství.

Revolučuí. dozvuky voleb belgických. Na osla
vu vítězství volebního vyvěsily katolické spolky
po celé Ecigii prapory a uspořádaly manifestaci.
Tím byli socialisté podráždění a luza jejich vlivu
podléhající. Socialisté počali vyvolávati srážky,
jez v Brusselu, Lutychu a Vervieru nabyly rázu
revolučního Pouliční dráhy rozbity, zřízeny bari
kády. kostely a kláštery vydrancovány, do koste
lu stříleno. Když policie se pokusila zatlačiti lid,
byla zatlačena a odzbrojena, několik policistů za
střeleno. Ve Vervieru ani gardy nedovedly povstá
ní udusiti, Ve všech 3 jnamovaných městech mu
silo vojsko zjednati pořádek zbraní. Ve Vervieru
po jedné salvě zůstalo ležeti na ulici 30 osob a to
4 mrtví a 10těžce raněných. Teprve v noci obnoven
byl klid. Vítězství katoliků v Belgii je větší, než se
dosud myslilo.

král bulharský ve Vídní V sobotu I. června
přijel do Vídně bulharský král Ferdinand s rodi
nou k oficielní návštěvě císaře Františka Josefa a
byl skvěle uvítán. Císař s arcivévody očekával na
nádraží královskou rodinu. Při hostině císař chvá
lil dosavadní politiku krále Ferdinanda. za něhož
se stalo Bulharsko živlem míru na Balkáně.

Vzbouření Albánci v počtu 4000 mužů oblehli
Ypek. Rozpoutal se krutý boj, v němž byli Albán
zi zatiačeni.

Cirkevní zprávy.
Diecésuí eucharistický sjezd duchovenstva

v Hradci Králové dne 14. června 1912 na svátek
Božského Srdce Páně pod protektorátem J. Exc.

uejdp. biskupa Th.Dra. Josefa Doubravy
bude se odbývati tímto pořadem:

Dopoledne:

1. V kostele seininářském o 8. hod. Promluva:
o 9. hodině Pontifikální mše sv.

2. V sále Adalbertina o půl 14. hod. Porada
eucheristického diecésního komitétu za přítomnosti
Jeho Excellence a účastníku sjezdu. Při poradě
promluví vsdp. dr. Jindra >0 kulturním významu
Eucharistie« a vdp. prof. Brix >O eucharistii jako
středisku světových dějin«.

»Spal bych a měl bych pokoj,
s králi a radami země,
kteříž sobě stavěli chorábóth.<

Hebrejské slovo >chorábóth: znamená
»pyramidu. mausoleum, vznešený hrobr. Arabové
nazývají pyramidu »hirám«. To odpovídá staro
egypiskému jejímu jménu >chra me, se členem
2pi-chra ms, t.j. »srázný«.Z toho povstalo vy
puštěním hrdelníce řecké slovo »pyramis«. —

Tyto monumentální stavby jsou dukazem, že
V ond." prastarých dobách dopravní a stavební
technika již vysoce byla vyvinuta. Byl znám zá
kou tíže, páka, zalížení i odtížení. A kolik as po
kusů bylo učiněno, nežli se dospělo k těmto kolos
sálnír: uměleckým stavbám! A egyptská technika
byla velikou nejen ve velikém, ona byla velikou i
v detailech, v podrobnostech ...

Arabský spisovatel století patnáctého, jménem
Abd-Allatif, zaznanienal o pyramidě Cheopsově, že
jeji vnitřní balvany jsou na sebe položeny bez
maltv a s takovou pečlivostí a uměním, že »nelze
prostrčiti mezi ně ani jehly, ba ani vlasu«. A archae
ologové (Kayser a Roloff) poznamenávají o téže
pyramidě: »>Jestjisto, že podobné pečlivosti, s ja
kou jsou ty balvany přitesány a na sebe položeny.
by dnes bylo lze přes zdokonalené nástroje a různé
stroje jen stěží docíliti.« A titéž znalci napsali o
výši techniky staroegyptské: »Odpočítáme-li páru

místě: >Je s podivenim, že toto dílo v obraznosti
stavitelově vibec povstalo a téměř nepochopitel
no, že. tento projekt se mohl uskutečniti.«
„A chromují-ii tě pyramidy dnešní svojí tvář
ností, jakým as dojmem působily na diváka v do



Odpoledne:
V kostele seminářském ve 3 hod. Adorační ho

dina pro duchovenstvo.
Ve 4 hod. Adorační hodina pro lid.
Poznámka: Přihlášky ke společnémuobě

du v Adalbertinu račte zaslatí eucharistickému ko

mitétu korespondenčním lístkem nejdéle do 12.června.

Na sjezd tento upozorňujeme zvláště členy a
doračního spolku kněží, jež zveme k nejhojnější
účastí,

Světový eucharistický kongres ve Vídni. Jež
to nejdéle do konce června každý účastník kongre
su musí se přihlásiti o nocleh, žádáme p. t. duchov
ní správce, aby se obraceli přímo do Vídně se žá
dostmi o vykázání noclehu pro účastníky (Zentral
kanzlei, Wieu I., Stephansplatz 5.). Noclehy se ne
platí předem. © legitinace však budiž žádáno v
Hradci Králové u diecésního eucharistického ko
mitétu. Legitimace zasýlají se jen na pevnou ob
jednávku a každá objednaná legitimace musí býti
také zaplacena. — Aby účast duchovenstvu byla
umožněna, poskytne se dle Ord. listu č. 6. každému
zástupci duchovního správce binační fakulta a po
vohije se nařízené triduum ve dnech 13.—15. září
přeložiti na jiné dny všude tain, kde by nebylo lze
opatřiti si zástupce. — Duchovenstvo musí požáda
ti ústřední kancelář ve Vídni o bloky (za 50 h), jež
opravňují k celebrování ve vykázaném kostele a
zbavují každého majitele všech jiných poplatků za
světlo atd.

Záložna v Hradci Králové.
——= Janské náměstíč.163.

Vklady na knížky4
Při větších obnosech dle výpovědi úrok i vyšší!

Zprávy organisační
a spolkové.

K I. sletu českých +Orlů« v Hradci Králové 25. čer
vence. Slet slibuje býti manifestačním. Leč nutno pře
konati mnohé, zvláště finanční obtíže. Nedostali jsme
tisice od vlády, nežebráme u obcí, spořitelen a záložen
jako Sokolové. Jsme odkázáni pouze na své síly. Pro
to žádáme katolické P. T. spolky, organisace i zámož
né jednotlivce: Dokažte, že za »Orlem« katolická ve
řejnost stojí, že má pochopení pro jeho krásný účel. Při
spějte nějakým darem na první slet českých »Orlů.«
Dary možno zaslati na starostu župy JOS. POLÁKA,
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Žleby. Katolická naše crganisace pořádá dne 9 Červ
ma 1912 o 4. hod. odpol. v hospodě knížecí na »Hrází«
přednášku dp. Martina Kloudy, kaplana z Ronova n. D,,
se světelnýini obrazy na théma: »Cesta do Lurd«. Ka
tolíci, dostavte se v počtu co největším! Zdař Bůh!

V Sedici = Kutné Hory přednáší v neděli dne 9.
června o 4. hodině odpol. p. Frant. Šupka z Hradce
Králové. — V neděli dne 16. června přednáší o 2. hod.
odpol. ve Vyskti, večer v Turnově,

sSvaz ženských katolických spolků českých« zahá
jil v neděli dne 2. t. mi. svoji činnost valnou hromadou

báct., kdy stkvěly seještě ©v plné kráse a nádheře!
Balvany jejich byly totiž obloženy leštěným čer
veným granitém z Assuanu, dvě menší pak bílým
a žlutým vápencem. Chalifové kahýrští jim tento
plášť odňali a zbudovali z něho kahýrské mešity...

Ale tyto tři pyramidy nejsou jediným gigant
ským výťvorem, jenž pozornost tvou zde poutá.
Pojď a následui mne dále!

Písek pouště libycké chrupe pod našima no
hama jako zmrzlý sníh. V pravo před průčelím

pyramidy Cheopsovy spatřuješ odpočívající 0
hromné tělo lví s hlavou faraona. Vše je vytesáno
z jediného kusu skály. Je to sfinx. Hlava její je o
brácena k východu. A jaké to tělo, jaká hlava! Vý
ška od hlavy až k tlapám obnáší 20 metrů, t. j. ja
ko výška obrovitého domu, a délka jejího těla od
ohonu až k přednín: tlapám obnáší 57 metrů.

Připadáš si jako pídimužík před tímto kamen
ným obren. Děla v bitvě roku 1798 ji poněkud po
škodila. Ale jen poněkud. Od jejího těla a od její
hlavy se koule odrazily bez osudných ran. Ale u
razily jí špičku nosu a kousek hořejšího pysku.
Pak zůstavily na jejích tvářích několik jizev: vy
padá to jako jizvy. (schmissy<) na tváříchněmec
kých buršáků, způsobených rapírem při mensu

vete oVíce ani děla Napoleonova jí uškoditi nedov
Ohromnost: jejích rozměrů nečiní však dojmu

abanosti. Ngopak: s velikostí je zde spojena
kr lahóda, soulad. Souladem je její. tělo, lad
ným je poměr hlavy k- tělu, dokonalou harmonií

hra sama 0.sobě,čelo,oči, uši, tváře,ústa, bradaikrk...

ve velkém sále cstrova Žofínského v Praze. Za přítom
nosti 80) účastní: a dolegátek promluvili »o postavení

Svazu“ vsdp. kanovník Dr. Reyl z Hradce Král., s
Věchtová 7 Nového Bydžova, pí. Petr. Klingerová z
Karlína, sl. Aug. Rozsvpalevá z Kladna, pí. Jóža Krátká
z Prahy a vsdp. kon. Janků z Prahy. Ve vykonaných
pak volbách výboru zvoleny: předsedkyní J. J. princez
na Zd. Lobkowitzová, I. místopředsedkyní pí. Jóža Krát
ká, mai. realit a náj. Žofína z Prahy, II. místopředsedkyní
pí. Matli. Blížencová, choť místodrž. rady z Tábora,
pokladní pí. I*etr. Klingerová z Karlina, účetní pí. Fr.
Dvořáková, «. k. vrchní ;.'imistrová z Brandýsa n. L.,
jednatelkami sl. M. Zdobiuská, učitelka z Prahy, pí. M.
Plojkarová, chcť okr. soudce z Písku, knihovní pí. Julie
Kotrbová, choť nakladatele z Prahy, Ve výboru zasedají
dále: pi. hrab. Clam Martinicová z Prahy, pí. Růžena Ji
rotková. choť c. k. plukovníka z Hradce Králové, pí.

Sylva Tarouccová z Průhonic, zástupcové bisk. Ordi
nariátů: hl. farář Janků z Prahy, kan. dr. Reyl z Hrad
ce Králové, kan. Msgre Vaněček Čes. Budějovice, kan.
A. šelbický z Litoměřic, za zemskou radu katolíků v
království Českém J. Fx. ir. Vojt. Schónborn, sekr. JUC.
Mourek. Jako náhradní zvoleny: pí. M. Gottliebová, choť
živnostníka z Prahy. sl. Fr. Jakubcová, redaktorka z
Vršovic. pí. M. Malecová, choť inženýra z Č. Budějovic,
pi. Irma Vinařová, choť c. k. pluk. lékaře z V. Mýta.
K ustavující valné hromadě zaslali pozdravné telegramy:

a mi
Organisacím, sdružením a odbočkám hospodářským

na Konovsku. Kvapem blíží se čas manifestačního tá
boru v Bílém Podolí. Číňte všude pilné přípravy, ať
vyzní tábor pro nás imposantně! Z každé obce nechť
vyjede nejméně jeden ověnčený povoz! Přihlášky učiň
te co nejdříve u křesť. sociálního spolku v Bílém Podo

lí Na tábor příjede též zemský a říšský poslanec z Mo
ravy Šaralík, ar. Šulc, rolník Šabata, rol. syn Kaňou
rek, sl. Kosařová, všichni jakožto řečnici. Přípravy dějí
se veliké. Na táboře v Bilém Podolí na shledanou!

Zprávy
místní a z kraje.

Generální visitace. Jeho Excellence nejdp. biskup
dr. Josef Doubrava na své apoštolské cestě zavítá do
Hrochova Týnce (neděle a pondělí 9. a 10. června), v
úterý Včelákov, ve středu Kostelec Vrbatův, čtvrtek
Žumberk, pátek volný den „sobota Licibořice. Večer
vždy v Chrasti.

Slavnost Božího Těla konala se za neobyčejně při
znivé pohody obvykle slavnostním a povznášejícím způ
sobem. Procesí s Velebnou Svátostí vedl J. Exc. nejdp.
biskup dr. Doubrava za přísluhy celé kathedrální kapi
tuly. Průvodu súčastnity se všecky samosprávné, země
panské a státní úřady se svými přednosty. Na náměstí
tvořily špalír zdejší školy a vzdělávací ústavy; ze spol
ků v průvodě kráčely: Jednota katol. tovaryšů s prapo
rem, Vzděl. spolek paní a dívek »Anežka«, tělocvičná
jednota >Orel« a odbočka křesť. soc. dělnictva. Prapor
domácího pěšího pluku č. 18. s praporem a hudbou, ja
kož i s celým důstojnickým sborem zaujal obvyklé mí
sto na náměstí a označoval hromadnými výstřely vý
značné části theoforických obřadů. Salvy vojenské byly
provázeny jásavými fanfárami trubačského sboru na
ochozu Bilé věže. Dlužno s uznáním vzpomenouti, že

AŽ do dnešního dne věda není s to předložiti
nám význam této sfingy. Je as jedním z nejstar
ších výkonů sochařství egyptského. Byla patrně vy
tesána nedlouho po vystavění pyramid. Trůnila zde
již majestátně v době, kdy umění Řecka ještě dva
tisíze let na své narozeníčekalo. ...

Nemůžeš se dosyta vynadívati v její tajuplnou,
nehybnou tvář. nahleděti se v její podivuhodné,
ještě dnes úchvatné oči. Mrtvé oči.. .! A přece
zdá se ti, žc září, že se jiskří tichým, ale živým
ohněm .... Jeji pohled podobá se hádance a zdá
se mluviti — mluviti ve hlubokých tajemstvích.
Hledí z ní jako by lidská duše, a její oko zdá se
hlásati nesmrtelnost. A tato víra v Život věčný
byla u Egypťanů tak stará, jako jejich národní
existence...

Říká se « některých lidech, že mají oči, na
které nemůžeme po celý život zapomenouti. Podob
né oči má sfinx v Gízeh. Myslím. že u mnohých
těch, kteží navštívili pyramidy, jejich obraz ča

sem vybledne. Ale pohled stingy zůstane jim povždy nezapomenutelným.
Zdá se, jako by zraky její hledaly světlo, svět

lo nejvyšší...

své kultury. Jejím úhelným kamenem byla víra
jeho.

Během staletí zvrhla se tato víra a s ní stát,
umění, národ, Jako lavina sřítili se v pustou pro
past, kde zničeny zároveň veškery zárodky zno
vuzrození.

Zvrhla se víra ... U nohou pyramid chápeš
v celém rozsahu význam slov Spasitelových k a
poštolůn.: »A jiného Utěšitele dám vám, kterýžto s
vámi zůstane po všechny věky až do skonání svě
tax... Náboženství staroegyptskému chyběla ta
to radostnázvěst letnic...

jednotlivé oháře byly pp. majiteli domů vkusně ozdo
beny. Nejslavnějšímu svátku církevnímu obcovaly celé
zástupy věřících a nikdo jistě nepostrádal ubohých po
bloudilých »organisovaných žen«, které své a cizi děti
vlekly ráno již do lesa na výlet, aby nesměly se súčast
niti jako družičky průvodu theoforického. [ když Si
ocmyslíme církevní stanovisko, musíme přece tento truc
odsouditi jako nelidskost vůči „dětským duškn, jimž
hnedle v nedospělém věku rve se nesvědomitými mat
kami poesie mládí a útěcha života. Pobloudilé tyto mat
ky dočkají se jednou na svých vlastních dětech odplaty
za svou zhoubnou nenávist k Spasiteli. Není třeba plýt
vati slovy, protože je jisto, že mlýny Boží melou zvol
na, alc jemně a důkladně. Socialistické dámy podaly nej
lepší doklad, že v rudém táboře musí příslušník za
žvanec cheba zapříti v sobě nejen náboženské přesvěd
čení, ale i každý ušlechtilejší lidský cit.

Uměleckou vycházku uspořádala správa semináře
pro alumny do Kutné Hory, kde si účastníci exkurse za
vedení c. k. konservatora a docenta církevního umění,
p. Boži Dvořáka, prohlédli památky umělecké.

Městská rada v Hradci! Králové učinila dne 3. čer
vna 1912 tato usnesení: Na dovoz deputátního dříví by
la přijata nabídka p. J. Voltra ze Lhoty Malsové. —
Výkaz pokladní hotovosli ze dne 28. května t. r. byl vzat
na vědomí. - Panu R. Nikodýmovi a spol. uděleno bylo
povolení k uspořádání výletu ku »zděné boudě« dne 6.
června t. r. — Správě kupecké školy pokračovací udě
len byl na zakoupení odiněn pilným Žákům příspěvek
20 K. — Žádost ředitelství měšťanské skoly dívčí za
zřízení školní kuchyne 4 zavedení psaní na stroji po
stoupena byli městskému zastupitelstvu. --- Uspořádání
výleti do březhradské boroviny povoleno bylo stolové
společnosti »Baráčníků“ v Kuklenách. — Vzato bylo na
vědomí, že okresní výbor nečiní námitek proti zvolení
p. Ant. Pytlíka městským zvěrolékařem. © Pí. Anně Ši
monové ponechá se chudinská podpora měsíční K 10.—
po jejim zemmielém manželu. — Různé účty, týkající se
objednávek pro městské dívčí lyceum, poukáží se k vý
platě.

Mariánská družina divek v Hradci Králové pořádá
dne 29. června slavnost svěcení praporu o půl 4. hod.
ocpoledné v chrámu Panny Marie. Posvěcení vykoná
sání J. E. nejdp. biskup dr. Jos. Doubrava. Večer téhož
dne pořádá družina ve dvoraně Adalbertina slavnostní
představení »Panna Orleánská«. Při té příležitosti před
nese se slavnostní proslov, sepsaný od vdp. Vlad. Hor
nofa. Začátek přesně o půl 8. hod. večer.

Pohostinská hra činohry Národního divadla v Hrad
ci Králové. Přední členové činohry Národního divadla
z Prahy sehrají pod záštitou ochotnické jednoty »Klic
pera: Guinonovu veselohru »Štěstí«, jednu z posledních
novinek. O představení toto. při němž všechny úlohy
obsazeny jsou pražskými hosty, jeví se již dnes neo
byčejný zájem a doporučujeme vstupenky předem u Dp.
Růžičky si zamluviti.

Výbor společenstva stavebních a přidělených živ
ností pojednával 3. t .m. o tísnivé situaci některých od
borů. Koustatováno, že pro drahotu, finanční tíseň, ho
spodářské podnikání poněkud ochablo. Prohlášeno však,
že by bylo chybou pro přechodný stav oddávati se
pessimismu, jelikož pro budoucnost jsou podmínky slib
ného vývoje. Proto chmurné zprávy »Ratibora« sluší
odmítrouti, poněvadž situaci netoliko nezlepší, ale budí
i zoytečnou, škodlivou nedůvěru k Hradci. Svědomití
místní činitelé jsou zárukou, že příští rok přinese valné
zlepšení. Proto varuje společenstvo živnostníky před

U nás v Evropě zavádí se čím dále tím více
vzdělanost víry prázdná. Její rozšiřovatelé odvo

bude tato kultura vyhlížeti za dvě stě let? A čím
je doba dvou set, tří set let? Zeptej se sfingy v
Oízeh ... Ona mlčí. Ale její zraky pevně jsou u
přenyk východu....

Ex oriente lux —-od východu světlo! ....

Když bylo světlo staroegyptské kultury zplo
dilo vzdělanost Hellady — shaslo. Po Řecku přišla
řada na Řím. A kde byli bychom dnes my, kdyby
nebylo bývalo od Východu zazářilo Světlo neko
nečné veliké, vznešené, Jerusalém Kristův?

Země Egyptská vydává svědectví Palestině,
řeka Nil Jordánu a nekropole v Gizeh Jerusalému.

V Egyptě spojují se nitky Starého i Nového
Zákona.. ... Do Ezypta byl prodán Josef, aby zde
dosáhl! hodnosti místokrále. Zde nalezl patriarcha
Jakub a jelo synové záchrany před hladem. Pod
Šunmnýmipalmovými háječky hostila země Gessen
ska mladostvý národ vyvolený. Tam na březích
Nilu bylo nalezeno a zachráněno děcko jménem
Mojžíš. Ku břehům Nilu utekla se Panna Nejsvě
tějši s Pacholátkem. Egypt jeví se nám jako veli
ký asyl Starého i Nového Zákona, jako Prozřetel
ností vyvolené útočiště národa vyvoleného. Tato
země byla Všemohoucím vyznamenána | úlohou
vznešenou, aby připravovalidílo vyokupení ....

Proto kdo do Palestiny zavítá, nikdy by ne
měl opomenouti navštíviti i Egypt. Dojmy z Pale
stiny přinesené se tu více prohloubí. Vše zjeví se
mu ve vyšším, podivuhodnějším světle. Zde může
v zárodcích stopovati a sledovati to, co mu pobyt
v Palestině jasně na mysl přiváděl...



Výlec Spolek paní a dívek »Anežka« pořádá v ne
děli dne 9. června výlet do zahradního dostinče p. Špry
ňara na Slezském Předměstí. Začátek ve 3 hod. odpol.
Za nepříznivého počasí odbývá se program v sále Adal
bertisa,

Mostné ve prospěch Ústřední Matice Školské vybí
ráno bude v den Matiční slavnosti, dopoledne dne 16.
t. m. na Labském mostě na Eliščině. nábřeží mužským
odborem inatičním. Tento zdroj příjmů ve prospěch Ú.
M. Š., který od jednotlivců vyžaduje nepatrné oběti, jest
velmi vydatný pro čilou frekvenci, vynesloť mostné lo
ni K 124.--, nevyžadujíc žádných nákladů. Pro Matiční
slavnost satnu připravují se dvě nové attrakce: skvělé
elektrické osvětlení z večera a regatta na Labi.

Nadace. Záložna v Hradci Králové založila na pa
mátku svého 25letého trvání v r. 1887 nadaci pro něj
staršího, schudlého a bezúhonného člena svého mužské
ho i ženského pohlaví. Pětiprocentní výnos z kapitálu
2.000 K, tedy 100 K udělen bude výborem záložny dne
t. července t. r. Žádosti podány buďtež do 30. června
tohoto roku.

Manifestační schůze středních stavů koná se tuto
neděli dne 9. června o půl 11. hod. dopol. v Živnostensko
čtenářské Jednotě. Program: Hospodářská mizerie v
Hradci Králové a berní šroub«. Schůze tato má se státi
demonstračnín projevem pro odstranění všech nespra
vedlivých daní, zejména daně výdělkové, a pro zave
dení jedině spravedlivé daně progresivní, čili vzestupné
s nezdanitelným minimem cestou zákonitou. Jest si přá
ti, aby tato schůze, která jest veřejná, pro důležitost
projednávaného předmětu, byla zvláště od živnostníků
četnž navštívena.

Župa obchodních gremlí kraje kralohradeckého zvo
lila ve valné hronadě, jež se konala dne 19. května t.
r., za předsedu p. V. J. Špalka a za jednatele p. Stani
stava Jiráska z Hradce králové.

Čítárna měst. prům. imusea příštupna byla v měsíci
květnu ve 12 dvouhodinách. Navštívena byla celker
611 osobami. V čítárně samé vydáno na 562 žádanky
649 svazků knih a 264 předlohová díla. Domů 77 oso
bám půjčeno bylo 206 svazků knih a 635 předloh. Mimo
Hradec půjčeno bylo 12 vypůjčovatelům 28 sv. knih a
155 předloh. Do knihovny věnovali: Pan inž Jindra ví
ce čísel různých časopisů a několik brožur. Pí. Josefa
Smolíková X. roč. čas. »Lada«. Uměl. prům. museum v
Praze poslalo zprávu o činnosti za rok 1911. Koupí při
bylo 16 knih různého obsahu a 2 díla předlohová. —
Nově přistoupili za členy: Slečna Tekla Nábělková, uč.
v Nov. Hradci Králové, sl. Žofie Středová, odb. uč. m.
šk. v Náchodě, p. B. Hojný, uč. ve V. Petrovicích u
Nechanic. —- Vzhledem k nastávajícímu přesídlení do
nových místností musejních nutno provésti před pře
sídleníni dokonalou revisi a desinfekci obsahu knihov
ny. Z toho důvodu žádá správa knihovny o vrácení
všech vypůjčených knih a předloh do 20. června. Všem,
kdož do té doby vypůjčené knihy a předlohy nevrátí,
doručeny budou shthou musejním nové upomínky, za
jichž dodání přísluší tomuto 10 h ($ 8. knihovního řádu).
Týž po případě vypůjčené knihy a předlohy převezme a
příjem jich na upomínce potvrdí. Z téže příčiny nebu
dou se od 2. června knihy ani předlohy více domů půj
čovati, avsak užívati jich v čítárně omezeno není.

Přirodovědechkýklub pro severových. Čechy pořádá
ve středu 12. t. m. o 8. hod. večer v malém sále Besedy
přednášku prof. zdejšího paedagogia J. Šimka »O bo
tanických zahradách v Německu«. Vstup volný, hosté
vítáni. —. Exkurse na rašeliny v okolí Velké Bělče,
Krňovi: a Štěnkova koná se v neděli 23. t. m. Schůze
účastníků o 2. hod. odpol. u nemocnice.

Žákovské hudební produkce pořádají pěvecko-hu
dební a klavírní škcly Ferdinanda a Málky Knepro
vých v Hradci Králevé ve dvoraně »Adalbertina« ve
dnech 12. a 15. června t. r. vždy o 3. hod. odpol. Vstup
volný.

Diskontní společnost, zapsané společenstvo s ruče
nim obmezeným v Hradci Králové zřizuje na základě zá
kona ze dne 9. dubna r. 1873 Záložní úvěrní ústav v
Hradci Králové. Sídlo společnosti bude v Hradci Krá
lové a smí zřizovati filiálky a agentury i v jiných mí
stech. Účelem společenstva, pracujícího výhradně jen
se svými členy, bude hlavně eskontování faktur, účet
nich pohledávek a směnek, při čemž postupem převez
me veškeré úvěry firein ústavu na postoupené pohle
dávky. Společnost může dle stanov přijímati peníze na
úrok od členů i nečlenů na běžný účet, poskytovati zá
půjčky na cenné papíry a pojistky životní a konečně pak
i poskytovati úvěry na směnky s ručitelem. Každý při
Jatý člen musí složití K 100.— jako závodní podíl, má
však býti podíl tento nejméně 5 proc. poskytnutého ú
věru. Členové ručí za závazky společenstva svým zá
vodním podílem. jakož i další trojnásobnou jich sumou.
Povolování úvěru provádí správní rada společenstva,
která sestává z pěti členů, z nichž dva budou členové
správní rady Záložního úvěrního ústavu a jednoho čle
na z řiditelství ústavu. Ve valné hromadě volí se dále
nejméně tři censoři, dále pak členové revisního výboru
(dozorčí rady). Člstý zisk po srážce správních výloh
rozděli se mezi členy v poměru k jich podílům, zbytek
pak se rozdělí reservnímu fondupro: ztráty neb jiným
fondům specielním, jež usnesením valné hromady budou
zřízeny. Eventuelní ztráty (dle $ 16. stanov) kryjí se
především z podílu dotyčného člena, u něhož vznikly,
pak z ročního výtěžku a nedostačí-li tento, tedy z fon
du pro ztráty, neb je-li zřízen pro některý druh obcho
dů zvláštní fond, tedy z tohoto druhu fondu. Pakli ani
tyto fondy nedostačují, kryjí se ztráty z podílů členů o
statních. Dle $ 17. stenov společenstva jest provádění
obchodu přeneseno na Záložní úvěrní ústav, jako plno

mocníka společenstva, který vykonává pro společen
stvo veškeré práce účetní svými úředníky a který Jest
oprávněn společenstvu příslušnou režii zaúčtovati. Dále
faktury postoupené členem společenstvu slouží za pod
klad úvěru daného Záložním úvěrním ústavem, ať již.
eskontovániia směnek dotyčného člena neb poskytnu
tím záloh na pohledávky společenstva za členem. Má-li
člen sám závazky u Záložního úvěrního ústavu, ať smě
nečné neb v účtě, kdežto u Diskontní společnosti, ob
nos k jeho dobru, jest společenstvo povinno přebytek
ten vydati Záložnímu úvěrnímu ústavu. O schválení sta
nov bylo u c. k. úřadů zažádáno a Diskontní společnost
zahájí take svoji činnost I. červencem t. r. Založení Di
skontní společnosti Záložním úvěrním ústavem | bylo
předsevzato z toho důvodu, aby osamostatnilo odděle
ní postoupených pohledávek, které vyžaduje zvláštní
přesností, evidence a péče, což zařízením samostatné
Diskontní společnosti bude snadno možno, aniž by tím
Záložní úvěrní ústav na výnosu byl pošokzen, ba spíše
naopak, poněvadž směnky co podklad úvěru fakturového
dané, bude převáděti Diskontní společnost svým žírem
na Záložní úvěrní ústav, takže tím pro ústav žádné ne
bezpečí vůbec nebude, poněvadž za své záruky ručí
členovž společenstva vzájemně i s reservními fondy spo
lečenstva. Společenstvo podlélati bude vedle revise
vlastních revisorů, ještě další odborné revisi svazové
stanovené zákoneni. .

Pancéřové schránky v paláci Záložního úvěrního ú
stavu v Hradci Králové. Stavba bankovního paláce Zá
ložního úvěrního ústavu spěje již ku konci a v nedaleké
dobé odevzdána bidc budova svému účelu. V nové bu
dovš bankovní zřízena bude síň pancéřová, v níž umí
stěny budou tresorové schránky, takže P. T. obecenstvu
poskytnuta bude možnost v době své dovolené neb let
ního pobytu uchovati své cennosti, pokud ovšem nema
jí ohnivdorných a nedobytných pokladen, ve jmenova
ných schránkách ústavu. Dosavadní počet schránek pan
céřových ve staré budově nestačil a schránky ty byly
stále obsazeny. možnost tedy občasného | pronajmutí
schránek těchto byla vyloučena. V budově nové zřízeno
bude schránek tresorových různé velikosti cca 300, tak
že bude každému možno příležitostně schránky ty za
mírný peníz si najmouti. Doufáme tudíž, že P. T. obe
censtvo uvítá rozhodniti to Co nejsympatičtěji a schrá
nek zřízených bude užívati v míře nejhojnější. Ku kon
ci dovolujeme si podotknouti, že schránky ty jsou pod
společným uzávěrem komitenta i ústavu, takže kontrola
se strany ústavu bez přitomnosti strany jest nemožnou.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové. Stav ve
škerých vkladů činil koncem měsíce května t. r K

41,765.093.
Peněžní obrat Záložního úvěrního ústavu za třetinu

roku. Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové docílil cel

kovéh> obratu od I. ledua 1912 do 30. dubna 1912 K
839.726.794.—-,oproti celkovému obratu od 1. ledna 1911
do 30. dubna 1911 K 725,971.520.—, tudíž docílil ústav
za první čtyři měsíce na celkovém obratu více o K
113,755.279.—, na účtě pokladničním docílil od 1. ledna
1912 do 30. dubna 1912 K 209,600.742.—, oproti loňsku
od 1. ledna 1911 do 30. dubna 1911 K 163,168.296.—, tudiž

více o 46.432.446.—.K. V účtě dopisovatelů docílen pak
celkový obrat v témže období K 456,985.384.—, takže
více o K 47.620.944.—, dále docílen celkový obrat na
účtš cenných papírů K 32,854.891.—, konečně pak na
účtě směnek obrat K 62,495.118.—,stav vkladů na kníž

ky vykazuje koncem dubna K 24,234.812.81, tudíž více
na knížky za první čtyři měsíce o K 2,189.349. Akciový
kapitál ústavu jest nezměněn K 15,000.000.—, reservní
fonč pak docílil po přidělení ze zisku za rok 1911 —
obnášel K 1,358.236.35 — obnosu K 219.926.38 celkové
výše K 2,638.958.46 reservních fondů.

Přednášky v Hradci Králové a okolí. Nesporně zá
služnou činnost provadí zdejší Palackého čítárna, jakož
i jiné spolky svými přednáškami po vůkolních obcích a
městech. Bohužel, že přednášky tyto nebývají veške
rým obyvatelstvem dotyčné obce navštěvovány, ačkolív
pro svůj svědomitě vypracovaný obsah by toho plně
zasluhovaly. Nedá se však upírati, že snad jedním z dů

vodů, proč nejsou tak četně navštěvovány, bude, že
nevyhovují všemu obyvatelstvu svým obsahem potud.
že neodpovídají jejich téměř denní nutné potřebě. Jak
se dovídáme, hodlá úřednictvo Záložního úvěralho ú
stavu v Hradci Králové, které dotyčný materiál úplně
ovládá na základě své dosavádní prakse a svých zku
šeností, podniknouti po všech vůkolních obcích řadu
poučných přednášek, kde si to některý ze spolků po pří
padě i představenstvo obce vyžádá. Program předná
šek má býti asi následující: O směnce. Co jest směnka
v praktickém životě. její potřeba, veškeré možnosti a
jaké opatrnosti je nutno při směnce a to s ohledem na
různé podvody, jaké v poslední době se opakují (Tylš,
Důvěra, Reich atd). Tedy přednáška tato má poučiti
každého, jak směnku má vystaviti, k čemu má při pod

ku nechal si vydatel podepsati od akceptanta nevyplně
nou, po případě, že směnku starou při prolongaci vy

datel akceptantu nevrátil, dále že při hypotekárně za
jištěném obnosu. kde směnka slouží co podklad tohoto
úvěru, jest záhodno, aby tento podklad byl patřičně
vyznačen, atd. Dalším bedem přednášek bylo by sezna
mování obecenstva, co znamená postup pohledávek ob
chodních, jak si má v podobných případech počínati,
aby po případě placením na nesprávné místo nemusil
platiti dvakráte, vysvětliti, co je úvěr hypotekární, kde
možno tento levně si obstarati, informace ohledně ži
votního a požárního pojištění, atd., atd. Krátce účel těch
to přednáček nemá býti nijak agitační, nýbrž čistě, aby
poučil naše obecenstvo v podobných denně se opakují

cích případech, což státi se má právě od přednášejících,
na základě jejich zkušeností, z prakse získaných. Dou

fáme, že akci úřednictvu Záložního úvěrního ústavu
uvítá hlavně naše venkovské obecenstvo s velkým po
vděkem, poněvadž je dobře všeobecně známo, že již
mnohá chalupa neznalosti významu směnky, úvěru atd.
přišla na bubeu.

Záložna v Hradci Králové. Výkaz za měsíc květen
1912. Stav vkladů počátkem měsíce 1,895.093 K, vloženo
během měsíce 132.774K, vybráno během měsíce 149.425
K, stav koncem měsíce 1,878442 K. — Stav půjček po
čátkem měsíce 2.567.956 K, | půjčeno během měsíce
352.529 K, splac*:o během iněsíce 395.101 K, stav kon
cem měsíce 2.545.386K. Počet účtů 4059. Reservní fon
dy 213.850 K „závodní podíly 91.117 K, pokladní obrat
2,429.011 K.

Přelouč. Vc dnech 27. až 29. května město a celá
farnost přeloučská měly ve svém středu vzácného ho
sta, J. E. nejdp. biskupa královéhradeckého dra. Jos.
Doubravu, který k nám zavítal. aby zde udílel svátost
sv. biřmování. V den příjezdu o půl 8. hod. ranní, pro
vázen parežským prelárem, vsdp. drem. J. Soukupem,'
kapitulním děkanesn, bisk. sekr. drem. Jos. Huráněm.
vsdp. drem. Jos. Mrštíkem, arciděkanem a vikářem
chrudimským, uveden byl spolkem vojen. vysloužilců a
katolickým spolkem »Svcrnost« na náměstí, kdež byl
uvítán dp. Fr. Čečetkou, místním farářem, p. starostou
města AL Neradeimn,členy měst. rady pp. J „V. Divišem,
Menšíkem u Naňkou, p. J. Dítětem, předsedou záložny
a cukrovaru, pp. starosty obci přifařených, p. c. k. soud
ním radou Peleškou, p. c. k. vrchním kontrolorem Kra
lovcem, p. Fr. Štejskalem, c. k. vrch. správcem ber. ú
řadu, p. MUDrem. Něnicem, p. lékárníkem Pšenčíkem,
p. c. k. strážmistrem Duškem atd. U radnice očekávala
Jeho Excellenci zdejší vojenská posádka se svými pp.
důstojníky, od nichž srdečně byl uvítán. U chrámu Pá
ně tklivými slovy oslovila nejdp. biskupa jménem ža
ček Mařenka Pirklová, žákyně II. tř. měšť. školy, jmé
nem sborů učitelských pp. řiditelé škol Jarolím a Neu
hofer. Potom odebral se náš milený vrchní pastýř do
farníht domu, odkudž za hlaholu zvonů v průvodu škol
ní miádeže došel do chránu Páně. Po obvyklých po
božnostech niěl nejdp. biskup promluvu, po níž započal
posvátný úkon biřmování. Po celou dobu svého po
bytu získal si srdce všech, i těch, kteří s jakousi nedů
věrou jej očekávali. Dojemně působilo, když matky vo
dily své iniláčky, aby jim žehnal. Druhého dne konal
officielní návštěvy dopoledne na radnici a úřadů, od
poledne pak navštívil zasedací síň zdejší záložny, bo
natou městskéu knihosnu a museum polabské, které
zvláště se živým zéjmem prohlížel, obdivuje se pili, kte
rá tolik cenných památek nashromáždila, a pečlivosti, s
jakou vše uspořádáno. Ve středu ráno odebral se J. E.
do školy ke zkouškám mládeže. Ve vestibulu očekáván
p. starostou. jeho náměstkem a sbory učiítelskými, při
vítán byl p. řiditelem Jarolímem. Odpoledne o 3. hod.
navštívil zdejší hospodářskou školu, kdež přijat byl p.
řiditelem Rumlem, si. Annou Koníčkovou, řiditelkou ho
spodvňskéha kursu, pí. A. Jarolímovou, předsedkyní ku
ratoria, sborem učitelským a chovankami. Na to ve tří
dě jménem chovanek Jeho Excellenci přivítala sl. Mař.
Ryšánková Když celý ústav si prohlédl, vrátil se do
farního chrámu Páně, aby po krátké pobožnosti s námi
se rozlouči'. Za těch několik okamžiků, pokud s námi
dlel, cele s námi srostl a tudiž loučení bylo velmi do
jemné. Místní správce duchovní poděkoval Jeho Excel
lenci za všechnu námahu a modlitby, které k Bohu za
nás vysílal, načež jménem žaček poděkovala Mařenka
Mackátová. Za velikého vzrušení myslí, udíleje pože
hnání všem, kdož s níin se přišli rozloučit, odejel náš
milovaný“ vrchní pastýř na další apoštolskou cestu do
Zdechovic. My pak vděčně vzpomínáme této krásné
slavnosti s tím přáním, aby nám Bůh tohoto obětavého
a naděcného vrchního pastýře na dlouhá léta ještě za
chovati ráčil!

Pardubice. Slavnost ve prospěch Ústřední Matice
Školské pode jménem »Staré Pardubice« v 16. století,
uspořádaná v neděli dne 2. června t. r.. měla průběh
neobyčejně skvělý a navštívena byla mnoha tisíci ú
častníků. Náměstí, kdež slavnost se konala, nemohlo
pojmouti tisícové množství obecenstva, kterému se u
spořádání slavností tolik líbilo, že teprv pozdě v nocí
loučilo se s místem, kde ve vzpomínkách na staré zašlé
časy tak roztomile se pobavilo. Zásluha o tak vzácnou
a pěknou slavnost patří p. prof. Sakařovi a všem těm,
kteří s tak horlivýr: zajmem spolupracovali. Divadelní
představení před slavností v městském divadle bylo
proveden: při plném domě a s největším úspěchem fi
nančním i mravním.

Škola pro slabomyslné v Pardubicích. | V příštím
školnim roce má býti v Pardubicích otevřena nákladem
města a za pomoci státu: subvence škola pro slabomy
slné. Zatím maji býti otevřeny dvě anebo tři třídy. Zří
zením takovéto školy mů býti ulehčeno školám, kde na
lézají se děti duševně zakrnělé, abnormální, neschopné



stejnoměrného postupu na pravidelném vyučování s
»ostatními dětmi. Jest ovšem otázka velmi závažná, jak

mnoho materiálu se do této nové, neobvyklé školy, v
Pardubicích sežene. Dležno míti na paměti, že to bude
nadmíru choulostivá věc i pro odborníka rozhodnouti,
které dítě bv po právu do této školy se mělo zařaditi.
Nadto jistojistě budou se i rodiče se vším úsilím vzpí
rati toru, aby jejich ditě i při patrné duševní obmeze
nosti bylo vyloučeno z hruhu ostatních školních dítek
a bylo vřaděno mezi olbé. Děti samy budou považovati
jistě takovou školu za něco zahanbujícího a budou na
ni také jako na nějaký pranýř pohlížeti. Ostatně i ve
zvláštní, za tím účelem zřízené škole ani žádný nový
Komenský ani Montaigne nenadělá mudrců z takových
dětí, které se konečně ve třídách úplně ztratily, a co
bylo nejnutnějšího, za vedení svědomitého učitele s 0
statními dětmi se naučily, beze všeho vystrkování a
vysazování na pranýř. Ano kdyby se tu jednalo o kár
nou školn, jak s: původně zamýšlelo, tu se nedá popříti,
že by to bylo daleko účelnější a pro Pardubice a okolí
významnější. Pro takovou kárnou školu nalezlo by se
v Pardubicích a na okolí bez nejmenší závady materiálu
tolik, že by hned ani tři třídy nestačily. Význam měla
by taková škola pro zpustlé děti proto, že takové děti
ohrožují mravnost a někdy i zdraví svých spolužáků a
cesta do pclepšovny je tak zdlouhavá a úřední, že pra
vil kdosi, že spíše se člověk stane ministrem v Rakou
sku, nežli spustlý kluk bývá přijat do polepšovny. Ne
tedy pro slabormyslné, ale pro spustlé děti spíše bylo
by radnc takovou školu v Pardubicích zříditi.

Hořice. Občan J. P. žaloval zdejší duchovní správu
na vrácení přebraného stolárního poplatku, ježto jí ná
leželo dle t. zv. štolového patentu za ohlášky a svatbu
1 K 30 hal. Okresní hejtmanství dalo po slyšení finanční
prokuratury místa žalobé a odsoudilo duchovní správu
k vrácení přebrané štoly. Ta rekurovala k místodržitel
ství, jež důvody uznalo a žalobu J. P. zamítlo. Je vý
značné, že zrovna ta strana je proti nepatrným štolo
vým příjmům našeho kněžstva. která na říšské radě nej
více bouřila proti upravení t. zv. kněžské kongruy, ve
dle níž náleží, jak známo, kaplanu 700 K a faráři 1400 K
platu. Kdo je se štolou nejvíce nespokojen, jsou v první
řadě kněží, kteří si nepřejí nic jiného, než aby se jejich
pustavení přiměřeně upravilo a tak zv. štola odpadla.
Ale ni jedné straně nechtít knězi nic dát a na druhé
mu, ce spravedlivého, ubírat, to znamená vyhladovět a

"to mz? chtit jen ten, kdo náboženství a kněžský stav
považuje vc společnosti občanské za zbytečný. Je-li pak
slyšet, aby žid 4 protestant se se svým knězem o po
platek za duchovní funkci tak tahal? Pastoři a rabíni
jsou ženatí a žijí přec stavu svému přiměřeně, důkaz, že
to ani židu ani protestantu za to nestojí, aby chodil na
veřejnost s tím, co dal od oddavek. — Právě odbývá se

v Jičíně porotní přelíčení s loupežnými vrahy v konsu
mu, kteří svého času ohrožovali bezpečnost majetku v
celém okolí, a jak z vraždy v konsumu patrno, i bez
pečnost osobní. Okolnest, že jeden z nich byl předsedou,
druhť jednatelen: zdejšího anarchistického spolku, 0
tevřela lidem oči, jak ti tak zvaní theoretičtí anarchisti
představují si to v praxi, a jako každá — i nejhorší věc
— mívá svou světlou stránku, tak i tento případ vedl k
vystřízlivění mnohé ideální přemrštěnce, kteří horují
pro každý nový t. zv. pokrokový směr, kdyby byl se
be povážlivější, a kteří nestali se nihilisty jen proto, že
takých posud nestává. Jeden ze zločinců pravil před po
rotou. že je theoretický anarchista, ale vlastně pokro

"kát. Pokrokáři budou míti velkou radost. Všichni počí
nají si tak, že předsedající veřejně prohlásil, s takovou
sspolečností« že neměl posud co dělati, zač byl od ob

"hájce dra. Abela žádán, by mu neurážel (1!) jeho kli
enty. —

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, socb atd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIKULHEC,
umělecký závod v Hradel Králové.

Cetná usnání od vl. úřadů duchov. h disposici.

Úmrtí v Ronově a. Doubr. Dne 2. května odebra
la se na věčnost po přijetí svatých svátostí p. Antonie
Expertová, manželka Karla Experta, úředníka nadačního
velkostatku v Ronově n. D., u věku 31 roků. Zesnulá

-svojí milou a dobrosrdečnou povahou těšila se všeobec
„né oblibě těch, kdož ji měli příležitost jakýmkoliv způso
„bem zevrubněji poznati. Ještě za své nemoci dávala

vzácný příklad plnění náboženských povinností, na
vštěvujíc pravidelně mši sv. v neděli a ve svátek. Od
počívej v pokoji, tichá trpitelkol

Rosov uad Doubravou. Zvláštní a jistě řídkou slav
nost konala školní naše mládež na svátek Nejsv. Trojice

„Boží dne 2. června 1912, totiž svěcení školního praporu,
(který. mládeži Ronovské, jak svěděí stuha, věnoval mí
stní farář vidp. Frt. Kašťák. O 10. hodině za hlabolu
zvonů nesen byl prapor za assistence všech místních

"kněží v průvodu skolní mládeže mezi množstvím druží
„ček a mládencůze školy do farního chrámu Páně sv.
(Vavřince. Po zpěva hymny +Přijď, 6 Duše přesvatý«
vvystoupil na kazatel dárce praporu a případnýmislo

vy vylíčil význam praporu vůbec a školního zvlášť.
Prapor na jedné straně nese zlatem tkaná slova mod
litky »Anděle Boži, strážce můj« a na druhé straně
vkusně secesními barvami vetkán obraz anděla Rafaela,
an přivádí mladého Tobiáše do Ráges a u řeky Tigris
veliká ryba sápe se na Tobiáše. Kazatel zdůrazňoval
slova Tobiášova o rybě: »Pane, dává se do mne!« a
applikoval na pokušení těia, světa a ďábla, která na
mládež čekají v životě! Po té posvěcen prapor a ode
vzdán jednomu z žáhů měšťanské školy. Dojemné na
to bylo poděkovár:. dárci praporu žákyní Marií Hrnčí
řovou, dceruškou místního odb. učitele. Ku konci za
pěna kymna mládeže k aadělu strážnému a slavnou mší
svatou celý jistě" pro zdejší děti akt nezapomenutelný
ukončen. Kéž mládež naše zachová si v dobré paměti,
co jí v té chvíli řek] světitel.

Slatinany. Jeden »spasitel«, kterému se slušní lidé
vyhýbají a který umí kšeftovati tak, až dostal co proto
od váženého rolníka. vtírá se do příbytků, aby odrážel
občanstvo od uvítání nejdp. biskupa. Bylo by lépe, kdy
by vypátral původce jednoho výnosného požáru. My o
všení naprosto nestojíme o to, aby vital arcipastýře
člověk, o jehož vlastnostech bychom mohli napsati celý
článek. Ale katolíkům radíme, aby inu řekli své mínění
hned mezi dveřmi. .

Hospodářsko-občanská beseda v Běcharech se sou
hlasem obecního zastupitelstva pořádá dne 16. června
1912 o 4. hodině odpol. v obecním hostinci veřejnou
přednášku o krásach přírodních a o kráse domova. Před
nášet bude z ochoty osvědčený řečník a první jednatel
okrašlovacích spolků pro Čechy, Moravu a Slezsko p.
Bietisla: Jedlička-Brodský z Prahy. Četná návštěva žá
doucí.

KEKKKÁZR| ERIN
Vřele doporučujeme umělecký závod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v EKutné Hoře
pre odborné pozlacování nových i star
ších oltářů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromie soch a křížových
eest. Sklad náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámců.
Práce v každém ohledu dokonalá a

levná.
Závod založen roku 1868.
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Různé zprávy.
Tak odpovídají průkopníci »svobody a vyšší kultu

ry«. Ferrerovci v Belgii řádí nyní jako posedlí. Na uli
cích kamením z dlažby bořili dvéře i okna církevních
budov, v Charleroi zapálili ženský klášter, v Brusselu
roztříštěna velice nákladná okna v kostelích, zástup vra
zil do kostela sv. Jana, kdež pobořil hlavní oltář, roz
házel hostie, pošlapal kněžská roucha a pak chrám za
pálil. V Lutychu stal se pokus demolovati biskupskou
residenci, zoztřískal okna. Takovou tedy mají šetrnost
Ferrerovci k volební svobodě občanů jiných.

Mincovní zisk z nových dvoukorun. Právě vydáno
bylo 5 milionů kusů nových dvoukorun. Všech bude
vydáno 17 a půl mil. kusů a bude použito k jich zhoto
vení starých zlatníků. Nové dvoukoruny jsou nejen

bra jest ve dvoukoruně 6.35 gr., kdežto ve zlatníku 11.11
gr. Státu vyplyne následkem toho z ražení dvoukorun
značný zisk. Zisk ten činí při celkovém počtu 17 a půl
mil. kusů 5 a čtvrt mil. korun.

Cukr lacinější. Sdružené rakouské rafinerie usne
sly se uvolniti na červen dalších 5 proc. cukrového kon
tingentu a snížiti cenu rafinády o 2 K. Cena rafinády v
českých rafineriích znamená dnes 87.25 K.

Všelicos. V Turrč (Egypt) podnikl rakouský univer
sitní professor dr. Junker vykopávky, kterými nalezl
staroegypiskou nekropoli s asi 500 hroby různých typů
a spcustou předmětů z kamene, alabastru a mědi. Nej
důležitější iest materiál anthropologický. Nekropole po
chází z doby 3500 až 2900 před Kristem. — V pondělí
Svatodušní měla »Jednota katolických učitelů« v Praze
Svou ustavující valnou schůzí. — Presidentem euchari
stického kongresu ve Vídní a zároveň papežským la
gátem jmenován byl od sv. Otce redemptorista Vilém
van Rossum, rodení Hollauďan. Kardinálem stal se v
listopa du 1911,— Poněvadž v poslední době byl v Ru
sku často porušován zákon o dočasném pobytu židů za
osidlovací čárou, nařídilo ministerstvo vnitra přísné

provádění zákona a vydalo nová nařízení ohledně regi
strování židovských kupců.

Česká bauka v Praze. Stav peněžních vkladů činí
koncem niěsíce května K 18,770.861.47, tudíž o K
49.579.41 více než v měsící předešlém.

Příloka. K celému nákladu dnešního čísla přikládáme
zprávy Záložního úvěrního ústavu o bilanci za rok 1911
a premlových sazbách. Odporučujeme 'pozornosti na
šeho čtemářstva.

Listárna redakce.
Lo Bolehoště, Nechanic, Libštátu, Jičína, Zblslavi

atd. Zprávy budou uveřejněny až v příštím čísle. Svátek
zdržel praci v tiskárně.SE
3 základní

pravidla nákupu.

1. Zádej vždy nejlepší,
zvláště nestoji-li to vice
než méně dobré!
Dbej vždy, abys také '
žádané skutečně ob
držel!
Přesvědě se při nákupu
MAGGIHO kostek (ho
tová hovězí polévka),
má-li každá kostka na
obalu jméno MAGGI a
ochran. známku „kři
žovou hvězdu“. neboť

MAGGIH0 kostky po5 h jsou nejlepší!

Učat pošt. spoř.
číslo 111.510 —

Českoslovanská záložna
v PRAZE-II., Spálená 9
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

30
zůrokuje vklady 45- 45
die výpovědi ode dne vložení do dne vybrání.

Zapůjčuje své střádanky úplně bezplatně a vklady
na ně učiněvé zúrokuje 5*/, bez výpovědi.
Důcbodkovou daň platí záložna za pp. vkla
datele ze svého.

Stav vkladů 29. února 1912 činil K720.000 —.

Poskytuje zápůjčky na směnky, hypoteky, záloby
na cenné papíry atd. za nejpříznivějších
podmínek.

Záložna podléhá : 1. Zákonné odborné revisi Jednoty
záložen v Praze dle zákona ze dno 10. června 1903.
2. Nepředvídané rovisi celoroční, již vyko
nává p. Alois Svoboda, oficiál c. k. zem. fin. řidi
telství v Praze, kteron vykonává 2krát až
3krát v týdnu. 3. Revisi prováděnétřemi revi
sory volenými valnou hromadou ze řad Ulenstva.
4. Denní rovisi pokladny, již vykonává předseda
p. školní rada Dr. M. Kovář.
Záložna podrobena byla v srpnu 1911 zákonné rovisi
Jednoty záložen a shledáno vše v nejlepším pořádku,
o čemž svědčí, že táž v revisním nálezu poznáme
nává, že béře na vědomí „velmi pěkný stav zá
loženského bospodářství“.

Úřední hodiny: Dopoledne od 1/,9 do 12 hod.
dopol. a od ?/,3 do 5 had.

Biskupská knihtiskárna
w| v HradciKrálové [$

nabízí své ochotné služby ku prove
dem všech zakázek z oboru knihfisku.
Ceny mírné, vyřízenísprávné a rychlé,

PAMÁTKY
a vhodné dárky

k první sv. zpovědi, sv. přijímání a
biřmování, k missiím a k velikonoční
zpovědi, symbolické obrázky, obrázky
svatých, modlitební koiby ve skvost
ných vazbách a různých oenách,
růžence. obrázkyv upomínku
na sv. křest

v oenách levných na skladě má —

Družstevní knihkupectví,
nakladatelství, závod hudobní a papírmietví

v Hradci Králové, Adalbertinum.
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» BOHUMIL BEK v HORE KUTNÉ. *

Přijmu

pčdníKA 1 KLBDŮČKÍY
na tři roky se zaopatřením.

ANT. FIŠER,
klempíř

v Hradci Králové, Karlova tř.

e Člověkbez

svobodnévůl
Tento název nese nová důkladná
kniha Dra Josefa Novotného.

Spis tento jest znamenitou vě
deckou zbrojnicí v boji katolíků

proti domněnkám
Volné Myšlenky.

Kniha probírá:

monistický názor světový,
původ světa od Boha,
existenci podstaty duchové,
determinismus a indeterminismus,
mohutnosti duše,
svobodu lidské vůle,

názory Dra Krejčího a Dra Ma
saryka,
theorii Lombrosovu o zločincích,

vliv charakteru, okolí, motivů,
společenských poměrů atd. na
volbu člověka

atd.

Stran 251. Cena 3 K 20 h.

Objednávky vyřídí

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové.

e.

areviná

P kostelní okna
w odbor. provedení zhotovuje a dodává

Fr. Uhlíř,
umělé sklenářství

v Třebechovicíchu Hradce Král.
Cenniky a rozpočty na požád. zdarma.

Všude rozšiřujte
a podporujte

katolický tisk!

: zlijádikián:3:Bili
ŠA OršžoŠškí črks35 E EPS Ě
33S obvjksjinlt
iw Hlas šigí

a i pi Fáší

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

Továrna na cottagová americká

(HARMONIA
též evropského systému

RudolPajkrdespol.v Hradci Králové.
Sklady:

Praha, Vídeá, Badapost.

Podálováharmenias
obou soustav v každé ve
likosti, pro kostel, školu

i ku ovičení.

Cenníky zdarma a ,
franko.

Ha splátky od 10 I.
P. T. duchovenstvo 3

avláštaívýhody. "=m

Kdose chcešsrdečnězazmáti,výborněsead ek
ale zároveň také o mnohém 6»poučiti, noodládej a ob

jednej slrychlo

dílI,
který ve sbírce „IKmihovna Přítele lide“ v Brně
právě vyšel.

Vkusně upravená objemná tato kniba o 904 stranách
s 20 pěknými, vážnými i žertovnými Illustracemi, obsahující
25 podařených obrázků ze života a působení židů,

stojí pouze 3 K20 k, poštou 3 K30h
Zazílé se pouze zaslání užného obnosu,

anebo na dobírku.Adresorati stačí: př

Časopis >Přítellidu« vBrně.

Hodí se výborně do všech knihoren! "Wp

Truhlářské dělníky
a) na práci fomýrovanou,
b) na Židle švajfkáře —
a domovníka
zároveň ku balení nábytku

do stálého zaměstnání přijme c. a k. dvorní
továrna nábytku

K. V. SKUHERSKÝ, Hradec Král.

Atelier procirkovní malbu

J. Hlávka,
maliř círk. obrazů,

Praba— Král. Vinohrady,
Pucbmejerova ul. 68..

doporačaje „peledást. ducho

oltářní obrazy, kříž cesty
atd. na plátně, plechu v oměleckém provedení,

v oeně nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. Nejlepší doporučení.

Faráře L. V. Hory
„WADE MECUM“
jest co diaetetioko-oobranný přípravek

nepostráda každé rodině
oocnitolnýpron každého,kdo oestuje
dólo vlakemPt lodí a střídá často pod
nebí, stravu a vedu a tím stále v ne

bezpečí jest, že orgány zažívací one
mocní. Připraven jest pouze z bylinek
a neobsahuje ničeho, neš jen co prospívá.
Béře se denně několik lžiček dle potřeby.
Sta pochvalných uznání a dikůvzdání.

X RD [DKO K,

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dopo

rměltš veškeré kosteluí váčoby snáčiní a to: mo fa:+ „chy

cibáte, oD énky nekdy,svícny, lampy telnice,

atd. své 0 výroby, podrista
církevním vyhovující. Stáré

opravuje vpůvodní inte 4a: ť ni slatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílé na u
kásku franko bez závoznosti koupě
Vše ss posílá posvěcené. Prdcs ruční.

slatýche siříbrnýchklenotů,j

madonek, u fnků, náramků atd. zžNotářskéjídelní mášiní ze stříbra pravého
protony,tab |čínskéhovždynaskladě.
flora sat, sříbro u drahokamybupujs sa nejvyššíosn)

JAN STANĚK,
pasiř a ciselouv

Praha I. al. Karoliny Světlé, čis. 19. =.

Sblad veškorých

KGBIX 683 XCBDX BDX BY

Jan Horák,*
soukenník |

v Rychnověnad Kněžnouizasílá napožádání vědyKG0BX083

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo= 8

zemských. $Četná uzmámÍ zvláště z kruhůvele
x důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluse méhe ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicečiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku., o

| Katey omnélétky na taláry. A
i Též na oplátkybez zvýšenícon! $

ŽE X0 EO0X O0X8X

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod orůj veledůstojnéma ducho
vemetvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přeslacování
oltářů, knsatelen, kříšových cesé

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, železných

náhrobních kříšů,
alacení písma a různých předmětůvenku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celé

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.

Plány a ros zhotovuji úplaě SozPlatněa ak ústnímu í dostavímse na požádánítaktéš
bez nároku na cestovné.

Mnohosátší medal uznání po ruce a bronzováe s výstavy v Pardubicích.
M- Závodzaloženr. 1808.U



Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a netstartí odborné dílna pasířská

v Hradci Králové,
v nově zřízených místnostech, Čelakovského tř.

(za živnostenským domem)
k. zhotovení veškerých lo=
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiný
jednoduššího do nejskvostn:

šího provedení, v každém
(vzorku a ryse církevním slohu.

Vée přesně, čistě a důkladné
zhotovuje jse vmé vlastní dílně
jen ručně, čímě umožněno
mi. dodati velodůstojnému du
chovenstvu prácí trvalou a
uměleckou sa ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
eu Nilosti rovide

vány.
Mešní nádoby v obal

ulatím za Ceny ve levné.
Veškeré opravy nádob ko

etelních 20 ty: le, řádně a
levné vyšizují

Vzo rosmpočty i
hotovézbožísrt unafrazko
se zašlou.

Chudším hostelem možnosplácetbes přirážek,.
ORB*Staodporučeníačestnýchuznáníporace."ii

Prosím velodůstojnédna olaskavou přísed
adůvěru závodudomácímu.

Spolkůmdoporučuji rychlé a lóvnéprovedení
odznaků opolkových atd.

= 7Ape

Nové svižné
humoresky.

Právě vyšel II. dil

ojpvajé
s ulárního spisovatele Jiřího

Beno“ Ulustroval K. L. Tbuma.

Prvé dva díly vzbudily tak ve
liký zájem, že jen malá zásoba

zbyla na skladě.
Odporučujeme vřele katolickým
spolkům a do katol. knihoven.

V době, ky tak úžasně so ŠÍŤÍJiteratura zhoubná, každý přítel
nezávadného, pružného a pou
tavého humoru uvítá knihu tu

velice vděčně.
Stran 382. Cena 2 K 20 franko.

Objednávky vyřídí obratem

Oružstovní knihkupectví
v Hradci Král. Adalbertinum.

Obrázky svatých
v různých cenách, levné
pro školní dítky, —

obrázky smuteční

a upomínkyk sv.
přijímání a zpovědi

lze dostati

. :6dl ed

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé epousty prolhaných brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro

čary Ealookéí které důkladnými, promyšlenýmiúvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„A
EX ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1.K.
Jednotlivá čísla (nejméně 82 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

Přihromadných objednávkách poskytujeme50 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudí: může si každý

koupiti hojnost v.dělávacího čtení. Nečekej nikdo,
ař nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-li se nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

trvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
y si problédli seznam dosud vyšlých brožur, jak

jest uveden wa obálce tohoto čísla. Objednávky
obratem vyřídí

administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.

bb bo hěěěté
Račte si psáti o vzorky

firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB ,„Wzájemnost“ m
o“ v Hronově Čís. 186. “U8
— Vývoz jněmého a modního zboží. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:
Modní látky vlněnéi prací, dámskéi panské
plátna, damašky, ubrusy, ručníky ZEfÍHY na košile,
— — daty atd., překrásných modních vzorů. — —
W- Výbavy pro nevěsty "UW
sa levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chvalných u.nání. — Objednávky v oeně přes 2U K zaaí

láme vyplaceně. 1 balík 7 zprtků vkusně rosdraženýchl- a. . .: —==—=
Rřesť.-seciál. podnik!

SRP“ | V podniku tomto lze též bezpečněuložiti MG
vklady proti 6%,úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Ceského
== a Zemského Svasu.

bbběbbbbhěbětěttě

Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

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

pro každou dobu.
Stran 722.

——=

Cena 4 K.

Založeno r. 180%.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

blášený žaludeční likér pod názvem

| Aměrsde Londres
rařel| lékařskými vědátory jakožto příjemný

„ občerstvující prostředek doporučovaný,

A. 3. Angne v UdĚni 04.
továrně“ nejjemnějších likérů. | 1.

Vakléždopořučuje se k saděl. votjný tránů
cognacu, srěmskéslifovice jakožiP
nejlevnějších.P. T.' půnům

Inž. Č.

rrostředkovací
a realitní kancelář

v Hradci Králové

prostředkuje
při 2, provisi

prodej a koupi
veškerých druhů

=e realit, ©
při nahodilých parcelacích

skládá přiměřené obnosy

= co záruku
správnosti provedení.

na svůj účet za hotové a

prodává
vlastní objekty

za. výhodných platebních

podmíněk,



w Hradol Kral. (30, odporačujevolodůst.duchovenstrusvé

bezkonkurenční koláry
prací i celuloidové, náprsenky, birety a veškeré prádlo spodní
vlastní výroby. Prikovéa lůžkové zboží. Pravé jágrovo prádlo!

Patentní náprsensy:
bez háčků

Zakázkyobratem “jjij
pap“ se vyřizují.

černá na salonníoblekya taláry

barevná, ku všemmožnýmúčelům

DIAislar VIPÁSek

SU Ň N Á doporučuje vnevídanémjindevýběru
V.J. ŠPALEK, Hradec Králové.

o V novém obchodním domě proti chrámu Panny Marie. “jij

Osvědčeným prostředkem v boji
proti alkoholu

json
lihuprosté šumivé limonády

připravené pomocí

Maršnerových šuúmivýeh
limonádových bonbonů
chuti malinové, citronové, jahodové, ma

řinkové a třešňové.

Pravé jediněsjoo ochrannouznámkou,

Holíte se sám?
Holičské mýdlo... -© < < * + + * 10 h
Štětec. . < +. « * 20, 30, 50, 70h
Miska niklovaná s majoiikou. . « - - 50 h
Satou krém na holení. . . . « + 70 h
Kámen po holení. . . . . « + + 50 h
Kolínskávoda.. . . <.. « . 60h
Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou

zasílá

JOS. JELÍNEK, parfumerie
v Hradoi Králové.

Nová „B ABu.
pokladnice

česk. humoru.
Právě vyšla sbírka humoresek různých

autorů pod názvem:

Veselé chvile

Na 256 stranách shledá čtenář 30 vy
branýcb, výborných statí hamoristických.
Jsou zde uloženy velice svižné povídky a
částečně satiry, které upoutají každého
rázem.

Z obsahu vyjímáme:

Husy a paní--í.
Zajíc s dvojí omáčkou.
Aprilová pohádka.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(prutokolovuua firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Heškadly, faráře vo Yýprachticlch) | |

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný :

výrobní závod :
vstoh kostelních páramentů,

"|spolkových praporů a kovového náčiní |:
sj Cenníky, vzorky i roucha hotová ne ukázku

se na požádání franko zašlou.

————

pou

Li

Dříve než koupíte

zahrad, železný nábytek
než budete říditi

drátěné ploty a vrata
stavte se u jediného výrobce

J, Plocka v Hradci Král
(Pětidomí).

MF——,,—,—,
Prmí český katolický zárod ve Yldni

František Ruber

jíž je každý jednotlivý bonbon i každý
sáček opatřen. Roční spotřeba 60 milionů

kusů. — Jediný výrobce:
První česká akciová společnost továren
ma orientalské cukrovinky a čokoládu

ma Král. Vinohradech, dříve
A. MARŠNER.

Sklady: Praba, Ferdinandova tř, Václav
ské nám. — Vídeň-VI, Theobaldg. 4. —

Brno, Nádražní náměstí 3-24.

zapsané společenstvo s ručením obmezeným
w Hradol Králové,
(proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady ma knížky

= za 4 o až 59|o
úrok n to dle výpovědí

9HP* (Složní lístky na požádání zdarma.

Uhlí "3nejlepšíjakostico nejlevněji. t

ha úvěrníspolečnosí,

m

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

syr vec, nástupce)

iKsč
J

= TL
malbu í A nJak stréček Nesvajba bele jednó nemocné. Dílna ku vyšívání kPan delechtor. |

Ochometách neboližtovlasaticích krátká E“ oken kostelních, | ří ň

a gruntovnáexplikaol. ste rouch, ří 9JohO pominutí chomety, hvězdy veliké, na- korouhví (balda- PRAHA- SAučeníkrátké, chýnů),nebe 8 |, alá Karlem DD) (či
Paní móda. spolkovýchprapo- | «. čís.6nové biíše Mo DP

Zlodějskáobec. rů; na požádání | léhonáměstí,dřívopře: $ LY Š M

O morním povětří zkaženém a. náramně o ) též ko- | roků ma Malém24- vf00 j ňzáhubném krátká a gruntovná explikací. batarámtéž měst podleubím) depo ČO ;
Zbědovaný vodník. vovénádoby, kříže raduje00

Divokákupníhistorie. , atd eovýdodánr ohrá- JÍ
(onaknihyvpěknéúpravě2K20h „Wi dem, | štoaš čdohaténuHi- z

Objednávkyvyřizujeobratem kdy ooo porabmy provoními“

I l ' ' Ihk t ' saritského chrámu ,sílémi,osasenémi.ružstevní KNINKupeCŮV MOŘÍ 000| vempán měLaon njozok a
v HradelKrálové. se vše framco. OY“ Nosčetnáveřejná|pisemnepochralnév=né(. =P—|| w—, Založenoroku1863.

Zhotovujeoděvydle ©6 Tovární sklad ©
nejnovějších anglio.
a francouz. vzorů.
|

jemných suken
© všeho druhu. ©



Kulturníjiskry.
Sirindbergovo vyznání. Na dotazy dánského

spisovatele Bróchnera vyznal ženiální Strindberg,
že nejmilejšínu jeho knihami jsou bible a Chatobri
andova: Génie du Christiánisme. Z mužu vynika
jících v historii lidstva cent nejvýše Jindřicha IV.
a sv. Bernarda de Clairvaux. Z vynikajících žen
klade nejvýše sv. Alžbětu Duryňskou (provdanou
za Ludvíka Duryňského) a choť Ludvíka Svatého
Margueritu de Provence. Největším jeho štěstím
by bylo nikomunebýt nepřítelem a sám nemíti
nepřátel. — Patrno, jak tato silná individualita prá
vě dlouholetým svérázným přemýšlením tíhla ke
konservatísmu.

Příčiny vzrůstu zločinných apačů. Již se musí
ve Francii užívati k ochromení nejnebezpečnějších
zločinců docela i dynamitu. Paříž trne v neustá
lém strachu, protože lotrovské přepady se ode
hrávají za bílého dne na živých ulicích. Mladistvý
apač Bibilla Grillard dopsal sám ve jménu svých
druhu policejnímu presidentu Lepinovi: >Protestu
jeme proti tomu. aby vláda apače jednoduše stříle
la. Táži se vás: kdo vychovává apače? Jsou to oni
učitelé. kteří nás ve Škole učili, že blbcem je kaž
dý, kdo věří v Boha. Jsou to všichni učitelé, kteří
nám hlásali, že není rozdílu mezi člověkem a krá
vou, že jediným bohem je plná peněženka. To jsou
lidé, kteří vychovávají apače. A tito lidé jsou fran- .

couzskau vládou placeni, jsou od poplatníků žive
ni, aby vychovávali — apače. Proč nás střílejí?
Není-li žádného Boha, koho měli bychom se báti?
Proč bychom neměli násilím vzíti to, čeho potře
bujene, když není Boha, jenž by nás za to trestal?
A jak nevděčnou jest vůči apačům vláda republiky!
Kdo vedl pokřiky po celé dny při Ferrerovských
bouřich?! Apačové! Na koho počítají zednáři v
boji protikatolickém? Na apače! Je to vděčnost,
když vláda tak jedná proti nejvěrnějším zastancům
své vlastní politiky?! Tím se Vám, pane presiden
te, poroučím!«

Známý slavný hvězdář francouzský K. Flam
marion | napsal: ©>Vlády, ©smýšlející | protiná
božensky, jsou na omylu a na bludné cestě. Vý
chova bez náboženství jest nemožností. Nábožen
ství nedá se nahraditi vědou. Símě nevěreckého
ducla, hlísajícího, že učenost a věda spasí lidstvo,
jest dnes u konce, vždyť výsledek toho klamného
názoru jest již zde. Bezbožectví, opírající se o vě
du. vychovalo spoustu anarchistů, lupičů a apačů
a proto nezbývá mu nic jiného, nežli pěče o roz
šitování trestníc, káznic, nemocnic. Až sem, až k
těnito koncům dospěl lidský pokrok bez Boha.«

Vláda prý jest zklerikalisována. Právě nyní,
kdy sokolská obec jasně ohlásila, že členy katolic
kých spolku jest dlužno ze Sokola vyhostiti, právě
v době, kdy Sokolstvo prosí poníženě členy revo
luční sociální demokracie, aby se přidali pod pra
por sokolský, vláda vychází. Sokolům vstříc s
nejvyšš: ochotou. I vojenské úřady projevují vů
či sokolskému sjezdu všemožnou úsluhu. Jak dří
ve členové sokolských jednot posměšně pokřikovali
o »šavli a kropáči«<!Což kdyby někdo nyní pou
kazoval na přátelství sokolské čapky s čepicí mo
drou?

Listy ze dne 18. května sdělovaly: Dnes me

*projednávala v ministerstvech některé otázky tý
kající se sletu všesokolského v Praze. Deputace
byla uvedena k ministru vyučování Hussarkovi,
jenž, přijav pozvání k sletu, slíbil dle možnosti se
dostavit a přání, týkající se ubytování Sokolstva
ve školách. příznivě vyřídit, pokud to zemská škol
ní rada doporučí. Rovněž ministr vnitra bar. Hei
nold přijal deputaci velmi srdečně, jsa o Sokolstvu
z vlastního názoru mínění nejlepšího. Návštěvou u
ministra železnic deputace zakročila o dopravě ho
stí, jež bude ve dnech sletových svrchovaně ob
tížna. Již nyní se shledává všemožný materiál po
celé říši a přes to bude nutno sáhnout i ku vojen
ským osobním vozům. Úspěšně intervenovala de
putace také v ministerstvech zeměbrany a války,
neboť i zde obdrželi zástupci Sokolstva ujištění, že
práce na polí tělesné výchovy, již Sokolstvo po 50
let koná, je tu oceněna. Ministerstva, pokud možno,
vyhoví žádosteíin o zaopatření potřeb. Deputace
potom navštívila ministerské presidium a pozvala
ministerského předsedu hr. Stůrgkha. Stejně ode
vzdány byly pozvánky v ministerstvech války, ze
měbrany, orby, veřejných prací, železnic a vnitra.

Ministr veřejných prací Trnka slíbil, že se do Pra
hy k sletu určitě dostaví.

Všecko toto nutno posuzovati s velikou' roz
vahou. Jestliže vláda tolik ochotnosti osvědčovala
německým turněrům, mají čeští Sokolové poplatní
ci také trochu práva na vládní úsluhu. Ale — jest
to zvláštní česká vymoženost? Vláda jeví tolik o
choty v době, kdy se Čechů nic nebojí, kdy kala
funovou oposici českých zástupců v parlamentě
dovedla tolikrát zdrtiti daleko snadněji než v do
bě, kdy náš národ ještě nebyl tolik politicky roz

S tvky aa úsluhydějisetudížz příčinzce-|
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A což Sokolové? Jak velikou energii vyvíjejí
na udolávání konservativního živlu národníhot A
spojují se členové sokolských jednot k vytrestání
českého katlolictva s odpovědnými nepřáteli našeho
národa!

Kdyby tolik úsluhy osvědčily kruhy vládní
vuči některému sletu katolickému, pokřikovalo by
se na »vládní tinářské sluhy« po všech ulicích. Ji
sto jest. že by ani Tyrš ani Fiigner nebyli šli pro
sit do Vídně o takové úsluhy.

Proti sokolskému sjezdu samému však ani če
ský konservativec nezaujme stanoviska protestní
ho. Jest to přece jen podnik národní, shromažďující
vrstvy ruznorodých živlů politických. A jestliže
sokolské jednoty jindy jsou předbojníky ostrého
boje protikatolického, uvažine, že tentokrát ko
nají se rozsáhlé přípravy ke skutečné obrovské
národní manifestaci valné části českého národa.
Komu není vlastenectví prázdným slovem, anebo
komu není pouhou kritikářskou hříčkou, pojmem
sloužícím k napadání národních pracovníku, rado
vati st musí z kterékoli velkolepé a zdařilé slav
nosti, která národ posiluje. Proto i katolík přeje
ryzí akci vlastenecké všeho zdaru, ať ji koná ten či
onen Čech. Podporujme horlivě své »Orly«, ale
buďme tolerantní k práci jiných, kteří čímkoli po
silují sebevědomí národní.

Leč — lze řící, bohužel, o mnohých fanatic
kých nepřátelích našich, kteří se staví v národ
ních institucích na místa přední, že jim jest vlaste
nectví jen zevnější formou, pozlátkem, aby mohli
tím účinněji sekati do katolických pokrevenců.
Vždyť se přece ozvalo před volbami ryčné heslo:
»Raději německého liberála, než křesťanského so
cióla!« A ty sokolské jednoty, které dříve strhly
ránivs nad tím, že dr. Podlipný konstatoval velikou
úctu Husovu k Panně Marii, ani prstem proti tako
vému trhání národa nehnuly. Ani nehlesly proti
spojení německého žida proti katolickému Čechovi.

Není to dávno, co byl český učitel pronásledo
ván od nadzřízených úřadů jako veliký provinilec,
ozdobil-li svou hlavu čapkou sokolskou. Nyní sa
mi ministři klaní se obci sokolské nikoli z bázně,
ale z příčín jiných, o nichž dobře vědí semité.

Jak si vede německá národní rada. Německý
»Volksrat< zaslal v posledních dnech německým
zaměstnavatelům dopisy, ve kterých je vyzývá,
aby propustili hned osoby u ních zaměstnané, jsou
li národnosti české a posílají-li děti do české školy!
Dále »Volksrat« sděluje, že v nejbližších dnech
adresáta navštíví sekretář, aby se přesvědčil, jak
žádosti >Volksratu« bylo vyhověno.

Tu by měli zakročiti patentovaní strážcové
českého Sionu s plnou rázností. Měli by se důraz
ně tázati vlády, jak rozumí stávajícím ochranným
paragrafům. Ale Němci již nyní vědí, co si mo
hou dovoliti. Přesvědčili se, že puncovaní vlasten
ci přikročí k ohromujícím demonstracím pro zcela
jiné zájmy. Až uroní několik krokodýlích slz židov
ský buršák ve Vídni nad >obmezováním svobody
akademické«, až nový Wahrmund zasténá, hned
nastane nejčilejší protestní ruch v pokrokářských

dý český dělník zatím může býti vyhladověn a
přimáčknut da bláta.

Plavba po klikaté řece. Český Sokol zve na
sjezl pražský Sokoly polské, kteří jsou rozhod
nými katolfky a sbratřuje se s nimi. To se děje v
době, kdy vlastní krev, české členy katolických
spolků ze svého středu vyloučil. ©Polský Sokol
zrovna jako náš Orel účastní se horlivě církevních
slavností, dává svoje prapory světit, uznává auto
ritu Říma. V Čechách se propůjčují sokolovny k
bohoslvžebným úkonům evangelíků, ale rozhodný
katolík nesmí býti ani členem Sokolstva, natož a
by mohl žádati o nějaké ústupky pro svůj nábo
ženský kult! Zato však polský sjezd pro katolický
tisk odbýval se — v krakovské Sokolovně. Jaká
jest to tedy důslednost a charakternost, jestliže
sokolští volnomyšlenkáři domácí katolíky ze svých
spolků vyhazují a bratří se tak obmyslně s kato
líky polskými? Orgán Andreje Hlinky >Slovenské
Ludové Noviny«, tedy list, který dle zdejších po
krekářů jest arciklerikální, přinášejí výzvu k praž
skému sletu. Jistě že také tomuto listu bylo doru
čeno vyzvání ud české obce sokolské. Ale co si
počnou zdejší ctitelé Ferrerovi s »bigotními« Slo
váky v Praze? Nevyženou jich, jako vyhnali ka
toliky?

Sokolové provolali heslo: >Neúčastniti se kte
rýchkoli církevních obřadů!l« Proto jde zášť tak
daleko, že i při pohřbu setrvají leckde Sokolové
v čas sloužení Regulem před kostelem — anebo
že jinde snaží se při katolickém pohřbu jíti před
křížkem. Když však dleli v bulharské Sofii, tu zce
la uctivě Sokolové, křtění od katolických kněží,
obcovali službám Božím, slouženým od kněze pra
voslavného. Zkrátka svým ryčným vystupováním
protikatolickým Sokolové octll se ve slepé uličce,
nevědouce kudy kam. A přece mohli poznati, že
zvláště při rokování o slovanské vzájemnosti nelze
se nijak vyhnouti otázce náboženské, která fest
nejpevnějším tmelem národní solidarity. Jako tu

recké moci jest ve vlnobití politickém poslední o
chrannou kocátkou společný ©mohamedanismus
(třebaže velice zastaralý), tak slovanským kme
nům jest vzpruhou nenahraditelnou křesťanství. To
se odlovčiti od národních otázek nedá naprosto.

V sokolské výstavě v Praze jsou jako nejcen
nější památníky starší sokolské prapory, svědko
vé to dob, kdy národ rukou svornou a nerozdil
nou hájil své zájmy s energií a vytrvalostí úcty
hodnou. A mnohé z těch praporů jsou posvěceny.
Vystaver jest tam také prapor jednoty zbraslav
ské s obrazem Painy Marie. Ovšem jiné prapory
s vyšitými obrazy světců jsou doma pečlivě uscho
vány, aby tolik nekřičel rozdíl mezi Sokolstvem
bývalým a nynějším. Kdyby se všecky takové pra
pory daly do výstavy, postavili by se Sokolové
sami na pranýř, veřejnost by poznala, jak šlapou
po odkazu svých zbožných předků.

Jestliže frásují Sokolové hlava nehlava proti
»klerikálum«, ať jen si všimnou spádu skutečných
kleriká'ů evangelických, kteří se těší u Sokolstva
tak veliké podpoře! Přijdeš do Berlína a v němec
kéiu ústavu pro výchovu dívek shledáš řadu e
vangelických dívek českých. A právě »Noviny z
Pod-Radhoště« sdělují, že vsatští lutheráni také
(jako jini čeští) posílají své dcery do německých
pensicnátu do Německa. K tomu ještě propagují
na Vsacku saské pojišťovací ústavy. A tací lidé v
mnohých jednotách udávají tón. žádajíce veřejně,
aby byli vyloučem z jednoty odvážlivci, kteří se
osmělí účasisiti se Božítělového průvodu. Kocáb
ka sokclská jede řekou velice klíkatou, točí se v
nebeznečných vírech sem tan. Že tim národní čin
nost Sokola trpí, pozná každý snadno. A kdo chce
z národa vyhazovat Orly, ať přemýšlí, kde je věk
ší národní důslednost. Orel nepoletuje plaše sem
tam s přeraženým křídlem jako Sokol.

Komu účel posvěcuje prostředky? | Nejvíce
tězu, kteří drze Inou, že se takového hesla drželi
Jesvité Kdvby se do důvěrné schůze pokrokář
ské vetře! katolík a s použitím obsáhlé podvodné
mašinerie, kdyby zde desateronásobnou přetvář
kou markýroval pokrokáře, aby pak důvěrné po
rady svým stoupencům sdělil, celý pokrokový

tábor byvtrnul jaa tin uličnictvím. Když dr. Her
ben měl v německém kasině schůzku s pruskými
pastory, velice se pak rozčiloval nad »Šmokem«,
který se do schuze vetřel, aby mohl denuncovati.

Skála, redaktor »Práva Lidu«, vetřel se mezi
katolíky, putující do Čenstochovy, na pouti se
modlil, zpíval, nesl Korouhev a docela se zpovídal.
Všecko to k vůli Špiclovství, aby mohl v »Právu
Lidu« předložiti lačným duším rudých fanatiků pa
šůku, která bývá přímo hltána.

Leč našli se tentokráte i mimo okruh katolíc
tva lidé, kteří takové jednaní odsoudili po zásluze.
Samo nár. sociální *České Slovo« napsalo: »Roz
umí se, že většina protirierikálních listů psala S
nadšením o činu páně Skálově. Škoda, že toto nad
šeni právě iako čin sárí ncnid žádné mravní ceny
— ba svědčí jen o tom, že tanoví protiklerikálové
si úmyslně osvojili morálku obsaženou ve větě:
Účel světí prostředky. —'Představme si jen, co by
všichni tito lidé říkali, kdyby některý kněz si o
patřil nodvodně legitimaci na pracovní sjezd soc.
demokratický, nebo volnomyšlenkářský, kdyby na
sjezdě předstíral falešně horlivost protiklerikální,
protivládní a podobné věci, jen aby co nejvíce vy
špehoval a pak to moi dáli, ovšem opepřeno, na
buben veřejnosti? Poúvodník, pokrytec, špici, Ge
siunungsiump a pod. byly by zajisté nejmírnější
titulatury, jakým: by vvi zahrnut. Jenže — platí
předpisy mravnosti pouze pro kněze a pro kleri
kály? ČI je protiklerikálům dovoleno lumpáctví,
klerikálům právem zakazované? Člověk nevěřící
dělá pobožného, plazí se po břiše, jde ku přijímání,
modií se, nese korouhev a pod. — jen aby mohl
špiclovati — a aby z toho mohl vytloukat 1 agitač
ně [ finančně kapitál! Co pak je už veřejnost tak
hluboce pokleslá, že necítí ošklivost tohoto jedná
rí? A jsou ti určití protiklerikálové tak slepi, že
nevidí, kterak takové podlé sprostoty jen posilují
klerikály? Je ovšem chvilkový úspěch u lidí ne
myslících, u lidí bez pevných mravních zásad, ú
spěch, jaký provází buzení sprostých vášní. Ale
právě proto jen úspěch, který otravuje. Úspěch
nebezpečný všen — neboť je-li sprosté denunci
ační špiclovství, přetvářka a urážení cizího pře
svědčení, paskvil a posměch nejhrubšího zrna do
volen proti jednomu odpůrci politickému, proč by
nebyl dovolen proti všem?<

K tomu ještě dodáváme, že soudr. Skála ra
finovaným a bezcharakterním způsobem oklamal
důvěru prostého lidu. Představte si, jak by to vy
hlíželo ve společnosti lidské, kdyby k takovým ú
skokům sahal každý jednotlivec! Jestliže někdo
chce namítati, že by se takových podvodů užívalo
jen výjimečně, tomu odpovídáme: Na jakou mo
rálku má právo jeden, mají i všichní ostatní. A
jestlíže by se musilkaždý obávati, že má za týlem
Špicla a denuncianta, tajnou, neprotokolovanou po
licil, pak by nastaly horší doby, než za sveřepého



život lví kleci, kde každou chvíli vztahuje se tla
pa, aby zdrtila vyslechnutím a překroucením ote
vřených slov. Bylo by to jako za řádění Jakobínů
ve Francii.

Soudruh Skála snaží se ze své veliké podvod
né výpravy něco vyždímati pro podráždění bránice
čtenářů. Ale při vší strannické tendenci vtip mu
selhává, přinesl kořist velice hubenou. Ale zase
aspoň nový doklad, komu vlastně světí účel pro
středkv.

K stavbě nových Husových pomníků. Nově
veliký zápas ohledně Husova pomníku v Kolíně.
Pro aféru není potřebí příliš se rozčilovati. Lidé,
kteří potírají Husovy hlavní životní zásady přímo
toporem, kteří by zvedli největší pokřik, kdyby
měla býti zřízena církev dle intencí Husových,
chtějí maskovati svoji ubohou, bezradnou negaci
aspoň vnéjší jormalitou, sochou. Společnost, která
se v Kolíně napáchala tolika bezcharakterních, Iha
vých útoků proti katolíkům v zaniknuvší >Stráži«,
chce postaviti sochu Husovu na čelné místo, aby
— pranýřovala »nesnášelivost« katolíků k jinověr
cům? V Kolíně jsou tak zarytí >evangeličtí« ne
přátelé katolictva, že by promluvili po svobodě
našincu se vší bezohledností po portugalsku hned,
jakmile by jim k tomu byla poskytnuta možnost.

Či mají se pomníkení zatušovati ty hrozné po
rážky liberálně-pokrokové delegace české na říš
ském sněmu? Hus nazval židy kacíři, neměl k nim
lásky. Dokazovai, jak český národ má postupo
vati samostatně bez různých parasitů proti výboj
nosti cizinců. Má snad tedy jeho socha být posta
vena k vůli tragické ironii právě v době, kdy po
kroková »smetánka národa: bez úsilné kooperace
židovské by byla nepatrnou třtinou? V době, kdy
ti, kteří Hu:a velebí, úporně podporují dle koman
da vídeňských židů snahy volnomyšlenkářské, 0
stře protihusovské, nemůže socha býti postavena
k vůli jinému účelu, než k vůli výsměchu a podráž
dění katolictva, k propagandě konfessních šŠtvanic.
Ani přece ti lidé, kteří nosí lieidelberský katechis
mus v kapse, nemohou na sochu Husovu platiti z
náboženského zanícení. Podporují-li raději soc. de
mokratv a Volnou Myšlenku, než by dle Husa u
znali sedmero svátostí, než by obnovili úctu k
Matce Boží a iikým svatým dle vzoru Husova, pak
jest zcela zřejmo, proč se tolik o Husovu sochu
starají. Jak je velice pálí sochy katolických svět
ců. jak nám proto vyčítají modlářství! A sami?

Obraťme však list, aby vysvitlo ještě jasněji,
na čí straně jest vlastně náboženská nesnášelivost
větší. Barbarským, nejbolestnějším zpusobem u
mučili Husité tisice a tisíce katolíku českých, po
kud tižo nechtěli se přidati ke kalichu. Tedy tito
katolíci byli také rozhodně ideálními mučedníky
za své přesvědčení. Husité z Prahy vyháněli ty
Čechy, kteří nechtěli přijímati pod obojí, zato však
strpěli tam Němce, kteří z důvodů materielních
kalich přijali. Slavná universita Karlova od husitů
napřed vyloupena, pak zabrána a katolickým Če
chun zamezován vstup na toto vysoké učení, zří
zené za peníze Karlovy, Arnoštovy za velikou daň,
odváděncu ode všeho bohatšího duchovenstva ka
tolického, Nuže — a katolíci posud si nevzpomněli
stavěti na vzdory moderním husitům sochy těch
mučedníki, kteří se stali obětí sveřeposti husitské.
Ani obrazy těch děsných výjevů nedávají malo
vati na velká plátna k poučení lidu. A co by tu bylo
látky, která přímo křičí po zpracování! Představ
me si celé řady mnichů, upalovaných zdlouhavě
ve smolnýci sudech! Vzpomeňme si na ubožáka,
který, nejsa spoután, šestkrát za chechtotu husit
skýců bojovníků prchá z ohně a znovu jest házen
na hranici! Vmysleme se do těch okamžiků, kdy
celé řady katolíků byly zamykány do chalup, jež
potom i s ubohými obětmi spalovány! Představte
si faráře, který, jsa slamou obalen, pobíhá jako ži
vá pochodeň! Vizme ty veliké zástupy žen, které
jsou v Chomůtově, Jaroměři a jinde napřed o vše
cko okradeny a společně upalovány nebo topeny.
O těchto výjevech má věděti každý průměrně vzdě
laný Čech, jemuž dějiny Palackého a Tomkovy
nejsou španělskou vesnicí. A to beze všeho soudu!
Fanatický vztek husliský jest žalobcem, soudcem
1 katem v jedné osobě,

Nuže, pánové, nemůžete-li zapomenouti, co
se stato před pěti stoletími a jestliže za tehdejší
popravu mrskáte nejpokojnější katolíky nynější,
jenom pozor, aby se karta neobrátila! Proti lžem
»poggiovským« zahřímáme příšernou pravdu, o
široce založené tajné i veřejné inkvisici husitské,
o katanství vojů Prokopa Holého, poťouchlého de
spoty Jana Želivského, Pardusa z Horky atd. A
pcstavíme-li jen jednu sochu na památku obětí hu
sitské krvelačnosti, pak budete volati proti »pro
vokaci«, proti černění »nejsvětlejšího listu českých
dějin.«

Zatím vám dovolujeme stavěti sochy Husovy,
aby budoucnost měla před očima úžasné doklady
fanatismu a nedůslednosti lidí věku nynějšího. So
chy Husovy budou dlouholetými svědky licoměr
nosti malých lidiček, zrozených v době velké. Po
tomstvo bude čísti, jakým byrokratickým pohod
lim zanedbávány nejživotnější úkoly českého ná
roda, jak náboženské ideály vůbec byly bezohled
ně šlapány v době, kdy stavěny sochy Husovy.
A příští věky pronesou spravedlivý, jedině možný
ortel nad těmi, kteří »kutny« a biretu Husova zde

užívali tak neomaleným způsobem k ukojení ško

cha Husova postavena, tam mají katolíci nevyčer
patelný pramen k srovnávání Husových tendencí
se šosáckými a pohanskými tendencemi těch, kte
ří předstírají lásku k upálenému theologovi, volají
ce zlomyslně na lidi jiné: »Kráčejte ve stopách Hu
sových!: A to srovnání katolictvu jen prospívá.

Machar a Goethe. Dva básníci! Jeden genius
— a druhý? Snad by jím rád byl. Odtud snad to
bohorovné se naparování a odtud i nadělověcké
jeho literární siláctví. Ale geniemnproto ještě není!
Již přítemnost odepírá mu znak geniálnosti; a i
kdyby snad zaslepená přítomnost mu vložila na
skráně znak genia | budoucnost je bezohledně
strhne.

Goetlie! Universál. duch, duše hluboká a ušlech
tilá, plná úcty k přesvědčení a víře spolublížního,
horlivý apoštol náboženské tolerance, srdce bijící
pro pravdu, dobro a krásno a hledající opravdově
Boha. — a Machar? Nechci tu prováděti paralelu
těchto dvou básnických duší — to byla by pro >sy
na Heliova: přílišná čest; chci jen na několika do
slovných citátech z Goetha ukázati v plném svět
le ubohost a duševní slepotu našeho »největšího«
básníka, již dokazuje denně svou zavilou nenávistí
ku křesťanství a jeho zakladateli.

Goethe je pln nejhlubší úcty ke křesťanství.
Křesťanství staví nejvýše ze všech náboženství a
souhlasí plně s druhým geniálním básníkem Ně
mecka, Schillerem, který rovněž v křesťanství vi
dí a nalézá »die Anlage zu dem Hóchsten und Edel
sten«. Svému příteli Eckermannovi překrásně a
pravdivé se vyslovuje o křesť. náboženství: »Mag
die geistige Kultur uun immer fortschreiten, mó
gen die Naturwisseschaften in immer breiterer Aus
dehnung und Tiefe wachsen, und der menschliche
Geist sich erweitern, wie er will, iiber die Hoheit
und sittliche Kultur des Christentums, wie es in den
Evange'icn schimmert und leuchtet, wird es nicht
hinauskormren < (IL, str. 264.) (Ať duševní kultura
nyní vždy pokračuje, ať vědy přírodní rostou v
širším vždy rozsahu a hloubce, ať duch lidský se
rozpíná, jak mu libo, nepovznese se nad velfkost
a mravní kulturu křesťanství, jak toto se leskne a
září v evangeliích.).

Slyšme dále, co dí tento duševní velikán o
evangeliích a Kristu, abychom posoudili nízkost a
dryáčnictví »syna Hellova«. Goethe: >Ich halte die
Evangelen alle viere fiir durchaus echt, denn es ist
in ihn.n der Abglanz einer Hoheit wirksam, die von
der Person Christi ausging und die so góttlicher
Art. wie nur je auf Erder das Góttliche erschienen
ist. Frart man mich, ob es in meiner Natur sei,
ihre anbetende Ehrfurcht zu erweisen, so sage ich:
dur. baust Ich beuge mich vor ihm, als der gottli
chen Offenbarung des hóchsten Princips der Sitt
lichkeit.c (Eck. Il., 263.) (Já považuji všecka čty
ry evangelia za pravá, poněvadž v nich působí
odlesk velikosti, která vyšla z osoby Kristovy a
to tak božského rázu, jak se jen kdy na zemi Bož
ské zjevilo. Jestliže se mne někdo otáže, je-li to
v mé povaze, prokazovati mu zbožnou úctu, tedy
pravín:: >Úp!ně! Skláním se před ním jako před
Božským zjevením nejvyššího principu mravnosti.c)
Srovnejme nyní s těmito slovy sprosťáctví Ma
charovo, a učiňme bilanci! Machar je tu mravně
popraven!

Goethcko snacha Otilie vypravuje, jak rozho
vořil se jednou Goethe o velebnosti Kristově, a
jak stále vážněji, ohnivěji a dojemněji o ní mlu
vil, — až konečně se rozslzel, a v hlubokém dojmu
tí, slzy v očích, vyšel ven, aby své dojmutí v sa
motě stajil. Prosíin, uvažte! Velikán Goethe, mlu
vě o Kristu, v slzách o něm mluví — p. Machar se
mu roulá, píše surové lži o biblických osobách.
Také velikán, že?

Co se týče specielně katolicismu, Goethe jas
ně viděl a uznával jeho přednosti a v mnohém
přednost mu dával před protestantismem. Čím

starším byl Goethe, čím více se jasnily jeho ná
boženské názory a úsudky. tím sympatičtější byl
mu katolicismus. Výmluvný doklad toho podává
konec jeho veledíla >Faust«. O církvi katolické
poznamenal Eckermann tato krásná Goetheova

sleva: >Das Licht ungetrůbter góttlicher Offenba
rung ist viel zu relr und glánzend, als dass es den
armen, gar schwachen Menschen geměáss und er
tráglich wáre. Die Kirche aber tritt als wohltitige
Vermittlerin ein, um zu dámpfen und zu erměssi
gen, damit allen gehoffen und damit vielen wohl
werde. Dadurch, dass der christlichen Kirche der
Olaube beiwohnt, das sie als Nachfolgerin Christi
von der Last menschlicher Siinde befrejen kónne,
ist sie cine sehr grosse Macht. Und sich in dieser
Macht. und diesem Ansehen zu erhalten und so
das kirchliche Gebáude zu sichern, ist der christli
chen Priesterschaft vorzůglicher Augenmerk.c (ib,
III, 262.) (Světlo nezkaleného Božího zjevení jest
příliščisté a stkvělé, než aby bylo ubohým, zcela
slabýrn lidem přiměřeno a snesitelno. Alé Církev
zakročila jako dobročinná prostřednice, aby tlu
mila a mírnila, aby se pomohlo všem a aby mnó
hým bylc blaze. Z té příčiny, že církev věří, že
Juko následnice Kristova může osvoboditi od tíhy
lidského hříchu, jest velmi velikou mocí. A udržeti
se v této mocí a v této vážnosti a tak církevní bo
dovu zabezpečiti, jest výbornou tendencí kře

sťanského duchovenstva.) Není to obdivuhodné po
chopení úkolu Církve a kněžstva? Ovšem. Jen ne
zapomeňme, že slova ta se řinou z úst veleducha,
který dovédl viděti nejen tmavé, ale i jasné strán
ky tak velikolepé instituce, jakou je církev katolic
ká. Z úst Machara et cons.? Řine se jen vodopád
kalu na nositelku učení Kristova. Komu dáte za
pravdu? Na čí stranu se příkloníte?

Goetbe v úctě k náboženství, ke Kristu a v
obdivu kc katolicismu postavil se jen po bok jiných
veleduchův. A po bok jich postaví se i každý soud
ný člověk. Po bok róuhače a utrhače tak nízce
smýšlejícího a tak vztekem zaslepeného, postaví
se jen duše podobná. Pravdou je, co Goethe dí ve
Faustu: »Du gleichst dem Geist, den du begreifst:
(Rovnáš se duchu, jejž pochopuješ). — Lkš.

Kněžské kolárky
a náprsenky,
flanel. košile, spodky, ponožky, ka

pesníky a ložní prádla zašle na výběr
P. T. interesentům ©známá svou
solidnostífirma=

Václav L. Hol
Hradec Králové, Klicperova ulice č. Ý;

Vlastní výroba střižního zboží. ZB

Soc. demokratické heslo »Válku válce« v prak
sl. Při rudých bouřích v posledních letech i Ra
kousko seznalo, že majetek a životy pokojných
občanu pozbyly by naprosto bezpečnosti, kdyby se
proti dravým útokům soc. demokratů nestavěla
ozbrojená moc. Páchány násilnosti příšerné a když
ozbrojenci poskytli aspoň jakous takous obranu,
ještě bylo protestováno z rudých řad zvučnými
hlasivkami proti »zneužití vojska a policie«. Prav
dou však, bohužel, zůstává, že rozmnožení ozbro
jené moci zaviňuje vnitřní nepřítel státu, živly an
aichistické. Proti nim častěji jest nutno užívati 0
brany než proti nepřátelům vnějším. Vždyť sama
volnomyšlenkářská Francie byla tak často nucena
vysilati vojsko na zkrocení domácích demonstran
tů! Když zločinec v samém parlamentě ohrozil
bezpečnost ministrovu několika výstřely, soc. dem.
tisk zastával se ho, jak jen mohl.

Anarchistické živly střílejí i po lidech, jichž
povahy 2 činů vůbec neznají. Sama uniformita
drůzdí jejich krvelačnost. Na př. v Galerii Viktora
Emanuela v Miláně odpoledne za bílého dne a za
největší návštěvy mladík elegantně oděný skolil
nožem kněze Della Valle a do klesnuvšího ještě
několikrát střelil. Za příčinu svého činu udal, že
kněží »šíří temnotu«. Onoho duchovního vůbec 0
sobně neznal. Není tu vinen dračí tisk, který do
vede umístiti ve svých sloupcích tak chytré ná
povědi, že čtenáři hned pochopí, jak mají krvavý
mi činy nápovědi prakticky dopověděti a realiso
vati?

A ty pešťské bouře! Zde byl hned patrný směr
výchovy prostých davů. Jest pravdou nepopěrnou.
že neustálé odkládání volební vedlo přirozeně k
velikému rozechvění odstrčených vyděděnců. Ale
jest velice poučno, jakým směrem hněv se vybí
jel, jakou povahu jevilo revoluční hnutí.

Mezi usmrcenými jest dělník Holub, který za

soc. demokratů. Přední vůdcové soc. demokracie
uherské jsou židé — a dle toho také se formovala
povaha krvavých srážek. Vůdcové Garbai, Boká
nyi, Weltner za demonstrací seděli v suchu — ale
po velikém masakru se nabídli, že budou řečniti
nad hroby padlých dělníků. Rozumí se, že pánové
měli již připraveny celé kopy radikálních frásí,
které jsou zbožím nejlacinějším. Z hrobů ubožáků
mají vzrůstati květy veliké popularity pro dema
gogy, bázlivé chamtivce, kteří do krvavých bojů
nastrkují za sebe lidi »méně cenné«. Hned bylo jas

ního hnutí. Když vláda prohlásila, že dá zavříti
vůdce soc. demokracie, kteří za bouří seděli v bez
pečí, hned začínal pekoj, vlny se na vyšší rozkaz
pohlavárů uklidnily.

Rozbouřené davy zrovna jako ve Vídni po
stupovaly dle máršruty předem velice dobře pro

kéřů a milonářů, kolem synagogy 4 židovské bur
sy, neužily proti těmto domům žádného násilí, pro
tože vůdcové dobře věděli, co by znamenalo v
Uhrách podráždění velemocných židů. Zato však
vzbouřenci vybíjeli domy křesťanských občanů,
skfině malých obchodníků, stříleli do kostela prá
vě ve chvili, kdy se tam sloužila mše svatá. Také
činěny prudké útoky na klášter milosrdných sester
sv. Františka, jimž by se bylo vedlo velice zle,



kdyliy v okamžiku nejkritičtějším nebyla přispě
chala na ochranu vojenská moc.

Čím se, probůh, proviniiy obětavé ošetřovatel
ky nemocných prod všeobecnému hlasovacímu

právu? Není nejhorší surovostí napadati ženy, kte
ré celý svůj život dávají do služeb lásky k bližní
mu? Zavinily kostely, 5000 plynových lamp, sou
kromé byty a dlažba, že posud uherským občanům
není povoleno hlasovací právo všeobecné? Nedo
vedla by si soc. demokracie v Uhrách promluviti

-s hlavními feudálními a kapitalistickými machry
zcela jiným, účinnějším způsobem? Demonstrova
la »mezinárodní« soc. demokracie uherská také ta
kovým způsobem, když rván Slovákům jazyk,
když jich bylo pozavíráno pro vlastenecké činy na
tisíce, když těžce bojovali o svá lidská práva Chor
váti a Rumuni? Ani prstem tito lidé nehnuli na 0
chranu celých zubožených mass.

sVálku válce!« Chceme pokrok skutečný, bez
„assistence bodáků. Nám bude hlavní zbraní hlaso
vací lístek, naším cílem jest nejvyšší kultura!
tak křičí ti, jimž ještě ozbrojená moc překáží v ú
plném znásilnění lidí jinak smýšlejících.

»Pryč s válkou, aby naše pěstní právo mělo
větší úspěch! Nám vojsko překáží!« Takové jest
ve skutečnosti heslo tábora rudého, třebaže z chy
trosti se před veřejností nevyslovuje. Vždyť přece
skuti.y mluví dostatečně. Couvají celé davy chu
dých živnostníků a jiných ubožáků před soc. de
mokratickým terrorem, aby v následujících oka
mžicích jich nestihla rudá imsta.

Ale nejhorším znamením doby jest, že tisk ll
berální, ba namnoze ani konservativní slovem ne
"odsoudí vandalství, jaké se páše za takových de
monstrací na chrámech a velice vzácných umělec

„kých památkách církevních. Kdyby se zkřivil kte
rémukoli demagogoví vlas, hned i listy mimosoci
alisteké přicházejí s byzantskými úklonami proje
vovat v dlouhých článcích soustrast. Ale na př.
prot bestiálnímu vraždění katolických žen v Bar
celoně, proti hanobení samých mrtvol, proti msti
vým, vyhružným výpadům, podníkaným v tisku
na katolíky, neodvažuje se podniknouti nekatolický
tisk nic. A přece se tu jedná o pokoj a kulturu v
moderních státech vůbec.

>Válku válce!« Které válce? Dráždí snad o
zbrojená moc občany zcela pokojné a pilně pracu
jící tolik. jako anarchistický tisk, který vyhrožuje
ruskou mluvou, Barcelonou, Lissabonem? ©Právě
tenkráte, když církev byla na vrcholu moci, ne
byio v evropských státech stálých vojsk, jakkoli

"bylo potřebí častěji zakročovati proti nepřátelům
vnějším, A kdo nyní zaviňuje neustálé zbrojení a
zvláště ve státech zednářských? Katolíci to ne
jsou - - ale jsou to živly, před nímíž není bezpečen
právě život domácího obyvatelstva, vlastních po

. krevenců.

„ Všeodborové sdružení křesť.dělnictva pro krá
lovstvi České v Hradci Králové vyplatilo za kvě
ten na podporách 652 K 65 h. Z uvedeného čísla
viděti, že plní svoje povinnosti ku členstvu pocti
vě. A přece jest mnnohomíst, kam organisace naše
posud nevnikla. Zde jest potřebí více porozumění.
Právé hospodářskou prací musíme dokázati zdat
nost našeho hnutí. Zakládejre všude skupiny Vše
odbor. sdružení dělnického. — V Úpici koná se
schůze 9, června, v Náchodě 16. června tábor lidu.
V Týništi n. Orl. 23. června slavnost s táborem.
Na těchto shroinážděních mluví p. AL Petr.

Národnostní spravedlnost socialistické Inter
macionály. Sociální demokraté slibovali také, že
sociální demokracie rozluští také otázku národ
nostní na základě úplné spravedlnosti a rovno
právnosti. Čeští sociální demokraté pak volali ná

„rod do svých řad, poněvadž prý jedině sociální de

Jaký však obrat! Socialistická internacionála na
sjezdech nejen soc. demiokracie německé, nýbrž i
polské, rusínské a slovinské české autonomisty vů
bec z internacionály vyloučila. Český autonomista
socialistický se svou knížkou organisační nebude
nikdo na světě uznán za >soudruha« a nedostane
nikde mezi »soudruhy«<práci... Tak vypadá ná

Ra spravedlnosti socialistické internacio
„nály

Úpadek soc. demokracie v Haliči.Ve Lvově
„zanikl soc. dem. denník >Glos<, který před 9 lety
byl zeložen jako týdenník a před pěti letý vzrostl
„ra denník. Polští socialisté nechtěli líst odbírati a
-čísti, poněvadž v redakci i administraci byli samí
Židé, kteří často proti nežidovským soc. demokra
tům i psali. Mimo to i pokladna listu nebyla v po
řádku. Vedení strany: oznámilo, že potřěbuje pro
list rotačku, aby dělníci se na ni složili. Ti tak uči
nili, ale peněz nebylo použito k zakoupení rotač
ky, iWbrž k zaplacení starých dluhů. Pak též posl.
dr. ronBattaziša odkoupil >Closu<jeho žefredak
tora, žida Czakisho, Který se řůzem přeměnil ná

“ měšťe 0.a kapitali ho tiberála a nejsilnější".8oc. semi. organisace úřísenců městské dráhy 6
lektrické přestoupila před 2 -měsíci k dělnické or

ry posl. dra. Diamanda a Slicinského. Ztrácel od

„běrutelstvo,až zanikl,Zbýv tedy kino, oo„Mistům jediný deoník >Naprábýc ftuprýtéž

Zo) VRP Noe še

K

Národohospodářská hlídka.
Organisované zaprodávání české půdy Něm

cůám. >Neubráníte se proti přívalu a přemoci ci
zácké kapitalismu, jestliže neodrazíte jeho rozbě
hy na zůkladně hospodářské organisace.« Tak se
mluvilo do duše českého lidu venkovského, který
se tedy valem organisoval. Ale otěže agrárního
vedení se prapodivně osvědčily. Nový dokument!
Agrární tisk jásal, když roku 1911agrářní Ústřední
jednota hospodářských společenstev koupila na
jméno Pavla Zedníka velkostatek Přehořov. Všu
de agrárníci cpali před očí svým politickým protiv
níkum, jak se starají prakticky o český venkov.

Letos pronikla do veřejnosti zpráva, že Agrár
ní banka bude velkostatek parcelovati. Menšino
vým pracovníkům na dotazy bylo sděleno, že se
budou odprodávatí pouze pozemky vzdálenější a
to kupcům obojí národnosti. Čechům však prodají
se i ty, které by Němci vydražili, jen když dají
tentýž obnos, jaký nabídnou Němci.

Táto zpráva velice zarazila, protože se hned
vědělo, iak prakse takového parcelování dopadne
rozhodně v neprospěch Čechi. Němci za přispění
Roseggerova fondu mohou nabídnouti obrovské
sumy, kterých čeští soukromníci platiti nemohou.
Ačkoli se ujišťovalo, že při prodeji budou assisto
vati také menšinoví pracovníci a zkrátka, že par
celace se nemusejí české menšiny báti, došlo k ú
žasnému překvapení. Na př. za jednu louku dával
Čech tutéž cenu, jako Němec; řeklo se mu u A
grární banky, že Němec musil zároveň s loukou
zakoapiti i dva korce výtečného pozemku. Čech
se nabídl, že k louce přikoupí docela šest korců
pozemku špatného, ale přece jenom louka prodána
Něracíi. Prodávající úředník ujišťoval koupěchtivé
Čechy. že jim není nutno starati se o úvěr na za
koupené pozemky, protože vydražené obnosy při
nee slatku hotových peněz budou vtěleny na 0
statní jejich majetek, Když však některý z Čechů
pozemek zakoupil, byl vyzván, aby celou kupní
cenu Složil ihned. Jestliže se odvolával na ústní
sliby, raděno mu, aby se vyhnul zaplacením celé
kupní ceny nákladným sporům. Tak tedy jednala
banka, která byla výhradně zřízena proto, aby
byla oporou českým hospodářům, kteří jsou finanč
ně slabí. Jednáním Agrární banky jest zasazena
českému živlu v Přehořově veliká rána, protože
nyní Čechové přehořovští budou sténati trvale pod
nadvládou německou. A k tomu poslední finanční
uměnís cukrovarem v Lenešicích,který měl v ná
rodnostné ohroženém kraji tak velikou důležitost
pro Čechy! Nyní jest cukrovar v rukou němec
kých, koupila jej Sieghartova vídeňská Bodenkre
ditka. A nejhorší při všem, že k takovým koncům
došlo pro zištnost některých agrárníků. Česká ve
řejnost k těmto zjevům musí dáti příslušnou od
pověď. Na jedné straně se vlastenčí písněmi a ná
rodními slavnostmi, na druhé však ti, kteří by se
měli: v přední řadě jako strážcové na českém Sio
ně staratí o praktické luštění otázky národnostní
a kteří maii hájiti Český majetek ze všech sil, pod
porují rozpínavost kapitalismu německého.

Katolikům. kteří se odhodlaji odstěhovati do
Ameriky. Nikterak ovšem nechceme vybízeti, aby
čeští katolící opouštěli lehkomyslně svou vlast.
Leč někteří vzhledem k privátním svým poměrům
nedají se od nikoho zdržeti, jestliže marně v Če
chách o lepší existenci zápasí. Takovým tedy, kte
ří si myslí, že nemají vyhnutí, udělujeme zde ra
du po přímé informaci, aby se nestal po případě
obětí nesvědomitých agenti. Založena byla v A
merice nová kolonie pro české katolíky »Osada
Rod'čky Boží Svatohorské Příbram< (Our Lady
of Holy Mount Church Pribram) ve Wiskonsinu.
Pozeraky tamější slibují hojný výtěžek. Již jest
tan postaver.a škola a začíná se stavěti kostel. Za
jisté upřímrý katolík i v Americe rád se usadí me
zi svými. Potřebné bližší informace sdělí duchov
ní správce osady Rev. M. Jos. Hynek. Adressa na
dotyční místo zní: »Our Lady of Holy Mount

St. of N. Amerika.
Zemědělská prodejna dobytka v Praze VII. vy

kazuje za měsíc duben t. r. pokladní obrat K
82.922.33: od 1. ledna do konce dubna t. r. celkem
K 381.017.38.

———— 

Besídka.
ZATMĚNÍ

(Dokončen.
A přišel obávaný den velikého zatmění. Některé

tetky úzkosti div neplakaly, druhé se smály. Stará Klub

»Jaké pak strachy! Umřit muskne všichni stejně, dříve

jsmepořád v rukou Božích 1bez -toho zatměsí. Já těm
povkíačkcám o doštěstí nevěřím. Bouřka je nebezpečnější
— a přece se při ní neklepu jako osyka.«

Ještě starší její muž,.Klubko, který se súčastnil

veliké debaty o zatmění,měl V strach veliký, tře
ba že se snažil přádol děZatajitsvou bledoubáaš, Káždeuchvíli"narodil čžképráci nebyla tak

žaopoř:vypltával 'dníhý čas pracičkami a por

i“ v

silkami. Ale ta nešťastná jeho žena právě v tenhle
hrozný den ho posílá přes les s vejcemi a máslem do
města ke své stálé odhěratelce! Ustrašené jeho srdce
vzdychala: »Mám-li umřít, přece by to bylo lepší do
ma, než někde. v lesní pustině, kde ani jediný příteliček
starce v posledních okamžicích nepotěší! A ještě mne
může někdo okrást. začne-li opravdu veliká tma a po
trvá-li to dlouho! Ach, to bude asi mordů, krádeží, vy
palování chalup od ničemů! Kde pak na ně na všecky
stačí několik policejtů! Teď jsou lotří chytří, vyšpekulu
jí každou příležitost k okradení bližního. A než se ně
kde dá něco lupičského páchat, už to mají dva měsíce
před tím prostudováno, z které strany a jak do tohol«
—. Ale před ženou přece jenom musil dělat hrdinu, ač
koli věděl dle Bovin. že začne to zatmění zrovna tak
po obědě, v čase, kdy bude asi na zpáteční cestě v lese,

»Prvč si bereš, tatíku, boty s holínkami? A taky
ten huňatý kabát! Zrovna tak jsi chodil o vánocích —
a teď je teploučko, až radost.«

»Víš, mám-li jít do města, chci si vzít něco lepšího,
abych nestrašil. Kde pak v dřevácích?« Ale ustrašený
tatík neřekl. jak sc boji, aby nezmrzl, až slunce všecky
svě paprsky schová za měsíc.

»Teda, chceš-li dělat velkého pána, aspoň si zastrč
štruple. A to tí povídám, ať se u Rosendufta na skleni
čku čisté nestavuješ! Jak si dáš jednu, hned dostaneš
chuť na druhou — a Pak tě bolí hlava. Jsi pořád maroda
a sám dobře vís. že mnoho nesneseš.«

»Jen žádných strachů, mámo! Však sama víš, že se
stavuju málokdy a vždycky peníze poctivě přínesu.«

»Teda už jdi honem, víš, že tě tady bude po obědě
potřebí.«

Klubko šlapal k lesu dosti zdatně — ale jen malou
chvíli. Mála sc dnes vyspal, strach před zatměním mu
plašil: vytrvale s víček spánek. Proto byly nohy velice
mdlé. Když v městě pořídil a zastrčil peníze do kapsy,
umiňoval si horlivě, že se na krám Rosenduftův ani ne
podívá. Přec“ však po všech pevných úmyslech ohlédl
se jenorn jednou —- a už byla chyba. Zahlédl ve dve
řích výsuěnkáře Habra -— takového starého, dobrého
přítele! Jakmile Habr zahlédi kulatou tvář Klubkovu,
hned radostně na něho zavolal — a celá kupa dobrých
úmyslů vysvpala se z hlovy jako z rance a roztříštila
se jako sklo na padrí. Ustatně v takové těžké chvili
bude dobře, když s beder setřese část strachu přátel
ským rozhovorem. Srdci stisněnému se uleví — a čtyry
krejsary snadno i žena nohřeší. A bude-li zatmění ži
votu jeho zhoubné, pak se po těch penězích stejně ne
bude nikdo sháněti.

Ale to si dal! Padl na jiného strašpytla, který hle
dal útěchu sám. »Milý hochu, žádná hračka s tím za
tměním. Drtí mne v lopatkách zima, jak si na to jenom
vzpomenu! Tuhle se ukázale na sluníčku jenom několik
flíčků a byla z toho zemětresení ve velikém městě. Po
druhé zas jen několik takových pih a jeden ostrov div že
se celý do meře nerozsynal. A jindy zas při takové při
ležitosti hory házely až nad mraky plno popela, ohně,
síry, až to upražilo tisíce lidí. Co pak začne teprve teď,
až bude sluríčko celé černé jako spálený koláč? Slyšel
jsem toho tolik vypravovat, že strachem klepu bradou,
až nemohu v hubě ani dýmku udržet«

Klubko zase vykládal, jak si tajně strčil pod kabát
lucerničku, aby stará nevěděla. Až začne ta tma...

Hrozná 1ozprava vlekla se dál, až si poroučel Klub
ko druhou. Onilouval se. že ho stejnětolik bolí nohy!
Ale na ženin přísný obličej přece nezapomněl. Za půl
hodinky už se loučil a plačky líbal svého druha: »Pře
žiješ-li mne, kamaráde, i tenkrát, strhnou-li se hrozné
věci, nezapomeň na starého»přítele, pamatuj, že Klubko
sám vždycky tě měl tolik rád! A někdy se za mne
taky pomodli!

Když šel šedivý staroch čtvrt hodiny, posteskl si:
>To je svízel! Odpočal jsen: si a právě teď ty nohy jako
z dubových větví — jako zdřevěnělé. Sotva že je zdvi
hám. A ta hlava taky taková nesvá, těžká! Inu — stáří
—. stáří, pořád mne to táhsze k hrobu blíž. A pak — tak
málo jsem se vyspal. A teď už to na nebi začne, nejděle
za hodinu. Pancčku, začne- hořet les! Jejda, kam jsem
to šlápl! Takové zrádné bz.hbno— a pod mechem! No —
je tu mokro, pravda. Ale co pak si ty, bláto, myslíš, že
tí tu nechám takové pěxné boty? Pusť, jen pusť!« vo
lal udýckaný stařec, vytaliuje botu, která tkvěla až po
»Štruple« v rašeliníku. =No, to jsem se spotil! A teď už
nohy teprve dál jíti nechtěly.

»Nechcete-li se hnout, taky. dobře,« rozhodl kmet

Tuhle vedle si odpočínere a pak mne musíte poslechnout.« —

Stařec sedl si na suchý mech, umazané boty natáhl
a zemdlenou, vstaranou hlavu položil na mohutný kmen
b-rovice. Za tři minuty předl jako kocourek. Ale do
stavily se za chvíli divé sny. Zdálo se mu, jak se k jeho
obličeji. blíží kometa — čím dál větší. Kamení ohnivé z
ní lítá na všecky strany. V -tom puklo i slunce, za ním
měsíc — a všecko to padá dolů zrovna nad jeho hlavou.

»Pnmoc. poróóóc,« chraptělo stařecké hrdlo, zatím cos čela stěkaly bohaté krůpěje potu.
»Kdo pak vás tu zabíjí, dědo, vzpamatujte se)« Mlad

šÍ hajný potřásal Klubkovou, pravicí. »Ještě tř :vyplašíte
všecku zvěř. Vrány krákvrají, jako by jim někdo bral
mláďata.«

»Á to jste vy, mladej? Zaplať vám Bůhí Mám moc
starostí, soužení — a táx a mrie přicházejí někdy těž
ké sny.

»Dobře, ale tady není-noclehárna. Ještě by vás tu

snědlimravenci, Podívejte se, co Jich“ leze po vašemkabátě.
Khbko teď „po| vyspásí bol už statečnčji. Nikde

žádné neštěstí - - žádná sopka. Stromy stály nrovně jako
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dříve, kos prozpěvoval veseié kadence. Před strýco
vou botou hraboš lesní mihl se bleskurychle pod zem.
A když Klubko už byl z lesa venku, sluníčko se smálo
tak čtveračivě, jako posvícenská tanečnice. Ale kdo VÍ,
kdo ví, zda sc nestalo něštěstt někde dál! Kroupy teky
chodívají jenom jistým pruhem a rozmlátí všecko. Kdo
ví, nečeká-li mrtvola staré zeny na funus! Ten Habr při
loučení taky plakal... Však ještě není Jetelov vidět.
Teprve až bude Klubko na kopečku, pozná, zda se ně
která chalupa neoropadla anebo neshořela, Ale v tom jej
ze zálumčivosti vytrhl himoiný hlas: »No — že už ko
nečné jdeš! To věřím, to věřín. —tvé posedění u Rosen
dutta trvalo hezky dlouho, třikrát déle než jindy. Však
je to také na tvých botách vidět, jak jsi se potácel ode
zdi ke zdi a z bláta do bláta.

Starochovi třásly se nohy, jako by do vedlejšího
skaliska byl blesk udeřil. Žena se vynořila za skalískem
tak nenadále! Tolik nešlechetného podezřívání! V nej
větších rozpacích chuďas hledal alespoň nějakou vý
mluvu.

-No tak — co stojíš, jako tyčka u stromu? Nepropil's
všecko? Nemohla jsem se tě dočkat a proto jsem tl
vyšla naproti, dědo plechatá, aby tě někdo neukradl.«

sŽenská hubo rozjetá, sypeš na nevinného muže
hotové krupobití, vzpamaloval se Klubko k odporu.
Počkej, až uslyšíš. Je to svědomí, poeflat starého člo
věka tak daleko, když wa nastat zatmění? Chytlo mne
to právě v lese. A to si přece dovedeš představit, jaká
byla tma. Škrtal jsem sirkami, abych si aspoň tuhle lu
cerničku rozsvítil, ale všecky tři mi zhasly. A tak jsem
se potácel od stromu k stromu, pokud nezačalo slunce
trochu svítit. Celý jsem se umazal — a pak jsem poznal,
že jseni zabloudil. To je to celé. Kde pak ve tmě a v ta
kovém hustém lese k tomu.

s milé, hovorko, nelži! Podle všeho ti to zatmění
namíchal do skleničky KRosenduft. Buďto jsí při něm
spal anebo se ti zatmělo v očích, když jsi upadl. A teď
honem domů! To ti povídám, ať takovou hloupost v Je
telově nežvaníš, nebo se ti vysmějí i malé dětí.«

Teď už na cestě šel Klubko s plnou barvou ven,
načež se mu dostalo odpuštění. -Jen když neseš peníze,
to je hlavní. A tuhle si trochu otři boty u potoka. Ne
musí se ti každý smát.:

v plech. lahv.
za 30450

haléřů.
Všude k do

stání.

Nejlepší cídidlo na kovy.
Žádný přípravek vodový.

w
UznasýzaK dru anejlevnějšínákupní pramen vRakouskuveškerých

koslel, paramenlů
prádle. praporů. příkrovů, koberců aovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacíchreferencí a odporučení.—
Obráskové cenníky, rozpočty, a vé zboží
k výběrufranko. "9

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly ma voakově, čímě levnější
osny až o 30"/, než všude Jinde.
Jubil. 100let. trvámia 40 lot. vlasáníčinnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje

Šedivíte-liji
zkuste osvědčenou vodičku

( Tichého Eau Věgětale,
Vodička tato není žádným barvivem, nýbrž
osvědčeným prostředkem, jímž každý šedivý
nebo blednoucí vlas své původní přirozené bar
nabude. Vlivem Eau Věgětale se kořínky vlasů
vzpruží k nové činnosti, hlava se vyčistí od lupů,
zamezuje vypadávání a podporuje vzrůst vlasů.

ORP* Cena 1 láhve franko K 2—. jjj
Zasílá dobírkou

ANT. FRYNTA,
parfumerie, Hradoc Králové.————"

Valedůstojným

"dachorním a patronátním úřadům|

Odborný závod pozlacovačský

GAUDENU APPL,
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavční

oltářů, "5$*T
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Bozpočty e nákresy zdarma.
Na požádání dostavím se ihned.

KRAXXAÁ

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

w Hradol Králové, Svatojanskézám.č.76.
Zařizování Velkosklad

elektrického Jastrů,
světla, elektrických

telefonů. ventilatorů,
bromosvodů. žehliček

Drama ní
Motory. a topení.

. Instalační
Žárovky: Ů materiál za

Osram, fa% | tovární ceny.
Tongsram, :

Tantal. Solid.obsluha..

Rozpočty zdarma — Ceny levné.

vignet, 2
účtován
vagon a franko na každou stanici.

recepty.

X m

KV.

———

Hradec Králové,
Jiříkova třída 239

Klenoty a šperky. Optické

Nejlevnější ceny!

SKUHERSKÝ,

prohlášení,

Doporučujeme===

PARAMENTA=:32:3 Em. Werner a spol., ";iR



V Hradci Králové dne 14. června 1912.Předplatne na čtvrt roku Z K 50 Inserty se počitají levné.
. ne půl roku 3K— | Obnova vychazi v patek »v* poledne i

Čislo24. . E,

* biskup Huyu, J. M. nejdp. biskup Hůlka, J. M.
nejdp. biskup Koudelka z Milwaukee, J. M. nejdp.
biskup Wisnar, J. M. nejdp. opat Bařina a J. M.
nejdp. opat Drápalík.

i manželka toho roku nezemřela? Patrno, že musí
me míti stále zřetel k obzvláštnímu zápalu vol

* ných myšlenkářů pro pravdu a že musíme se obr
-niti proti nim i vzhledem k této možnosti, neboť

lidé jsou skutečně smrtelní a, jak jest známo, man
žeika krále Václava skutečně již zemřela. Proto u
vádíme pro jistotu ještě, že královna Žofie byla
korunována roku 1400, čímž jest dokázáno, že v
kritický rok 1393 ještě žila.

Kdyby volní myšlenkáři s »Osvětou Lidu« zna
li vděčnost, mohli bychom se dočkati od nich díků,
že jsme je poučili, ale v takové věcí doufati, bylo

Ve čtvrtekdne 12.září:

L. V kostele »Maria am Gestade«: Dopol. v 8
hod.: Pontifikální mše sv. Od 10—11 a pul: . . ,

Přednáškadr. M. Hrubana. Prelát dr. Tumpach: | Nenávidime lež. Toto heslo volných myšlen

»Eucharistie a Panna Maria.< — Odpol. Od 2—3 : kářů bylo by snadno nozáronit na četné příbuzné1.D zedlák: : řeti : 1 fráze, jako: »pravda osvobodí vás. pokrok vás u
a pul: Prof. dr. Sedlák: >Eucharistie a národ če- | mravní, osvětou k svobodě«, ale postačí, když zů

Volné listy.

ský.« Prof. dr. Kordač: »Vinculum unitatis.« — Ve
čer v 8 hod.: Slavnostní kázání Jeho Excellence
ndp. biskupa dra Doubravy: >Král Eucharistický«,
zpívaná litanie Loretánská, sv. požehnání.

IL V kostele »na Rennwegu«: Dop. v 8 hodin:
Portifikální mše sv. Od 10—11 a půl: Msgre Dvo
řák: >Nebezpečí velkoměsta a Nejsv. Svátost«.
Přednáška dra Konečného. — Odpol. 2—3 a půl:
P. Ant. Ostrčilík S. J.: >Úkol Marianských družin
v šíření úcty Eucharistické.« Superior Msgre De
mel: »Díkůčinění po sv. příjímání.« — Večer v
8 hodin: Slavnostní kázání P. Mečíře C. SSS. R.:
>Sociální vliv Eucharistie, zpívané litanie Lore
tánské, svaté poželnání.

HI Minoritský kostel v Alserstrasse: Dopol.
v 8 hodin: Pontifikální mše sv. Od 10. do půl 12.:
Prof. dr. Jindra: »Jak ses plným užitkem účastnit
mše sv. Dr. Žůrek: »Katolický dorost kol sváto
stánku«. — Odpol. od 2. do půl 4.: Prof. dr. Hejčl:

»Obrození rodiny Eucharistií«. Kanovník Šelbický:»Časté návštěvy Nejsv. Svátosti«. — Večer v 8
hodin: Slavnostní kázání: Msgr. dr. Stojan: »Po
pulárnost J. Ka. v Eucharistii« — zpívané litanie
Loretánské "— sv. požehnání.

V pátek dne 13. září:

I. V kostele »Marla am Gestade«: Dopol. v 8
kodin: Pontifikální mše sv. Od 10. do půl 12.: P.
Ocetek: >0 častém sv. přijímání«.Kanovník Msgr.
Vaněček: »Katolické spolky a Eucharistie«. — Od
pol. od 2. do půl 4.: Prof. dr. Špaček: »Eucharistie
zdrojem života nadpřirozeného<. ©Kanovník dr.
Reyl: >Eucharistický apoštolát ženy v rodině«. —
Večer v 8 hodin: Slavnostní kázání nejdp. biskup
dr. Wisnar: »Sv. Clemens Hofbauer — apoštol Víd
ně« — litanie k Božskému Srdci Páně se zásvět
nými modlitbami -—sv. požehnání.

IL V kostele »na Rennwegu«: Dopol. v 8 hod.:
Pontifikální inše sv. Od 10. do půl 12.: Farář P.
Saip O. D.: >Třetí řády a jejich apoštolát eucha
ristickýe, Prof. dr. Budař: »Svěcení neděle a svát
ků povinností a právem pracujícího lidu«. — Odpol.
od 2. do půl 4.: Prof. dr. Krupka: »Škola a Eucha
ristie<. Farář J. Š. Baar: »Úcta nejsv. Srdce Páně«.
— Večer v 8 hodin: Slavnostní kázání nejdp. opat

- Sales Roubíček: »Život Kristův v tabernaklu« —
litanie k Božskému Srdci Páně se zásvětnými mod
litbami — sv. požehnání.

Jil. Minoritský kostel v Alserstrasse: Dopol. v
8 hodin: Pontifikální mše sv. Od 10. do půl 12.: Ka
novník Šulc: >Organisace katolíků a svatostánek«.
J. J. princ Karel ze Schwarzenbergů: >Charitativ
ní spolky a Nejsvětější Svátost«. — Odpol. od 2.
do půl 4.: P. AI. Jemelka S. J. »Adorační dni«. P.
Voňavka: »Čeští vystěhovalci a eucharistická pé
če o ně«. — Večer v 8 hodin: Slavnostní kázání
opat M. Zavoral: »Eucharistie světlem a sílou lid
stva« -- litanie k Bož. Srdci Páně se zásvětnými
modlitbami — sv. požehnání.

Vsobotudne14.září:
Ráno v 8 hodin: Pontifikální mše sv. ve všech

třech kostelích. V 10 hodin dopol. společná slav
nostní schůze všech národů v kostele sv. Štěpána,
při níž jednotlivé sekce předčítati budou své reso
luce v mateřském jazyku. — Sobotní odpoledne
celé je vyhraženo sv. zpovědi. — Večer v 8 hodin
ve všech třech kostelích adorační hodina.

Vneděli dne 15.září dopoledneslavný oucha
rlstický průvod.

Pentifikální mše sv. sloužiti budou: J. E. nejdp.
kardinál Leo ze Skrbenských, J. E. nejdp. kardinál

staneme dnes u pravdy a lži, protože tyto pojmy
volnými myšlenkáři co nejčastěji proti katolíkům
jsou vystřelovány. A nejen volní myšlenkáři těmito
slovy proti nám se důsledně oháněji, ale také vše

jest již zřejmo, že všechny listy pokrokářské o
chotně podvolily se vudcovství p. t. Bartoškuv a
proti katolíkům otiskují všechno, co kde volno
myšlenkářští monisté vymyslili a slátali.

Tak na příklad nedávno »Osvěta« Lidu«, která
by se frásemio pravdě a vzdělání přímo utloukla,
vytiskla o sv. Janu Nepomuckém říkání, které stojí
za otisknutí. >Obnova«, praví »Osvěta Lidu«, »mě
la v minulém čísle článek »Křesťanský charakter
sv. Jana Nepomuckého«. Odporučujeme každému,
kdo ještě věří, že by svatozáře legendárního, nikdy
neživšího — jak autor článku dokazuje — Jana
Nepomuckého mohla se přenést na vikáře Joháh
ka z Pomuku, aby si článek ten přečetl. Jenom že
z té svatozáře málo potom zbývá. Nebyl-li utopen

mohl, protože nebylo královny, neboť král Václav
byl v té době vdovec — pak padl z toho nimbu
nejzářnější list.«

Říkáme pořád, že volní myšlenkáří (a »Osvěta«
mezi ně náleží také) jsou nedokrevnými lidmi co do
vzdělání vůbec a co do kulturních dějin katolic
kých jsou zabořilými obmezenci zvlášť, ač drze a
vytrvale lezou a hovoří tam, kde hluboká nevědo
most jejich přímo omračuje. A svědomitě se starají
také o to, aby veřejnost stále měla na očích, jak,
běží-li o nějaké studium. umějí se dobře poraditi s
Vaňkem. Chápeme již také dobře, proč tito lidé
stále vytrubují o kulturních potřebách; jsou to jed
noduše zoufalé výkřiky sebepoznání, že se jim té
kultury tak hrozně nedostává. Proto i uvedená slo
va o sv. Janu Nepomuckém dlužno snad považo
vati za taktiku, která skromně vyhazuje udici a
vyjadřuje stajenou prosbu o poučení. Nuže, neuvě
domělé učiti, jest skutkem křesťanského milosr
denství. Uvazujeme se tedy v ten úkol a předne
seme kulturnímu žebrákovi z »Osvěty Lidu« o sv.
Janu Nepomuckém vědomosti, jichž má potřebí.

Tak tedy že král Václav v dobu utopení sv.
Jana byl vdovcem? Co pak o tom říká Palacký?
»Nám dostal se do rukou patent pravý a nepode
zřelý, kterým král Václav v Praze dne 23. prosin
ce 1389 rozepsal na den 3. února 1390vybírání ber
ně v celé zemi na korunovaci královny.« Část pa
tentu toho zní: »Protože za společného souhlasu a
jednomyslnosti vůle naší a šlechty v království
našem Českém, hlavní (všeobecnou) berni po ce
lém království našem za účelem korunovace naší
nejmilejší manželky vybírati jsme se rozhodli...
Dáno v Praze dne 23. prosince vlády naší v Če
chách roku 27. a v říši římské 14.« Protože však
nechápavost volných myšlenkářů, jak sami svědo
mitě a bez únavy dokazují. jest bez míry a konce,
musíme jim věc podati přímo po lopatě. Sv. Jan
Nepomucký byl utopen 1393, a král Václav mluví
o své nejmilejší manželce r. 1389. Z těchto skuteč
ností i nejjednodušší logika může zajisté dovoditi,
že král Václav r. 1393 vdovcem nebyl a že byl
skutečně ženat. Kdyby z té doby zachovány byly
matriční záznamy, dali bychom napsati kopulační
list, dr. Bartošek a Al. Hajn musili by býti při le
galisací tohoto listu, a pak bychom jej dali otisk
nouti ve všech úředních vyhláškách. Takový kříž
máme s těmito volnými myšlenkáři, kteří již i Pa
lackého posílají tam, kde pepř neroste!

Jsme všichni lidé, ale volnomyšlenkáři jsou
obzvláštní lidé. Mohli by snadno říci: nuže, dobrá,
král Václav dle Palackého byl 1389ženat, ale jest
tím také řečeno, že byl ženat ještě r. 1393a že mu

by tolik, jako po polích vítr honiti. Díky volnomy
šlenkářu byly by zázrakem a v zázraky tito ve
likáni ducha nevěří, natož aby je sami konali! A
tak přes všechnu naši dobrou výchovnou vuli jsme
jisti. že zítra budeme musiti znovu dokazovat, že
tito volnomyšlenkářští imachometi počínají si proti
pravdě tak, jako oheň v lodní prachárně.

*

Veto. Poslanec Šilingr nazval v poslanecké
sněmovně Machara geniem. Ať to bylo přeřeknu
tíni, aťopravdu míněno, my ohlašujeme své: veto.
Jsme toho mínění, že takové názvy musí se ucho
vávat pro lidi, kteří jich opravdu zasluhují, neboť,
nazveme-li Machara geniem, kde najdeme vhodný
výraz pro skutečné velikány? Kritika musí si u
chovávati slavnostní slova pro lidi a věci, které o
pravdu takovými jsou. neboť jinak olupovali by
chom muže opravdu veliké o úctu lidí, kompromi
tovali bychom pravá: veličenstva a pozdravovali
bychom jejich jménem ty, kteří nenosí koruny. Ma
charovu literární činnost berou nyní do prádla po
volaní kritikové a připravují mu horkou lázeň.

Se své strany upozorňujeme na jednu stránku
Macharovy tvorby. Tento člověk zjevům opravdu
velikým se neobdivuje. a tím jest řečeno mnoho.
Člověk, který se neobdivuje, není nikdy hoden ob
divu, Počíná-li si tak z pósy, nazýváme to malí
cherností, a jestli to přirozená vlastnost, pak jest
to důkaz o maté, vyvráhlé duši, která všechno
splošťuje a strhuje do svých nížin a úzkých ob
zorů. Jinými slovy řekl to Marten v Moderní Re
vui: »>Neníto svědomí. ale karikatura věků. kari
katura zlovolná a malicherná, pojatá básníkem
stranného malého zorného úhlu, mělkého poznání,
chudého intellektu a zároveň chabým básníkem
bez duchovní hloubky a bez uměleckého poslání.«
aHabet« (má), jak říkali v římském cirku, když
zápasník dostal smrtelnou ránu.

Když jsme v »>Obnově«upozorňovali na měl
kost vzdělání Macharova a na prázdnotu jeho du
še, nadávali nám pokrokáři klerikálních obrnezen
cův, a hle —nyní úsudek náš pojednou ocitl se ve
společenství samých pokrokářských kritiků. čehož
jsme věru nikdy ani neočekávali.

Toto strhování velkých věcí na uprášenou a
nudnou silnici přiznal o Macharovi nedávno v »Ča
se« jedencechovní jeho bratr. Jenže tento kritik
vidí v tor Macharovu originální velikost. Machar
prý jest každým dechem demokrat, jenž nezná re
spektu před osobami sebe větších hodností a zá
sluh a nezná oficielních titulů. Tak nějak to bylo
řečeno. Kritikové však, kteří nejsou cechovními
bratry, tuto stránku Macharovu oceňují v jeho u
mělecké tvorbě jako veliký literární nedostatek,

»Přehled« ze dne 24. května na příklad praví:
»Hlasatel zdravé účelnosti nepoklonil se velikým
zjevům minulosti ani tam, kde se snažil o ních psá
ti sympaticky. Jest pozoruhodné, jak často se náš
básník ztotožňuje v hovoru s lidmi prostičkými,
hovornými dobráky úzkých obzorů. O českých
reformátorech nedovedl básník říci nic hlubšího,
zhuštěnějšího a typičtějšího, než co je nám obec
ně známo z literárních dějepisů. Úmyslné volení
obecně známých episod a vkládání jich nedramati
cky do úst vyprávěčů má za následek, že i vyni
kajíci, s láskou kreslené postavy jsou zplošťová
ny, středověcí mistři, náboženští horlivci, vladaři
jsou zachycování ve slabších stránkách svého

lidství, jsou to křehcí tvorové nám blízcí snad, ale
tak drobní a ubozí. A my přece ctíme na sobě, na
jiných i na historii slavné povýšení individuality,
národu, směru, chceme se co nejhlouběji ponořiti
do kladných hodnot, jež který směr v rozhození
krásy kdy přinesl, k němu úzkostně voláme, jím
ae básnicky vzněcujeme, v něm hledáme útěchy v



trudu šedých dní. Neposlední příčinou, že poesie
dnešního Machara minula se účinkem, jest klam
básníkův na sobě samém. ironický demokrat a bo
hém překvapoval ve svém mládí odvahou, s níž
trhal falešné masky a pronikavě osvětloval Českou
vepatrnost, ubohost. Dnes chce býti spisovatel

básníkem historické velikosti, ale zapomněl, že pro
básnické vystavení vznešených, velikých pocitů
jest nezbytně třeba hluboké a pokorné přípravy.
S takovou pokornou ostýchavostí, kulturní 'pří
pravou nepřistoupii básník k velikým zjevům stře
dověké minulosti, a odtud to příliš lidské zabarve
vení krásnějších dob a vznešenějších bytostí, odtud
i stržení vzácných jmen a činii do oblastí nejpří
stupnějších tuctovému čtenáři.<

Kritik »Přehledu« vlastně jinými slovy poví
dá, že čím jest socialistický agitátor a podněco
vatel neuvědomělému davu, tím že jest Machar
těrn svým stoupencům, kteří v soustavném trhan
ství vidí velikost. »Ve sbírce »Barbaři«, dí »Pře
hled<, »čteme neustále o bojích papežů a císařů«.
To by kritik »Přehledu« lépe pochopil, kdyby si
vzpomněl, že Machar svou veršovanou prósou dě
lá také politiku, a že pracuje v židovsko-zednář
ském rámcovém programu. Nemuže býti tedy u
mění tam, kde spisovatel má za hlavní účel rozpalo
vat nejnižší pudy.

A »Přehled« odsuzuje Machara dále: »Jestliže
jsme v »Barbarech< nadarmo hledali vzkříšený kře
sťanský středověk, potácíme se v »Pohanských
Plamenech« mezi jmény renaissačními a anedkdo
tickými historkami ze života, které opět života
nevzkřísily. U výjimečných duchů oné silné, plod
né doby litujeme tím více, že jest vše tak zprů
měrněno, že umělci nejsou obestření nejmenším
nimbem, že jsou to tuctoví řemeslníci, pokud na
jeviště vystupují.

Táž nedramatičnost a omšelost motivů jeví se
1 v hluboce cítěných látkách domácích, autorovi
nejbližších, jež byly zpracovány v >»Apoštolech«.
Hus, Chelčický i Žižka jsou konec konců jen v
janby uvedená prósa. (Již před desíti roky v za
niklé »Aléthei< bylo navrženo, aby ten, kdo chce
hledati ve verších Macharových poesie, seřadil
verše vedle sebe jako prósu. Zkouška ta v „Alé
thei< hned byla provedena, a velebené kusy z Gol
goty objevily se býti hrozným suchoparem.)

>Přehled« kritiku zakončuje takto: »Celkový
výsledek rozboru jest negativní. Básníkovi nechy
běl zdroj poetický, ale k vysoceveliké, vznešené
látce postavil se buď nedoceňuje historických zje
vů velikých nebo převáděje myšlenky časopisy
hlásané v dlouhé a únavné básně. Pokus o applika
ci historicko-filosofických ideí na dějiny lidstva
středověkého ve velikém cyklu básní se v jádře
nepodařil. — Karel Hikl.

Vzhledem k této odsuzující kritice vzpomeň
me posudku cechovních bratří Macharových, jak
prý prošel všechny kultury a jak píše prý tak hlu
boce. že mu ani nerozumíme, a představí se nám
celá lež a komedie, kterou pokrokáři s Macharem
tropí, a vychází na jevo všechna kocovina, když
na člověku po umělecké stránce dosud do nebe vy
nášeném pojednou se demonstruje ubohost a ma
lost, která nechápajíc velikých událostí, strhuje vše
v řemeslnou machu nudné a rozvleklé žvavosti.

K

Machar fHilosol.Řemeslná macha, stále tentýž
potíček moderních frasí —to vše spatříte u něho
všude, kde -projevuje svou filosofii. Pardon, svou
filosofii nikoliv, neboť Žádné nemá, ale když tak
něco povídá, co | dle moderního © dnešního
člověka filosofií jest. Modernost doby jest již ta
ková, že každé nedochůdče žvatlá o životníma fi
losofickém názoru, no a Masarykova filosofická
škola jest tak znamenitá, že každý její stoupenec
považuje za svůj nejpřednější úkol, různé otázky
si »vyřešit« a »vytvořit« si svůj vlastní názor svě
tový. Vidíte, jsou tam samí velikáni.

Pak se nedivte, že i Machar filosofuje o životě,
o náboženství, o budoucím člověku a vůbec o všem,
co se mu nějak podává. Nedávno na příklad v »Ča
se« vypravoval, jak s Albertem a Kramářem řešil
otázku náboženskou. Kramář a Albert mu dokazo
vali, že se člověku náboženství bráti nemá, ale
Machar mluvil proti oběma a dokazoval jim svou
filosofii. V odpovědéch jeho poznáváte typickou
šablonu, opršalou frázovitost a myšlenkovou ne
mohoucnost masarykovské filosofické školy. Slyš
te, jak Machar Kramářovi a Albertovi oponoval:
>Já jsem jim líčil svého člověka s nezlomenou pá
teří, člověka budoucnosti, kdy každý bude míti
svobodu svého já. respektuje zároveň já svého
bližního . . « Co jest ten člověk budoucna s ne
zlomenou páteří? Nic jiného, než pokrokářská frá
se, která nic neznamená a řadí se sestersky k o
statním pokrokářským frasím, které stálým opa
kováníma svojí nemohoucností rozumnému člo
věku se již přejídají a které možno odříkávati již
z paměti. Jakmile takový pokrokářský filosof nač
ne větu, můžete ji sami dokončit a hned po ní sou
kat ostatní, a všechny budou pokrokářské.

A Machar k té pokrokářské filosofii přidává
takovou domýšlivost, že by ji ani s párem člověk

stále obíhají kolem vzácné jeho osoby. On řekl.
on promluvil, on tehdy napsal to a to, on jednal s

těmi a s těmi znamenitými muži, »Řekl jsem mu,
ale já pravím, přikázal jsem mu.« Zkrátka a dobře
řečeno, z jeho >Besed: vyznívá sebevědomí, jako
by literární český svět v nové době žil a existoval
jen Macharem. Člověk musí se jen tomu diviti, že
mu již Masaryk nebo Herben nepošeptali: »Svato
pluku, podkuřuješ pořád jen sobě, prosím tě, nezlob
se na mmue,že ti to říkám, ale uvažuj o tom. VÍŠ, že
píšeme také o skromných českých bratřích a rádi
mluvíme o povahách.«

Machara líčí jeho přátelé v kritikách jako filo
sofa a psychologa. Kdyby měl jen kousek psycho
logie, chápal by, že každá bytost stvořená v o
kaimžiku, kdy si řekne: jsem silná, ihned bývá smr
telně raněna. Až bizarně směšným bývá, když Ma
char, chtěje někoho potírati, nabízí mu svoji po
moc, poučování a výchovu. Člověku hned za tako
vých okolností vstoupil na mysl Lafontainova báj
ka o »dubu a'třtině.« Jak dobře v bájce jest zna
menati u dubu hloupost pýchy! Jak nabízí svou 0
chranu s pitomou a rozvláčnou okázalostí bezmoc
nosti, která se ráda chvástá! Jak dobře cítíme z
bájky té, že dub nikoho neochrání, protože sám po
třebuje ochrany, a že netouží ani ochraňovati, ne
boť není dobrý. Jak zkáza dubu dá se předvídati!
Třtina však jest stručna a jasna ve své odpovědi
tak. jako dub jest nafoukaně řečnický. »Ohýbám
se. ale nelámu. Avšak vyčkejme konce«, praví
třtina.

Konec Macharův jest již tady. Vypsal se, vy
povídal, a tragika jeho jest v tom, že se nezná a
že konce svého netuší.

*

Přezíraná pravda se uplatňuje. Tvořitelé ve
řejného mínění uvykli si vtiskovati pečeť méně
cennosti tomu, co kde směrodatného vychází v ka
tolickém tisku. Podobný osud stíhá u nás upozor
ňování na nebezpečnost tajných zednářských spo
lečnosti. Povrchní liberál výstražných signálu ka
tolických si nevšímá, pokrokářský, volnomyšlen
kářský a socialistický tísk je úmyslně zesměšňu
je. aby v bezstarostnost ukoléba!l ty činitele, jimž
zednářství nemá býti lhostejno. XX. Věkdne 9.

skoje Znamja«, odkudž citujeme: >Lhostejnost vlá
dy ruské k zednářstvu jest tím podivnější, pováží
me-li, že i Anglie, tato kolébka zednářstva, začíná
prohlédati a chovati se k zednářstvu s přísnou u
piatostí. Listy Morning Post, The Opinion, The A
cademy, The Tablet a j. zahájily zjevný boj proti
zednářstvu.

Anglický boj proti zednářstvu začal list Mor
ning Post, jenž uveřejnil ostrý článek o mladotu
reckém převratu, v němž dle státních dokumentů
dokazoval, že převrat ten jest dílem židozednář
ských rukou. Londýnský The Tablet otiskl tento
článek a doložil: Tento článek jest sensačním od
halením. Když katolici připisují podkopnou práci,
pronásledování křesťanstva atd. zednářům, tu se
jim svět směje, jejich obvinění jsou ignorována

glii hleděno na zednáře jako na veselé společníky
a lidomilce, kteří se nestarají o politiku. Ale článek
Morn. Postu. potvrzený dokumenty, ukazuje nám
zednáře ve světle zcela jiném. Dnes jest jasno, že
zednáři celého světa podporují myšlenku republi
kanismu a bezbožnosti. Francouzské revoluce 1789,
1839 a 1848 jsou toho důkazem.:

Monismus. Stále vyslovujeme přesvědčení, že
v Čechách nikdy se tak málo nemyslilo, jako v na
ší osvícené době, za jejíž nejpřednější majáky po
važují se pokrokáři, socialisté a volnomyšlenkáři.
Jmenovitě volnomyšlenkáři mají budoucnost. Až
všechno všudy v Čechách prosvíti, pak nebude
tmy a hlupoty. Jestli pravda, co povídají a čemu
učí volnomyšlenkáři, že ze hmoty vzniká »psycho
plasma«, totiž to, co nazýváme duchem a jeho my
šlenkovou činností, pak nejsme zajisté daleko to
ho, že si volní myšlenkáři pořidí nějaký stroj, jímž
na podkladě hmotných pochodů a účelným užívá
ním přírodních sil budou zmocňovati lidské my
šlení a z hloupých lidí budou dělati chytráky. Je
likož však lidé neradi kupují zajíce v pytli, rozumí
se samo sebou, že zkoušku volní myšlenkáři musí
učiniti nejprve na sobě. K této předpovědi přive
dla nás zmínka minulého čísla »Štítu«, že na Ha
bersku učitel Marcín docela vážně vykládal, že

rozvinul duševní činnost po předchozím stavu
zvířecím. Na omluvu tohoto p. Marcína uvádíme,
že nerozumí a nedovede mysliti o tom, co z moni
stických říkaček vypisuje.

V tomto ohledu professor berlínské universi
ty Branca praví: »Monismus šíří a podporuje víru
v zázraky, neboť učí, že naprosto bezduchá hmo
ta má sílu, vyvoditi ze sebe duševní činnost. Duch
může povstati zase jenom z ducha. Předpoklad
o původní duchovní podstatě ve světě jest věc
nutná a přirozená, naproti tomu jest nepřirozené
učení, že duch povstal z hmoty, tedy z ničeho,
Nemáme ústrojí, abychom mohli pochopiti a roz
uměti duchovnímu obsahu světa, jako nejsme. scho
pni pojati věčnost a nekonečnost. Jest bájkou, že
vážný 'přírodozpytec nemůže věřití v duchovní
podstatu, v Boha.«

Literární zprální

z Družstevního knihkupeetví
WHradci Králové.

Doporučajeme osti P, T. pánů dudkovních:
Poslání Ulerární novinky:

Zavoral: „Kázání o Nejsvy.Svátosti Oltářní“
8.J.: „Chlébduchovní.“ Krátká s prakt.

rozjímání na každý den v roe ... .. 3—
Ondroušek: „Eucharistická kázání“ . . . —'80
Ooetek: „Neznámý mezi svými“ (upřímné

slovo v eucharistiockém roce) . . . .—20
Rěggl: „Promlovy zpovědní“ . . . . . 880
Bajin: „Obilí, které vzchází“ (román) . .
Kachník: „Naši řemeslníci“ (život a soc.

poměry) . . <. - * . + +.. .—B0
Wedewer: „Die Gesellschaft Jesu“ . . . —48
„Ordo Divini Officii ab utentibas Novo
Psalterio“ . . . “ . . “ . . . . —4.

Pustetovo vydání „Pasalterií“ v následu
jících úpravách stále na skladě:
brožovanývýtisk. . . . . - ...
v černé plátěné vazbě s červ. ořízkou
v kožené vazbě s červenou ©ořízkou.
v kožené vazbě se zlatou ořízkou 340
v chagrenové kůži se zlatou ořízkou —.400
Pro dostatečnou zásobu možno nám obratem.

posloužiti.
Upomínky k sv. přijímáníjakož i obrázky svatých.

u velikém výběru stále na skladě.
Růžence kostěné, kokosové, perleťové,pro mládež,

tucet K 2—, 22, 260.
Upomínky k sv. přijímání, umělecké reprodukce,

po 12, 16, 19, 20, 50 h.

Opětně upororňujeme na nové dílo Dr. No
váka Xav. C. SS. R.: „Kněžské problémy“. Po
slední. kritiky přivítaly. s nadšením toto dílo.
Kdo ho z pánů duchovních postrádá ve své
knihovně, neotálejte s objednávkou, neboť ná
klad kvapem dochází.

Obracejte se ve svých literárních potřebách
na své knihkupectví, které Vás vždy řádně ob

1—
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21020

slouží. Svůj k svému!

Družstevní knihkupectví,
nakladatelství,

závod hudební a papírnictví
v Hradol Králové, Adalbertinum.

Pokrokové protesty. Pokrokářský tisk se ve
lice rozčiluje nad tím, že ve Vídni jeden český
dělník užíval při schuzi proti Macharovi hrubých
slov. My sami také protestujeme a odsuzujeme,
jak to již učinil také katolický >Čech<. Kdo zná
Macharovu povahu, ten ví dobře, že na takové
výhuchy tento spisovatel čeká se vší lačností, aby
si mohl udělati co největší reklamu. A kdo chce
jeho neurvalosti odraziti, musí rozhodně napřed
sám osvědčiti jiné způsoby, než jakými se chce
učiniti svrchovaně zajímavým demokratem Ma
char.

Ale proč to rozčilování právě v pokrokář
ských listech, které přece samy s vulgárním gu
sten: nejsprostší nadávky Macharovy otiskovaly?
Či platí pověstný dvojí loket pokrokářský i v tom
to případě? Dělník onen jistě Macharovy surovo
sti četl, protože z katolického tisku by se roz
hodně takovým drsnostem nenaučil. Obrátil ně
které Macharovy nadávky, metané na adresy ne
pravé, na adresu přiléhavější, kam patřily spíše. V
čase demokratickém přece právě pokrokářský de
mokrat nemá žádati, aby právo nadávek náleželo
jen jediné, třebas sebe více vynikající osobě, a aby
ti, kterým se ustavičně spílá, měli povinnost jen a
jen mlčeti a všecko snášeti. Tohle by mohla žádati
pouze filosofie otrokářská. Pokrokáři tedy nemaň
žádného práva kárati jiné, pokud nepokárali sa
mého Machara. My však litujeme, že onen dělník
vpadl do toniny Macharovy, třeba že přece právě
pokrokáři nemají od dělníka žádati vyšší vzdělání
než od »nejlepšího českého člověka« a docela věd
ce pokrokářské intelligence.

A teď to nejzajímavější! Pokrokářský tisk pí
še s markýrovanou naivností: >Nemají-li kleriká
lové k obhájení »ohrožené sv. církve« jiných zbra
ní než nadávek, pak jest s ní skutečně zle.< I maji,
a jaké zbraně! Pokrokářský. intelligent není přece
tak obmezený, aby nevěděl, jakou hromadu úmy
silných lží Machar proti crikvi nakupil. Pokrokáři
vědí, že Macharův malomocný vztek stupňoval se
polenovými nadávkamni tím více, čím se mu více
řeklo do pravdy, kterou nemohl zdolati žádnými
slohovými úskoky.

Vždyť přece i pokrokáři vidí, jak Machar ro
zepěl se velikou chválou nad tureckými katany
křesťanské krve, jak falšoval neomaleně biblické
dějiny. jak chválil perversního netvora Nerona.
který by byl dán za své zločiny i od zednářů do



žaláře, jak s úžasnou smělostí lhal o tom, co viděl
v. Římě, jak si vymyslil jazyk od řezníka na po
tupu sv. Jana Nep. atd. Vždyť přece sami pokro
káři, kteří se neklaní bezmyšlenkovitě jako man
dariri praporu Masarykovu, dokázali Macharovi ú
myslné falšování dějin. Proto jest vědomým ú
skokem mluviti o nadávkách jako jediné zbrani.

Ale při této příležitosti nejde ani tak o ka
šparování Macharovo, které bude jednou černým
dokumentem, jaké >nové obzory« byly vnucová
ny českému lidu .za. hlaholu. jerišských trub. Zde
jde hlavně o stanovisko zástupce universitní vědy
Masaryka, který přece musil studovati historii

trochu důkladněji, není-li česká universitní věda
jenom náladovým sportem, jemuž by se musili vy
smáti representanti universit jiných. A tento muž,
který sám nazval se >učedníkem Ježíšovým«, hájil
Macharovy >Pašije« se vší houževnatosti. Prý ka
tolické listy »byly by psaly, kdyby .. ..« ano,
kdyby snad vycházely na Martu, anebo kdyby by
ly ve službách těch židů, jež přivádí pouhá zmín
ka o Kristu v zuření. A do jakých protimluv se
zapletli ti, kteří hájili Macharovy řádky proti ne
Slechetnými klerikálům! Skoro za rouhače pro
hlásili ty, kteří by se opovážili vkládati do úst Ma
charových ta slova, která prý vlastně — byla vza
ta z tábora klerikálního!l A na druhé straně psalo
se, jak tytéž nadávací řádky jsou výplodem geni
álního ducha Macharova. Z toho si každý vyber,
co komu libo!

Ale faktum, o kterém Masaryk může
také | docela | dobře© věděti, jest | to, že
takovým| psaním| strhují se věci | nejsvě
tější do kalného bláta, že po přečtení tako
vých neomalených řádků nepocítí větší úctu před
Kristem nikdo, komu řádky ty se z jakýchkoli dů
vodě líbí. Psáti takovým způsobem o Kristu, zna
mená činit patnáctileté učedníky soudci a kritiky
nad pojmy nejvznešenějšími, které přesahují obro
vitě dětské obzurky. Na takové řádky rád >se
chytne« každý nevzdělaný povaleč, který s chech
totem podá knížku soudruhům.

Kdo jen trochu psychologii nižších davů zná,
musí rozhodně tvrditi, že takové neomalené a

nespravedlivé satiry neposlouží vzdělání vůbec a
že tím méně jsou schopny činiti propagandu kte
rémukoli náboženství, kterékoli vyšší idei. »Tak
by byli psali klerikálové — a Machar tepe tyto,
nikoli Krista!« Masaryk přecé vi, že v Bambaso
vých románech, v krvavých indiánských knížkách,
v detektivních povídkách také se kárá podvod, lu
pičství, vražda a jiné zločiny. A přece tyto knihy
jsou na indexu všech vzdělaných Čechů. Proč?
Poněvadž to odsuzování zločinů daleko nevyváží
tisíce stránek, na nichž se líčí podrobně zločiny s
takovou zálibou a tak rafinovaně, že mladá mysl
jest hned nakloněna k napodobování. Také obyčej
ně nevzdělávají obšírné referáty ze soudní síně,
jsouce často (ovšem nepřímo) návodem pro ty »za
čátečníky<, kteří nevychodili ještě nejvyšší školu
zločinné rafinovanosti.

Tohle všecko přece má dobře věděti člověk,
který :si hrá na velikého psychologa. A hraje-li si
na vělikého učitele lidu, pak měl míti na zřeteli,
že přece skutečné zušlechtění širokých vrstev jest
předrtější, než posluhování uražené ješitnosti jed
notlivce. Machar přece píše s takovou tendencí,
že gářímo políčkuje spisy samého Masaryka. K ja
ký.n positivním cílům může vésti taková klikatá
pokrokářská taktika, to přece postřehne každý
normální mozek. Chtějí-li tedy pokrokáři protesto
vati, jen -rychle na pravé adresy!

Každému stejným loktem! Když byl uvězněn
Drozd, byl :tokatolický tisk, který žádal bezohled
né vyšetření a odsouzení viny. Zřejmě přiznal, že
má býti souzen spravedlností kněz jako každý jiný.
A Drozd přece se provinil výhradně tím, že do
pouštěl swou mešikovností a nedbalostí krádeže hu
sitům. Nyní má býti souzen žid dr. Reimann, kte
rý páchal rafinované podvody, dosahující výše
statisíců, pro Vlastní prospěch. A užíval těch peněz
tak, že se mu rychle rozkutálely. Tedy vina daleko
větší než Drazdova. Ačkoli pak Reimann nenále
žel straně pokrokové, všimněte si, jaké pštrosí sta

„noviskozachovává k němu nyní všechen požidov
štělý tisk! Jen co nejméně o něm psáti, nechati ká
rání! Žid od žida totíž nebude , i kdyby na venek
si přikládal jakoukoliv politickou barvu.
Katolický tisk nevymáhal maúřadech, aby byl pro
zkoumán duševní stav Drozdův. Ale najednou se
reznesly zprávy, že příčetnost Reimannova zkou
mána bude. Nesmíme předbíhatí soudnímu šetření
a pouze konstatujeme to faktum, že při svých pod
vodech. pokud nebyl zavřen, Reimann sám se
pokládal za člověka zcela normálního. A když pá
chal zpronevěry a podvody, vždycky to konal ta
kovou obratnou cestíčkou, že mlkdy neokradi se
be, nýbrž jiné, Byl tehdy felty nepříčetný? Uvi
díme. Málokterý mazaný podvodník by mohl krásti
tolik a tak dlouho, jako Relmann, o němž-by židé
nejraději řekli, že byl nepříčetný jíž za svých pod
vodů. Člověk >rapl« rozhodně nemohl tak dlouho
hráti vynikající politickou roli. Sami jeho stoupen
ci by se hobyli brzy zbavili, aby jim politiku ne
kazil. Ale Reimann zůstal v popředí až do chvíle,
kdy aféra propukla na venek.

Kam se všecky ty peníze poděly? Každý mu
sl uhodnouti, že snědený krám nyní opustilo mng

Vho lidí, kteří se přiživovali. Tak to bývá při o
brovských podvodech vždycky. Proto jsme se

' nedivili, když z Kolína se trousily zprávy, jak se
bojí mnoho osob obého pohlaví, aby Reimann ne
byl příliš výmluvný na svoji obranu a aby k vůli
zmírnění vlastního trestu neprozradil mnoho spo
luvinníků.

A pak náhle se veřejnost dověděla, že bude
duševní stav Reimannův zkoumán. Mnoho lidí by
si ovšem přálo, aby výroky Reimannovy před
soudem byly pokládány za fantasii bláznovu. Ale
soud jistě rozhodne mestranně a spravedlivě.

Co provedl na Moravě Toman s nešťastným
mužem, nesvědčilo nijak o činu člověka nepříčet
ného. Blázen by byl rozhodně neprovedl černý
skutek s takovou rafinovaností, tak obratně. Přece
však duševní stav Tomanův zkoumán, když tento
vrah snažů se předstírati pomatenost. A ejhle! Ná
hle se dověděla veřejnost, že chytrák v samém
žaláři spředl tak chytrý plán na svůj útěk, že nej
zkušenější právníci žasli nad tou obratnosti.

Proto jistě i v případu Reimannově musí se
zachovati co největší opatrnost, i kdyby tisíc židů
snažito se působiti různými cestami na směr soud
ního nazírání.

Když byl souzen Drozd, >Právo Lidu« se vší
neomaleností činilo nátlak na porotce, aniž by bý
valo úředně odkázáno do příslušných mezi. Samy
prctikatolické listy žasly nad tou velikou smělo
stí. My nečiníme nátlaku žádného, ale pouze si
přejeme, aby Reimann byl souzen jako každý jiný
provinilee a aby do soudu nezasahovala žádná
politickástrana a nejméně ti, kteří se nyní v oče
kávání věcí příštích nejbázlivěji krčí. Jest to věru
příznačné, že se tolik bojí tisk pokrokářský psáti o
Reimannovi, ačkoli o vzdáleném Maocochovi na

potrestání lidí zcela nevinných docela vydána
zvláštní kšeftovní brožura. A těch dlouhých novi
nářských sloupců! Proto bude na stráži aspoň tisk
katolický, aby hájil neodvislost a plnou svobodu
zákonných, kompetentních soudců.

Boslelní práce
pozlacovačsíé a řezbářské,

zaovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKUL.EC,

umělecký závod v Hradci Králové.
Cetná usnání od vid. dředů duchov. k disposici

Politický přehled.
Vládní zátlak na sněmovnu. Neslýchaným jest

v dějinách parlamentních prohlášení zástupce min.
předsedy a ministra vnitra bar. Heinolda na pora
dě vůdců dne 10. června. Bar. Heinold přečetl pro
hlášení vládní, v němž se oznamuje, že branné pře
dlohy musí býti vyřízeny nejpozději do 25. červ
na ve druhém a třetím čtení a to za každou cenu,
aby mohly býti vykonány odvody. Nařídil dále,
aby jednotlivé kluby nejdéle ve 48 hodinách ozná
mily, jaké stanovisko zaujmou k tomuto vládnímu
rozkazu. Bar. Heinold výslovně prohlásil, že o
tázka branných předloh nesmí býti zatahována do
otázky vzájemného poměru stran mezi sebou a
poměru jednotlivých stran k vládě. Prohlášení to
je namířeno proti Rusínům a Čechům, kterým se
ukládá za povinnost, bez ohledu na nepřátelskou
vládu, dopomoci této vládě ke značnému úspěchu.
Prohlášení bar. Heinolda vyvolalo rozruch u všech
politických stran. Zástupcové Rusínů odpověděli
hned, prohlásivše, že branné reformy před proza
tímním rozpočtem projednány býti nesmí a že jsou
odhodláni obstruovati. Po Rusnech usnesli se

něm. nacionálové, že budou hlasovati pro vyřízení
předloh, totéž učinili Poláci; němečtí sociální de
mokraté nekladou vládě žádných překážek (patr
ně bojí se o diéty), a čeští pozvali si teprve do
Vídně své kollegy z Čech, aby se s nimi o postu
pu poraditi. Česká delegace protestovala netoliko
proti tomu, aby vláda dávala parlamentu přesné
lhůty pro vyřízení té či oné záležitosti, nýbrž ta
ké přání Heinoldovu, aby svoje stanovisko k
branné reformě do 12. t. m. vládě sdělila, nevyho
věla.

V poslanecké sněmovsě vyřízen zákon o slu
žební pragmatice ve 2. a 3. čtení a odevzdán sně
movně panské, kde dle všech známek zůstane
ležet.

Česko-německé dohodování. Z mnohých stran
utěšuje se, že vyrovnání spěje ke šťastnému kon
ci, zvlášť z německé strany se ujišťuje, že vyjed
návání bude úspěšně skončeno. Čeští vyjedná
vatelé až nápadně mlčí, zato ústřední vý
konný výbor národně sociální strany 9 politová
ním prohlašuje, že o nejzávažnějších zájmech če
ského národa jedná „se beze styku -s nejpovo
lanějšími českými korporacemi a že nesvolává se
pořád společná schůze všech českých poslanců,

aby na ní ku konečnému posouzení předložen byl
veškeren vyrovnávací materiál.

Návštěvy ve Vídal. Sotva opustil Vídeň král
bulharský Ferdinand, přijel se do Vídně poklonit
císaři král černohorský Mikuláš. Přijetí dostalo se
mu co nejsrdečnějšího a nejskvělejšího. Tyto ná
vštěvy balkánských panovníků ve Vídni za ny
nější války turecko-italské jsou pro politiku ra
kouskou tím pozoruhodnější. *

Bouře v Uhrách. Po krvavých pouličních bou
řích v Budapešti zatřeskly rány i ve sněmovně.
Vyloučený ze 30 schůzí poslanec Kovacs vedral
se 7. června násilím do sněmovny a vypálil na
předsedu sněmovny hr. Tiszu 4 rány z revolveru.
Tisza raněn nebyl, Kovacs pak vypálil do sebe
dvě rány a těžce se zranil. Vládní poslanci vrhli
se na zraněného a pěstmi ho stloukli. Hr. Tisza.
jakoby se nic zvláštního nepřihodilo, přešel přese
všecko k dennímu pořádku. Přímo urážející bez
citnost a tvrdost předsedy, který lomozící oposič
ní. Oposici se přistřihává křídelko za křídelkem
ci. Sněmovna obklíčena jest vojskem a vylouče
ným poslancům jest zabraňován vstup do sně.
movny. A v takovém dusném ovzduší pracuje
sněmovna. Změna jednacího řádu přijata ve 2. čte
ní. Oposici přistřihává se křidélko za křídelkem
Že hr. Tisza správně si nepočíná, o tom svědě
projevy mnohých městských rad, především v Pe
šti, v Kečkémetu a j.. které odsuzují násilnické po
čínání Tiszovo.

Smír mezi katolíky v Bosně. Mezi chorvat
skými stranami v Bosně došlo k úplné dohodě. Tin
je odstraněn žalostný svár mezi katolíky, který je.
jich postavení velmi stěžoval. Na oslavu svorno
sti v táboře katolickém dával v neděli arcibiskuj
dr. Stadler v Sarajevě slavnostní banket.

Německá strana křesť. soc. prohlásila za své.
ho kandidáta v městské skupině novojické vídeň.
ského městského radu Angeliho.

Ovoce násilnického systému v Chorvátsku
Sotva od krvavé události v uherské sněmovně u
plynulo 24 hodin, již zase v sídle násilnické vlády
Civajovy v Záhřebu zavzněl výstřel, který patři
Cuvajovi. 2Uletý student Jukič vystřelil na vracejí
cího se ze slavnosti Cuvaje, nezranil ho však, zatc
těžce zasažen průvodce jeho rada Hervoič. Jukič
na útěku zastřelil strážníka a těžce zranil dva po
licejní úředníky, Chorvaté i Srbové odsuzují čin
střeštěnce, který může věc chorvátskou jen po

rodit Svým činem přišel Jukič jen Maďarůmvhod.

Klid v Belgil. V. poslední chvíli 8. června vy
zuřili se socialisté při výletu katolických spolků
v Bruselu. Ve srážce bylo 20 osob zraněno, mezi
nimi kněz těžce. Belgická vláda zakázala tento
krát processí o Božím Těle, která jsou odložena
na dobu příhodnější. 10. června zahájena opět prá
ce v továrnách, v hlavním městě i na venkově
nastal klid. Socialisté a pokrokáři se vyzuřili. —
Belgická sněmovna má nyní 102 katolických po
slanců, 45 liberálů, 37 socialistů a 2 křesť. demo
kraty. Má tedy vláda většinu 18 až 22 hlasů, dříve
pouze 6. Hlasů dostali katolíci 150.052, soc. de
mokraté 72.861, liberálové 104.117.

Válka italsko-turecká. Italské válečné loďstvo
křižuje před Dardanelami, patrně se připravuje k
obsazení dalších ostrovů v Egejském moři a k
bombardování města Smyrny. Nové zálohy vojska
a různé materiály naloďovány jsou z Italie pro
Tripolis. Turecko chce odpověděti opětným uza
vřením Dardanel.

Zprávy organisační
a spolkové.

Sjezd mládeže křesť. soclální na Novém Hrádku
u Nového Města nad Metují. Den 9. června zůstane
dlouho v milé upomínce účastníkům krajihského sjezdu
mládeže křesť. sociální ve svrchu uvedeném pohranič
ní: městečku. Byl to den radosti a zároveň i posily k
další práci pro všecky pracovníky křesť. sociální 'v
českém severovýchodě, byl to den zklamání pro ty, jimž
zásady »pokroku« velí vůči všemu, co za »zpátečnictví«
považují, v cestu se stavěti. Na sta shromáždilo se nás
z okresů: Dobruška, Náchod, Česká Skalice, Nové Mě
sto, Opočno nedaleko malebných zřícenin hradu Frim
burku. Přišli mladí, muži, ženy, ba i kmeti a stařeny se
dostavili, aby po vyčerpání dopoledního programu Po
průvodu na farní prostranné zahradě pod stožáry s vlají
cími červenobílými prapory vyslechli poučné přednáš
ky a potom ušlechtile se pobavili. Odpolední tábor za
hájil tajemník U. S. M. dp. St Beneš z Hradce Králové,
načež předseda O. S. vlp. Fiedler, uvítav jménem O. S.
přítomné, navrhl předsednictvo, které potom zaujalo svá
místa. Předseda vdp. Honců udělil slovo panu Kaňour
kovi ze Strunkovic, jenž nadšenou řečí' promluvil o
nutností organisace mládeže na základě křesťanském.
Řečník dobře se zamlouval a vystřídán byl sl. Kosařo
vow z Dobrušky, která jako zástupkyně žen pronesla
delší, s pozorností vyslechnutou zdravici. Ke slovu se
přihlásil a za vytrvalou prácí organisační se přimlouval
pan V. Nejedlý, bankovní úředník z Hradce Králové. V
poslední pak řeči pan redaktor Matoušek z Hronova
výmluvně líčil směry, které bledí mládež odloučiti od

nejvyššího ideálu lidstva — od Krista, častý potlesk byl



mu odměnou a projevem soulrlasu. Po té ještě přijat ná
vrh, aby sjezd prohlásil se proti hanebnému tisků, jemuž
není nic svato a proti hanebnému jednání lidí, jimž jest
vlastní snižovati i umění a svého postavení na potupu
Kristovu. Sneseno též učiniti tento projev tiskem. —
Jakmile řečníci opustili tribunu, rozvířil se po zahradě
čilý rej. Veselou náladu až do večera udržely zábavní
podniky a bysterská hudba. — Na sjezd vzpomněl u
přímnými slovy přál všeho zdaru Dr. Horský. — Ode
slány byly telegramy ndp. biskupu královéhradeckému
do Hrochova Týnce a kabinetní kanceláři císařově do

díky všem, kdož i přes terror prapory vyvěsíli a vů
bec všem, kdož jakýmkoliv způsobem o zdařilý průběh
sjezdu se přičinili.

Černilov. První sv. přijímání dítek (2. června) ten
tokráte bylo tim slavnostnější, že na 150 dltek přistupo
valo ke stolu Páně. Promluvil při něm sám vsdp. ka
novník dr. Frant, Šulc. Dítky přijímaly z rukou vsdp.
kanovníka, našeho visitátora, dvakráte (též v pondělí o
zkoušce náboženské), čímž krása Slavnosti se ještě
zvýšila. -- Vsdp. kanovník, nám vždy tak milý řečník
pro logičnost v řečí i přednes, ve své obětavosti pro
mluvil také odpoledne v Jednotě o politickém stavu
nynějším a poměrech ve straně naší. Velmi četně shro
máždění přítomní poučení věcnou a jasnou touto před
náškou, po doslovu vdp. předsedy J. F. Seidla, posílení
k dalsí práci jednotné, opětně srdečným potleskem za
krásná slova děkovali. Kéž v našich organisacích na
kollatevře nedojde nikdy k roztržce! Jen pracuj každý s
chuti úsilovnou! — Cvičení »Orlů« (hostí z Hradce i na
šich) byla dobrou předehrou ku přednášce. — Minulou
neděli (9. června) po předcházejících pobožnostech, Ro
naných k úctě Nejsv. Svátosti Oltářní v kostele, před
nášel v Jednotě vldp. Alex. Jareš, farář z Dubence, o
eucharistickém sjezdu v Madridě. Na všech poslucha
čích bylo zráti, že pan řečník upoutal. Pěkné zpraco
vání i přednes se všeobecně zamlouval. Že do řeči po
jal i cestu přes Italii a Francii, nebylo nikterak před
nášce na závadu, naopak ji více oživilo. Naše Jednota
se dle usnesení účastní sjezdu v Týništi, v Pouchově, v
Třebechovicích i v Hradci Králové,

Spojené organisace české strany křesť. sociální 0
kresu Čáslavského pořádají v neděli 16. června t. r.
v Bílém Podolí manifestační tábor lidu. Pořad: 1. O
9. hod. vítání hostů ve Zbislavi. 2. O půl 11. hod. tichá
mše sv. ve Zbislavském chrámu Páně. 3. V 11 hod. spo
lečný průvod do Bílého Podolí. 4. O 12. hod. společný
oběd u p. Jana Jandy v Bílém Podolí. 5. V 1. hodinu
zahájení táboru lidu, na kterém promluví vsdp. ThDr.
Fr. Šulc, kanovník z Hradce Králové, Fr. Šabata, rol
ník z Vrbice, Antonín Kaňourek, rolnický syn a sl. Ko
sařová. -- Rovněž poctí nás svojí návštěvou a na tá
bora lidu promluví pan J. Šamalík, zemský a říšský
poslanec z Moravy. V zahradě p. Josefa Kubelky koná se
koncert kapely adamovské osobním řízením kapelníka
p. V. Neckaře. Buffet, tombola, pošta, solové výstupy a
kuplets. Vstupné do koncertu 40 haléřů. Předprodej vstu
penek u p. Karla Vaňka v Bílém Pdolí. Večer koná se
v sále pana Jana Jandy a pana Jana Radounického vě
neček. Vstupné ( K. — V připadě deštivého počasí od
kládá se celá slavnost na neděli 23. června t. r. Příspěv
ky do buffetu a tomboly přijímá v sobotu odpol. neb v
neděli ráno p. Václav Černý ve Zbislavi a p. Josef Říha
v Bílém Podolí. Přihlášky na oběd a všechny dopisy se
adresují: -Křesť. sociální spolek« v Bílém Podolí u Čá
slavě. P. T. pány banderisty žádáme, aby se jako roku
loňského dostavili v počtu co nejhojnějším. Cyklisté, po
kud možno. dostavte se v tmavém obleku se stuhou.
Rovněž kula mějtež dle možnosti okrášlena. Zdař Bůh!
—- Výboi.

Hořice. Dne 9. června t. r. večer na Doubravce ko
nána byla veřejná spolková schůze, na jejímž progra
mu byla finanční zpráva dramatického odboru, po níž
následovala přednáška dp. Stanislava Kordule, místního
kaplana, jenž promluvil o nynějších poměrech panují
cích v Belgii. o tamním katolickém hnutí a převedl na
poměry naše, vybízeje všechny k práci organisační. Pře
dnáška 1 hodinu trvající, ukončena apelem, aby všichni
katolíci čeští vzali si příklad z našich přátel belgic
kých a semkli se v mohutný celek sorganisovaný. Jedině
tak práce naše bude korunována výsledkem, takže ne
přátelé naši nic proti nám nesvedou. Po přednášce při
hlásil se k slovu dp. Ježek, jenž navázav na slova své
ho p. kollegy předřečníka, navrhl tuto resoluci, která
schválena a klubu poslanců moravských zaslána: »My
shromáždění na veřejné spolkové schůzi dne 9. června
t r. v Hořicích protestujeme co nejrozhodněji proti ne
zřízeným urážkám Božského Spasitele, proti snižování
cís. majestátu a proti nestoudnému hanobení katolické
elrkve, jak se stalo poslední dobou v čítance Macharo
vě. Odsuzujeme zvláště jednání poslance Masaryka a
ohražujeme se proti podobnému zneužívání poslaneckého
mandátu k immunisování nejhrubších urážek Boha, cí
saře a církve, jak to učinil poslanec Masaryk cís. král.
protessor. Katolický lid nebude déle mlčeti k řádění c.
k. professora a nedopustí, aby za své peníze byl od
státem placeného zřízence urážen ve svých nejsvětěj
šich citech náboženských a vlasteneckých. Zároveň vy
slovujeme díky poslancům katolickým z Moravy za €
nergické vystoupení proti immunisací urážek Krista a
křesťanství. -— K tomuto připojil p. Kračmar své mí
nění, aby podobná petice též byla vypracována stran
rozluky manželské a volné školy, což přijato. — Pak
projednána otázka zahradní slavností na den 23. čer
vna t. r., která uspořádána bude »na Doubravce«. Vy
zýváme všechny členy, aby korporativně súčastnili se
průvodu po náměstí, by nestyděli se za své přesvěd

! čení. — Schůze, ač byla krásná, červnová neděle, vy

zněla důstojně, jsouc četně členy navštivena. Jen rádi
bychom tam také viděli členy, kteří právě v popředí

nujeme též v to pořádaná divadelní představení á před
nášky. Ovšem prozatím je omlouváme, neboť snad jsou

me. že se také mezi námi ukáží, abychom mohli všichni

společně pracovati k rozkvětu našich spolků. A té prácívoláme. +Zdař Bůh!«
Libštát. Mistní vap. farář Fr. Dohnálek věnoval ka

tolickémů hudebnímu kroužku 140 K na hudební nástroje,
i na skříř pro divadelní obleky 30 K. Pro místnosti spol

kovéno Katol. doru koupil poprsí Třebízského, Jablon
ského. Palackého, Riegrovo, Smetany, Dvofáka, Tyrše,
Fiignera a 3 veliké obrazy. | mnohými důležitými po
třebami opatřil Katol. dům, začež Jednota vzdává panu
faráři upříinné díky. Též katol. »Orlu« věnoval 50 K
na tělocvičné nářadí. Vldp. farář jest vůbec štědrým
podporovatelem všeho krásného a dobrého, jen aby čin
nosti katolické prospěl. Nechť mu Bůh popřeje dobrého
zdraví. by ještě mnohá léta působiti mohl mezi námi.
Příklad tento jest hoden následování.

Katolická Jednota v Libštátě pořádá dne 30. červ
na slavnost 10letého trvání Jednoty. — Dopoledne: 1
V 5 hodin ráno budíček. 2. Uvítání hostí. 3. Proslov a
seřazení průvodu do chrámu Páně. 4. Slavnostní kázání
a slavná mše sv. (ThDr. prof. Frant. Šulc, kanovník z
Hradce Králové). ——Odpoledne: 1. O půl 1 .hod. společ
ný oběd ve spolkovém domě. 2. O půl 3. hod. slavnostní
řeč p. Vlastimila Jelínka, učitele a redaktora v Břevnově

p. J. Lukše z Lomnice. 4. Večer věneček. Vstupné do
zakrady 30 h za osobn. Vstupné do věnečku 1 K, druhá
dáma 40 h. Za nepříznivého počasí odbývá se slavnost
v sále spolkového domu. K hojné účasti zve všechny
okolní jednoty výbor Katolické Jednoty v Libštátě.

Ze svazu ženských katolických spolků českých v
království Českém. Ku »Svazu« dále přistoupily spolky
(řada II.) Spolek blahosl. Anežky v Praze, Spolek bla
hosl. Anežky v Hradci Králové, Jubilejní spolek křesť.

" žen v Benešově, Spolek Mariánských dcer v Praze, Spo
lek sv. Ludmily v Praze, Katolicko-národní Jednota paní

| a dívek v Litomyšli, Mariánská družina českých dam u
gv. Ignáce v Praze, Spolek katolických učitelek v král.
Českém, Jednota bil. Anežky ve Vys. Mýtě, dámský od
bor podp. spolku dívčího gymnasia na Kr. Vinohradech,
Mariánská družina v Roudnici, dámský odbor jubil.
spolku »Praha« v Praze, dámský odbor sv. Josefské
jednoty v Roudnici, křesť. soc. spolek žen a dívek v
Příbrami, dámský odbor křesť. soc. v Hořelicích, katol.
jednota paní a dívek v Pardubicích, ženský odbor ka
tol. jednoty v Kralupech, spolek žen a dlvek osady
Mýtské v Mýtě, odbor katol. slažebných dívek v Praze,

| dámský spolek »Svornost« v Písku, katol. jednota čes
kých žen a dívek v Sušici, spolek »Vlast< v Č. Budějo
vicích. katol. spolek paní a dívek na Mělníce, spolek
křesť. soc. žen a dívek v Chrudimi, spolek »Vlastenka«
v Fraze. ženský odbor Všeodborového sdružení v Kut
né Hoře. Dále jednotlivé dámy (s přísp. 10 K): sl. Bo
žena Šmolcerová v Písku, pl. Růž. Vydrová, maj. pan
ství v Hostouni, pí. baronka Hrubých z Gelení roz. hr.

. Ledeburová z Červ. Peček, pl. Prt. Maýrová, choť vrch.
zem. rady v Písku, pí. Olga hr. z Kolowrat z Černikovic,
pí. Elsa Apfelbauerová, choť majora v Nymburce, pí.

- Kar. Dvořáková v Roudnici. (Pokrač.) Přihlášky členů
— spolků i jednotlivých dam přijkmá a dotazy zodpoví
sekretariát Zemské rady katolíků v král. Českém, Praha
II. Myslikova ul. č. 5.

R Záložna v Hradci Králové. F
—— Janskénáměstíč.163.———
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Česká arc. sekce eucharistického kongressu. Česká
arc. sekce eucharistického kongressu vypracovala již
program české sekce sjezdové. Pobožnosti a přednášky
Čechů budou, jak již řečeno, ve třech kostelích. (Mimo
chodem podotýkáme, že jenom Čechům přikázány byly
tři kostely, o čež zášluha patří českému komitétu ve
Vídní s Msgre. Dvořákem v čele.) Konány budou české
pobožnosti v kostele am Uestade, na Rennwegu v Min.
kastele v Alserstrasse. Pořádek ve všech těch chrámech
po dny kongressu ve dnech 12.—15. září jest týž: v 8
hodin pontifikální mše svatá, od 10. do půl 11. přednáš
ky, od 2. do 3. a půl odp. přednášky, v 8 hodin večer
kázání. V sobotu dne 14. t. m. o 8. hod. pontifikální mše
sv., o 10. hod. společná schůze všech národností (po
kud místo stači) v dómu Svatoštěpánském, kdež před
čítány budou resoluce sjezdové ve všech řečích. Odpo
ledne věnováno sv. zpovědí. V neděli sv. přijímání ve
všech chrámech vídeňských a po té slavnostní průvod.
Nejpřednější čestí katolíci a znamenití řečníci — kněží
1 laici -—promlouvatl budou v mateřském jazyku o Eu
charistii ku všem vztahům Života. Podrobný seznam the
mat a řečníků oznámíme příště. Program tento bude
vytištěn a rozeslán zemskou katol. radou současně se
alezdovými legilimacemi.

Eucharistické plakáty na dvéře chrámové a jiná
vhodná k tomu místa rozesilají se v těchto dnech dů

stojným farním úřadům. Kdo by si jích přál více, nechť

dopiše si o ně Zemskékatol. radě v Praze II.,Myslikovaul. č. 5.

K oucharistickému koagressu ve Vidal, A. Výstavy,
pořádané za příčinou sjezdu: 1. Výstava církevního u- 
mění v přistavbě c. k. rak. musea I. okres prodloužená
Wollzeile ed 9—5 hod. Průvodce zdarma. 2. Katechetic
ko-liturgická výstava tisků a miniatur v c. k. dvorní
bibliotéce I. okr. Josefsplatz (9—2 hod.) 3. Výstava pro
slulých ručních kreseb náboženského charakteru v »Al
berti- I okr. Augustinerbastei (Vstupenky zdarma v
kongressové kanceláři). Od 9.—2 hod. — B. Jiné památ
nosti: 1. Císatská hrobka v kapucinském kostele. (Na
průkaz kongressové legitimace). 2. Arsenál a vojenské
museum v X. okr. (Vstupenky zdarma v kongr. kan
celáři). 4. C. k. domácí, dvorní a státní archiv I. okr.
Minoritenplatz. (Vstupenky v kongr. kanceláři). 4. U
mělecko-průmyslové dvorní museum. Burgring. 5. Pří
rodo-historické dvorní museum. Burgring. 6. Cisařská
klenotnice. Dvorní hrad. 7. Obřadní sály ve dvorním
hradé, 8. Kn. Liechtensteinská obrazárna IX. okr. Fůr
steng. 9. Městské historické museum. Radnice. 10. Ra
kouské museum pro umění a průmysl. Stubenring 5. lí.
Museum národopisné I. okr. Wipplinger str. 12. Hr. Har
rachovsl 4 obrazárna 1. okr. Froyung. 13. Hr. Czerninská
obrazárna I. Za radnicí. 14. Španělská jízdárna ve dvor
ním hradě. 15. Dvorní zbrojnice, vozový park, dvorní
stáje, postroje VII okr. Hofstalistr. 1. 16. Zvěřinec a pal
movna v Schónbrunnu. Vstupenky do všech těchto vý
stav vydá na průkaz kongr. lístku kancelář.

Zprávy dlecésmí. Ustanovení jsou pp.: Josef Voj
těch, farář ve Rtyni, za faráře do Úpice, Jan Borth, ad
ministrator za kooperatora v Marešově, Benjamin Ker
ner, kaplan. za administratora v Lanově, P. Stanisl.
Růna, O. P., kaplan, za administratora v Dolní Krupé,
Jan Nosek, kaplan, za administratora v Kalné, Josef Pi
voňka, kaplan v Čechticích, za osobního kaplana do
Křesína. Frant. Herman, kaplan v Záboří, za administra
tora do Zbýšova, Josef Flegr, koop., za administratora
v Dolní Dobrouči, Emil Novák, administrator v Úpici,
za administratora do Rtyně, Josef Martinek, farář ve
Zbýšově, obdržel propuštění do Pražské arcidiecése na
faru Nenmětely. — Uprázdněná mista: Kostelec u Chra
sti, fara patron. nábož. matice, Rtyň, fara patronátu Be
dřícha kníž. ze Schaumburg-Lippe, Dolní Krupá, fara,
patron. Josefa Šuli, Zbýšov, fara, patron. kníž. Karla ze
Schwarzenbergu, vesměs od 1. června 1912. — Na od
počinek vstoupil vdp. Vinc. Novotný, čestný kanovník,
rytiř řádu Františka Josefa I., konsist. rada, bisk. vi
kát a děkan v Dolní Krupé. .

Zprávy
místní a z kraje.

Božitělový průvod v neděli dne 9. t. m., vedený z
kostela Panny Marie vsdp. kons. radou dr. Jindrou s Cet
nou assistencí, zdařil se při pěkném počasí velmi krás
ně. Súčastnilo se ho veliké množství věřících, korpora
tivně Mariánská družina dam i mužů, behoslovci, cho
vanci »Rudolfina< atd. Družiček byla veliká řada. Vel
kolepá slavnost skončena požehnáním v chrámu Panny
Marie.

Generální vlsltace. Jeho Excéllence ndp. biskup Dr.
Jos. Doubrava na své apoštolské cestě zavítá v neděli
16. června do Slatinan, v pondělí 17. června do Práčova.
večer v Chrasti; v úterý Nasavrky, středa Seč, čtvrtek
Bojanov, večer vždy v Seči; v pátek dopoledne Seč,
odpoledne a v sobotu celý den Trhová Kamenice.

Pocta zasloužilému keězi. Politické družstvo tiskové
při letošní valné hromadě jmenovalo čestným členem
vsdp. konsist. radu a bisk. vikáře Václava Uhlíře, jenž
patří mezi zakladatele a dlouholeté funkcionáře druž
stevní. Po léta zastával p. vikář Uhlíř úřad pokladníka
a později předsedy. Tento týden vypravila se z Hradce
Králové do Přepych, kde p. vikář Uhlíř působí, deputa
ce výboru družstva, sestávající z pp. Dra Šulce, Dra
Reyla. Dra Novotného a Dra Doskočila, aby zasloužilé
mu spolkovému pracovníku osobně odevzdala vkusně
provedený diplom čestného členství. Mluvčí deputace
vsdp. Dr. Šulc, předseda družstva, oslovil p. vikáře U
hlíře vřelým proslovem, v němž vytkl dlouholetou, 0
bětavou a úplně nezištnou snahu jeho ve prospěch poli
tického družstva, jež během 19 let vzrostlo na důleži
tého a významného kulturního činitele na českém vý
chodě. Starý pán hluboce dojat děkoval za srdečný
projev a uznání, kterého se mu výborem družstva dosta
lo. zalétaje vzpomínkami svými do dob působení neza
pomenutelného biskupa Brynycha, jehož byl důvěrným
přítelem. Pocty této zasloužil si zajisté p. vikář U
hlíř. protože náleží do řady osvícených a obětavých
kněží, kteří porozuměli potřebám své doby a postavili si
svou činností pomník ceny trvalé v mysli i ve vývoji

Bačte si vyšádati vzory jarních a lstních látek,
které letos přináším vbohatémvýběru.

Veledůstojnému duchuovenstv doporočají svláštní
novinkupodnásvem„PRENTAM“vceněmetrK8400.m
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současné doby. Připojujice sek projevům výboru druž
stva, přejeme:starému pánu, aby dlouhá léta v dobrém
zdraví těšil se Čestnému členství spolku, jejž pomáhal
tak vynikajícím způsobem budovati.

Měsíská rada dne 10. června učinila následující u

nictva. — Schváleno bylo vydání 4 rybářských lístků.
— Panu Josefu Všetečkovi a panu Gust. Honkemu udě
Jeno bylo povolení'k obývání jejích nově vystavěných
domů. — Panu Janu Vackovi bylo uděleno povolení ku
zřízení krámu v domě čp. 68. v Rokytanského ulici. —
Vyžádají se olerty na pozlacovačské práce v kostele
Pouchovském. — Vzato bylo na vědomí, že c. k. okres.
hejtmanství vyhovělo stížnosti podané proti pensijnímu
pojištění učitelských sil při městském dívčím lyceu. —

Kupcové zvýšena byla remunerace. -—Vzato bylo na vě
domi, že dme 6. 8. a 9. července konají se zkoušky do
spělostí při městském dívčím lyceu, jichž sůčastal se
městský ruda pan vládní rada J. Novák. — Poukáže se
ku příjmu obnos 47.90 K za mostní váhu. — Vzhledem k
výnosu c. k. místodržitelství poukáže se k výplatě re
munerace řediteli kůru na Novém Hradci Kráolvé 240
K za dobu tří let dnem 1. ledna 1912 počínaje. — Te
chnické kanceláři se uloží, aby předložila rozpočet na
opravu kapličky u Střebše, na jejíž udržování založena
jest zvláštní nadace. — Návrh technické kanceláře na
úpravu v městském divadle předloží se divadelní ko
misi. — V Tomkově ulici zřízena byla k žádosti Záložní
ho úvěrního ústavu nová stoka.

Hlas špatnóko svědomi v »Ratiboru«. Nějaký po
krokový asi projessor omývá v »Ratiboru« pohoršlivý
čin zíanatisovaných socialistických žen, které o slav
nosti Božího Těla vlekly demonstrativně školou povin
né děti do lesa ua výlet k účasti na obyčejné veselici
starších (nadšený obhájce píše ovšem »do chrámu pří
rody«). Obhajování své vede pokrokový dopisovatel ob
vyklou, pokrokářům vlastní hrubosti a překrucováním
naších slov. Nesvoiáváme sami trest Boží na rouhače,

ale konstatujeme jem denní zkušenost, že špatně vedené
děti trestají vlastní rodiče, a vyslovujeme přesvědčení,
že nikdo nesmí beztrestně porušovati mravní světový
řád. jestliže pokrokový dopisovatel sám také není lepší
nežli organisované ženy a následkem šnatného svědomí
chce hrubosti zakřiknouti přirozený následek provokač
níbo činu, tone v politování hodném bludu. Snad si po
letech vzpomene na pravdivost přísloví, že mlýny Boží
melou pomalu, ale jistě. Citovali jsme přísloví a proto
lokáll:a »Ratibora: je obvyklá nabubřelost pokrokového
mozku, která běn světa nezadrží.

Změna v pasářském závodě. Po delší chorobě ze
enfel v Hradci Králové dne 7. t. m. p. Karel Zavadil, ma
jitel závodu paslřského. — Upozorňujeme tudíž ve

Jectěné příznivce závodu toho, aby své dopisy, objed

návky atd. adressovali na jeho syna p. Antonína Zavadila. který jest nyní zástupcem závodu.
Odbočka T. k. poštovních a telogratních zřízemcé pro

Hradec Králové a okolí milou koná povinnost vzdáním
-vděčného díku lidamilné veřejnosti v Hradci Králové a

zábavě, pořádané v neděli dne 2. června 19i2 v sadech
na Střelnici. Přítomno bylo 1000 platících osob a či
stý výnos 268 K 93 hal. byl svému účelu odevzdán. —
V Hradci Králové, dne 4. června 1912.Za místní odboč
ku spolku c. k. pošt. a telegr. zřízenců: Luština Fran
tišek, t. č. předseda, Straka František, t. č. jednatel.

Seznamcen ua týdennímtrhu v Hradci Královédne
'8. června 1912. 1 hl: pšenice K 18.80 až 19.60, žita K

16.20 až 17.80, ječmene K 15.—, ovsa K 10.90 až 11.80,
prosa K 18.-—,vikve K 26.— až 30.—, hrachu K 28.— až
32.—, čočky K 40.— až 50.—, jahel K 28.— až %0.—,krup
K 28.— až 50.—, bramborů starých K 7.80 až 8.60, 1 a:
bramborů nových K 24.— až 25.—, 1 hl: máku K 90.—
až 100.—, lněného semene K 30.— až 36—, 100 kg
žitných trub K 18.50, pšeničných otrnb K t8—, 1 kg:
másla čerstvého K 3.20 až 3.90, sádla vepřového K 2.20,
tvarohu K —-.56až —.60, 1 vejce K —.06 až —.07, 1 ko
Pa okurek K 16.50 až 30.—-, 1 g cibule K 20— až 24—,
1 kopa drobné zeleniny K 1.30 až £.60, mrkve K 1.20 až
2—.

Nu týdenní trh v Hradci Králové dme S. června
1912 bylo přivezeno: hl: pšenice 104, žita 64, ječmene
6, ovsa 123, vikve 3, jahci 4, krup 2, máku 1, okurek kop
S, cibule g 40, drobné zeleniny kop 200, mrkve 30, bram
bor starých hl 43, nových 5, podsvinčat kusů 415.

Všeobecná“ úvěrní společnost v Hradci Králové vě
novala z usnesení valné hromady Ústřední Matici Škol
ské dar 40 K, za nějž výbor Ústřední Matice Školské
vyslovuje upřímné díky.

Čuraiiov. Společ. pouť na sv. Horu a na posv. mista v
Praze vzhledem k letošním encharistickým pobožno
stem a slavnostem „a aby spiše rozmnožil se počet ú
častníků na kongressu vídeňském v měsíci září, přes
přečetná přání, že letos pořádati nemíní, sděluje s námi
děkanský úřad v Černilově. — Při slavnostech eucha
ristických kol svátku Božího Těla v Černilově uspo
řádaných, přistoupilo ke stolu Páně na tisic účastníků.

Nechaaice. Krásně plynul nám minutý měsíc máj. Po
celý ten čas scházeli se věřící k uctění Matky Boží do
chrámu Páně a zároveň přihlíželi a stopovali práci na
šich duchovních. Jsou sicé také mnozi, kteří by si

Ohářzářil vjase voskovic,díkbudižza to dobrýmE
úem. jako ve dne. Říká se i u-nás, že práce kněze v
kostele za nic. nestojí, leč účastnici, kteří sledovali řeči,
promluvy mašich duchovních, střídavě pobožeosti ko

ba: mravokárného. Též i řiditel kůru p. Karel Janč při
spíval platně doprovázeje na varhany a vybíraje písně
a vložky, aby vše, co v chrámu se konalo, splynulo

tosti dotknouti. Stále se hledá ve světě něco, co by lid
spojovalo, abych tak řekl, tmel, který by dovedl ty
různé povahy lidské a strany přizpůsobiti, aby tak pří

Dnes však již ueplatí ono: Sedávej, panenko, v koutě,
budes-li hodná, najdou tě. Dnes volá se všude: Pryč s
náboženstvím, čili jako oni říkají, s klerikalismem. Po
divá-li se člověk tak po tom našem chrámě, co vidí?
Vedie iněšťana zasedne venkovan, vedle bohatého chu
dý, vedle. vzdělaného člověk z rukou práce žijící, živ
nostník vedle čeledina, a říká stejně »Otčenáš« druh ja
ko druh. Rovněž tak má se to i v udílení sv. svátostí.
Nikde přednost jednoho před druhým, klobouk neklo
bouk — odznak neodznak. Náboženství to tedy jest,
které hlásá rovnost lidí a velí, abychom jako bratří na
vzájem se milovali, již od té doby, co Kristus Pán na
světě žil. Ony strany, které napsaly na své prapory
též »volnost, rovnost, bratrství«, přikulhaly teprve té
měř po 2000 letech, aby náboženství poráželi a uče
ním svým zásady jeho nahradily a lidstvo obšťastnily.
Hoj. jaká by to byla pochoutka! Než hrozny jsou ještě

čne množství mužů přicházelo do chrámu, aby na po
božnostech podílu bralo. Neklamou-li nás smysly, sou

dime, že lid konečně začíná problédat. Nebude snad da
leká doba, kdy ledy lhostejnosti náboženské povolí a i
u nás bude se moci řící o našem lidu: »Vstalť jest!«
Tomu provolávám: Zdař Bůh! Probouzkne se. — Muž
z malého, dělného lidu prostě a pravdivě beze frasí.
Ti dobří lidé věděli, že záleží vše na Bohu a proto rá
di. oběť přinesli, vyprosili nám několik deštíků — a ty
nám to světlo nahradily. Úroda na Nechansku stojí skvo
stně. Přečtěte si evangelium o neodbytném příteli.

Neckaaické zvláštnosti. Jsou tady u nás veliké stíž

všecko. rozvážil, uznal jsem sám, že jsou ty výtky ú
plně oprávněny. Nedivím se, že se již vyskytla my
šlenku, raději voliti útulný hřbitůvek kobylický, než ten
náš. Máme prý hřbitov elegantní, ale v čem ta elegan
ce záleží. posud nemohu vypátrat. V levém rohu na
nejzazším konci nalézá se přes 30 hrobů ve stavu velice
ubohém. Rovněž tak v prostředku asi 10 hrobečků dět
ských. Ostatní část zeje prázdnotou a bují na ní plevel
různého druhu. Hřbitov odevzdán svému účelu v září
roku 1911. Dosud však nejsou upraveny ani loňské ro
vy, natož letošní. Funkce spojené se starostí o hřbitov

které jsou jimi pověřeny. Poněvadž stavba obyvatel
ných domků se velice umenšila, staví se do zásoby ro
dinné hrobky ve velkém. Ta horlivost jest tak veliká,
že snad za kratičký čas budeme nucení stavěti hřbitov
nový. Kdo se tedy chce postarati, aby pro samé veliké
hrobky nebyla rozstrkána rodina po smrti do skrov
ných zapadlých koutků, ať si se stavbou hrobky také
sám pospíší. K tomu vsak jest potřebí vládnouti plným
měšcem. Co však si majl počíti lidé chudí? Očekáváme,
že se stane náprava, aby i chudší lidé mohli býti spo
kojeni. Nemožného to přece nic není. Dobrou školou v
ton směru jest náš starý zrušený hřbitov, který doka
zuje, že zádušní hřbitov byl přece k něčemu dobrý. Dá
le táže se občanstvo, zda také platí nějaký veřejný řád
pro hřbitov a Jaký. Má být přece u hřbitova vyvěšen,
jak se jinde děje. Platné usnesení rozhodně mělo býti
uvedeno u všeobecnou známost hned při otevření hřbi
tova. Vždyť jindy byly rozhlašovány i věci docela ne
patrné, na př. když byly rozdávány po domech vy
hlášky, že mají lidé při pohřbu choditi za sebou, anebo,
Když místo smekání se mělo zavésti salutování. V no
vinách se píše o naší samosprávě mnoho, ale Často ško
da na to paplru. O věci větší důležitosti však málokdo
se stará. -- Slavnost Božího Těla odbyla se za pře
krásné pohody velmi zdařile. O družičky pečovaly sleč
ny učitelky, zvláště slečna Mlikešová. Ačkoli však sú
častnilo se slavnosti vážené úřednictvo a zasloužilé u
čitelstvo, jakož i občanstvo z dalekého okolí i s malýzni
dítkami, naše obecní representace zůstala doma, jako
obyčejně. A přece jenom vy, zástupci lidu. pamatujte,
že to byla slavnost lidová. To zapříti nedovedete. Na
slavnost se díval Hus, který tolik Krista svátostného
ctil, průvodů Božítělových se účastnil, mši sv. i v Kost
nici ještě sloužil. Proč -jste tedy jenom tu sochu jeho
stavěli, když pohrdáte jeho nejvroucnějšími ideály?
Snad proto, aby byla stálým dokumentem toho, co má
te dělati, aniž děláte? Ovšem Hus chtěl také, aby vrch
nost nutila k svatému přijímání násilím. My vás tak
nutit něbudeme, třebaže nám Husa tolik odporučujete.
Ale prosíme vás, proč jenom právě sochu Husovu jste
na náměstí postavili? Ani nevíte, jak se lidé usmívají při
pohledu na ni, když si vzpomenou na skutky vaše a
srovnají je se skutky Husovými.

Poděkování ze Studuice. Podepsaná duchovní sprá
va koná milou povinnost vzdáti srdečný dík všem důstoj
ným pánům, kteří pří sv. missii, konané od 2..do 9.
června v chrámu Páně ve Studnici, seskupení kolem
milého vdp. superiora P. Jos. Stryhala T. J. z Hradce

něno bylo 1610 věřícím přistoupiti k sv. svátostem. Byli
to dpp.: Bakeš, farář z České Skalice, Dragoun, ka
plan z Náchoda, Erlebach, bisk. sekr. a farář ze Zvole,
Oottvald, katecheta z Náchoda, Hernych, katecheta z
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nička, katecheta z Č. Skalice, Mensinger, farář z Hro
nova, Novák, administrátorz Úpice, Prudič, kaplan z
Červ. Kostelce, Řezníček, katecheta z Červ. Kostelce,
Středa, farář, t č. v Č. Kostelci, Svatoš, farář z Bou
šína, Svoboda, „kaplan z Hořiček, Vojtěch, farář ze
Rtyně. Žďárek, kaplan z Náchoda. Srdečný dík platí též
družičkám, pannám za ozdobení mládencům za ne
sení a zasazení missionářského kříže, mvžům a ženám
za krásné osvědčení katolické víry, a všem, kteří ja
kýmkoliv způsobem k zvýšení slavnosti svěcení missi
onátského kříže přispěli: -Bůh zaplaťl« —V Studnici,
12.června 1912. — Duchovní správa.

. Pardubicko. Uveřejnivše zprávu o pohnutých po
měrech v agrární Chotči, obdrželi jsme sdělení jiného
druhu, z něhož vyjímáme: Správce školy nedostal se
do žádného sporu s obyvatelstvem vinou vlastní. Pokud
bývalému starostovi Čapkovi zdarma dva roky praco
val, byl hodný. Když ho však roku 1902nevolil, bylo zle.
Než starý výbor odstoupil, vzat byl správci obecní po
zemek, jehož tento za různé služby užíval. R. 1905 bylo
na učitele podáno 19 žalob u okresní škol. rady. Tento
byl nucen žalovati u c. k. soudu a vyšel jako vítěz. Nato
zasílány na učitele anonymní udavačské listy k úřadům,
v nichž paedagog líčen jako lotr. Učitel hledí si zahra
dy a školy, s celou místní školní radou a většinou členů
obe:. zastupitelství žije ve shodě. Ale jest před volba
mi a proto zaslán c. k. stát. zastupitelství anonymní
prolhaný dopis. Nepomohlo — a proto zosnována škol
ní stavka, které učinily konec školní úřady.

Hořičtí anarchisté před jičinskou porotou. Ve dnech
od 31. května do 5. června konalo se přelíčení s pa
chat?l: vraždy v hořickém konsumu a původci smělých
krádeží na Hořicku a v severovýchodních Čechách.
Jest úžasno, jané skutky těmto anarchistům činu byly
pokrokové! Tři z těchto lidí, kteří stáli vůči zjevenému
náboženství na stanovisku »Volné Myšlenky«, jsou od
padlíky. Obviiční byli souzeni z vraždy prosté a do

různých
přestápnů proti bezpečnosti majetku, nedovoleného no
šení zbraně a nedovolené kolportáže spisů anarchistic
kých. Anarchisté theoretičtí došli k anarchismu činu,
což jest vývoj zcela přirozený, jak vidíme v zemích ji
hých. Nábožestství pro ně nebylo ničím, zato však hlav
ním pravidlem krásti, loupiti, vražditi. Při závěrečném
přelíčení dne 5. června byla veliká účast obecenstva.
Přišli také někteří anarchisté ze severovýchodních
Čech, kteří zvlášť pozorně sledovali průběh jednání a
zapisovali si, když se ptal předsedající obžalovaného
na to, byl-li členem Volné Myšlenky a ku které straně
politické náležel. Když se tázal předsedající obžalova
ného Kozla, ke které straně politické patří, odpověděl
tento, že k ponrokové. Zajisté smutný úkaz, jestliže ně
komu -anarchismus a skutečný pokrok zdají se býti po
jmy totožnými. Proto jeden porotce ulevil si nahlas slo
vy: »Inu, je to drzost, tenhle člověk kompromituje po
krokovou stranu!« Nevíme určitě, co vlastně porotce od
mítal. Ale všimněme si skutečných poměrů! Pokrokové
listy se anarchistů otevřeně zastávají. A naopak, který
pokrokářský list napsal někdy peprnou kritiku anarchi
stických živlů francouzských. barcelonských, portugal
ských, ruských? Vždy psáno o nich tak úzkostlivě a
sympaticky, jako by příčinou jejich řádění byli výhrad
ně lidé jiní. A kdy jenom pokrokářský tisk sešlehal dů
kladně anarchisty ceské? Ještě se pustým způsobem
vysmíval katolíkům, když jim otravovali anarchisté

vzduch sírovodíkem v pražských kostelích tak, že ú
častníci bohoslužeb musili prchati. A tohle že má snad
býti protestem proti surovým činům toho druhu? Lidem.
kteří isou rokrokovým tiskem vychováni v zavilé zá
št proti zjevenému náboženství, nemusí se podávati v
tisku po lopatě a trestným způsobem, jak si mají schla
diti na nenáviděných katolících Žáhu. Mstivé činy si an
archista i zcela prostý“ vymyslí již sám. A přikročuje
k nim s tím větší chutí, čím více slyší pokrokářské
chvalozpěvy na Ferrera a jeho barcelonské žáky. »Ale
my se snažíme jen o to, aby byli potrestání skuteční
byrokratičtí zpátečnici a obmezovatelé svobody,« hájí
se intellektuelní vůdcové anarchistů. Kdo však zná z
dějinných proudů aspoň abecedu, ví přece zcela určitě,
dak se vybíjí davové bnutí, jak nejsou ušetření ani nej
šlechetnější lidumilové, jak odnášejí anarchistické zuření
i malé děti. -- Odsouzení byli: Alois Vlach, 2iletý obuv
nický pomocník z Hořic, pro zločin :vraždy, pokus
vraždy a innoho krádeží k trestu smrti provazem. Fr.
Kozel, 37letý tkadlec z Brtve, pro pokus krádeže k
I8měsíčnímu těžkému žaláři, Josef Vlach, obuvník z
Hořic (32letý), pro kupování kradených věcí k 3měsič
ním vězení. Dále odsouzení byli pro zločiny krádeže,
velice žetně spáchané: 29letý hodinář Al. Nosek z Vel.
Chomutic, k těžkému úletému žaláři, 26letý dělník Jos.
Horyna ze I.hoty Simidarské k těžkému žaláři na7 let.
Ženy“Nosková a Horynová, sestra Vlachových a hospo
dyně Jos. Vlacha, Františka Valášková, byly propustě
ny £ obžaloby, pokuď se týče podílu na krádežích. —
Pamatnyati dlužno. že všichni obvinění byli anarchisty.
Kde však se nyní zbaběle skrývají ti, kteří mladé ne
Sťastníky přímo nebo nepřímo řvavými hesly svedli na
takovou dráhu? Již slyšíme předem ryčnou námitku:
»Ale cež Macoch?: Na to odpovídáme, že církev naše
nemůž“ za to, jestliže tohoto zločince ruská vláda do
kláštera katolického vnutila přes odpor mnichů řádných.
A pak ani jediná zásada katolické církve ho nevedla k
knusným činům. které spáchal. Také ani jediný katoli
cký list Macocha sc nezastával. Ale ať pokrokáři si
přečtou vlastní dlouhé sloupce, které věnovali obraně
živlů anarchistických. a nechť soc. demokraté uváží, jak
jejich listy vypisovaly sbírku na revoluční živly ruské.
A ozval se jasný projev odporu proti těmto praktickým



anarchistům aspoň nyní? Buď jen bázlivé lokálky, anebo
ticho tichouci. Docela víme, jak jeden soukromý úřed

mě« nucen stříleti, aby útěkem zachránil svou dosud za
chovalou čest. Jiný intelligent nám známý léčil odsou

na občany,jimž jest měřítkem života a jednání zákon,
ale bezděčně na lupiče a individua nebezpečná jak ma
petku tak i osobní bezpečnosti.

Pašované zboží a falešné mince. U starého občana
B. v Hořicích nalezeno větší množství sacharinu pod

ných pětíkorun. Tedy k vraždě v konsumu, která mě
sto naše, zvláště k vůli příslušnosti lupičů k spolku a

narchistů, v neblahou pověst uvedla, ještě snad penězo
kazství! To by nám ještě scházelo!

Čáslav. (Úspěchy polabské župy pěvecké). Zdá se,
že už minuly doby, kdy naše pěvecké spolky, shro
máždivše se občas o župním sjezdu, spokojily se pro
vedeníin nějakého laciného sboru s tendencí vlastenec
kou či čistě zábavnou. Dnes tento buditelský úkol mů
žeme pokládati snad již v řadě venkovských měst za
dokonaný a pouhá zábava ustoupiti musí cílům vyšším
a vážnějším. Vzrostly umělecké požadavky obecenstva
častými extensemi umělců z povolání, a »namlsané« po
sluchačstvo žádá vždy více. Pěvecká sdružení tlačena
jsou výše a nové cíle stávají se poznenáhla jejich exi
stenční otázkou. Také polabská župa, v níž sdruženy
jsou pěvecké spolky: Hlahol v Čáslavi, Tyl v Hoře
Kutné, Dobromila a Dobroslav v Kolíně, Beseda Hla
hot v Nymburce a Hlahol v Poděbradech, chápajíce
toto své vyšší poslání: vyhověti požadavkům obecen
stva hudebně vyspělého a působiti výchovně na Širší
vrstvy, odvážila se letos při župním sjezdu na velko
let Dvořákovo oratorium »Stabat mater.« Pod prote
ktorátem městské rady čáslavské předvedeno bylo za
laskavého spoluúčinkování solistů p. t. pí. Sazymové a
Bergrové, pp. Hraby a Wintra a šedesáti členů filhar
monie kolínské ve čtvrtek dne 6. t. m. ve velkém sále
Sokolovny se vzácným úspěchem. Lví podíl na tomto
zdaru náleží čáslavskému sbormistu a řed. choru p.
Malému, jenž obětavě ujal se nastudování tohoto velko
lepého díla a jenž nejen sbory v Hlaholu čáslavském
nacvičil, nýbrž, aby docílil plné souhry, dojížděl i na
četné zkoušky solistů a jednotlivých sborů do Nymbur
ka, Kolína, Poděbrad a Kutné Hory. Práce jeho došla
také stkvělého výsledku. Po celou skladbu pozorovati
bylo, jak dirigent s každým jednotlivým údem obrov
ského tělesa pěvců a hudebníků (přes 400 členů) jest v

nejužším spojení, jak s nimi všemi takřka srostl. Nástu
py byly přesné, intonace správná, deklamace výrazná.
Celý sbor zpívá s nadšením, ale ukágněně. Mechanis
mus, který by zaviniti mohl latinský text skladby, od
vrácen byl včasným pořízením pěkného českého pře
kladu, takže i ti, kteří nejsou latiny znalí, mohli vnik
nouti ve smysl toho, co zpívali a prohřáti to plným po
rozuměním. Překlady ty dány do rukou i obecenstvu,

čísel. Zvláště vroucně zapěno bylo čís. III. (Virgo vir
ginum .....) a s vervou monumentální finale čís.X.
(Ouando corpus morietur). Doprovod orchestru byl te
chaicky dokonalý a krásně vystihl jednotlivé nuance.
Místy nebylo by vadilo větší piano, neboť část muž
ského sboru měla v zadu podia pod balkonem v místno
sti akusticky ne právě nejlepší postavení dosti nepříz
nivé. Byloť místy pěvcům voliti mezi dvěma zly: buď
se ztráceti za orchestrem, nebo leckterou dynamickou
nuanci setříti. Přes to mužský sbor v čís. VI. zhostil se
úlohy své důstojně. Sólový kvařtet a jednotlivá sóla
byla v rukou svědčených umělců a uchvátila jak od
borníky tak i laiky. Zvláště mohutný dojem zanechala
čísla II., IV., VIII a IX. Podobně kvintet vynikal vy
rovnaností hlasů. Celkem lze říci, že provedení oratoria
bylo nade vše očekávání a žepolabská župa vstoupila
tu v fadu významných těles pěveckých, která mohou
býti brda na svou práci. Přejeme jak Hlaholu čáslav
skému tak veškeré župě Polabské na další dráze plného
zdaru a doufáme, že nyní upokojí se ti, kteří ať z té
či oné příčiny v samotných řadách župy proti čáslav
ské produkci se stavěli. Úspěch všech jest přece ra
dostí a chloubou i každého jednotlivce. Návštěva by
la pěkná a mimo město zastoupen byl i četně venkov.
— (Slavnost Božího Těla) konána byla za krásného po
časí na náměstí u přítomnosti zástapců všech úřadů,
důstojnictva, škol, četných spolků a množství obecen
stva svým slavnostním způsobem. | Jednotlivé oddíly
slavnosti doprovázelo vojsko výstřelya kapela 12. plu
ku c. k. zeměbrány prvními větami rakouské hymny. —
(Maturit. úst. zkoušky) na c. k. gymnasiu konány budou
letos ve dnech 13., 14. a 15. července za předsednictví
p. dvorního rady PhDra Fr. Krska, c. k. zemského in
spektora. Abiturientů jest 14.

Popovice w Jičína. (Sv. missie). Nezapomenutelnými
zástunou pro farnost Popovickou dnové od 27. května
do 2. června t. r., kdy konána tu sv. missie. Byla to vů
bec první sv. mišsie v této farnosti. Konal ji kněz z řá
du kazatelského sv. Dominika P. Alfons M. Lukančič z
Prahy. Ačkoliv přijel unaven ze sv. missie z Joselova,
přece podjal se bohumilého toho dfla s vytrvalostí a
horlivostí v pravdě apoštolskou, Již prvním vystoupením
svým na kazatelnu v pondělí Svatodušní okouzlil svou
výmluvností všecky své posluchače a v brzku získal

"svou milon osobností srdce všech. Důkazem toho bylo
přečetné účastenství zvláště o večerních kázáních, kdy
1 z okolí přicházeli mnozí vyslechnout pravdy naší sv.
víry, podávané p. kazatelem v rouše velice zajímavém
a si tom tak srozamitelném, že i dítě muselo všemu po
tosaměti. V pravdě lidová kázání! — Krásné a dojemaé

byl; pobožnosti, které během sv. misaje se konaly: k
uctění nejsv. Svátosti, za zemřelé a k uctění Bohoro
dičky. Zvláště tato poslední se nad očekávání vydařila.
Řada bělostně oděných družiček s hořícími svícemi v
rukou konala Čestnou stráž před oltářem, což působilo
dojmer: úchvatným. Vrcholem však všech slavností byl
imposantní průvod s misslonárním křížem, který se ke
nal v neděli 2. června odpoledne. Kříž, dívkami vkusně
okrášlený, nesen od mládenců v průvodu nepřehledných
davů a přece vzorným pořádkem, aranžovaným p. mis
sionářem. Průvodu súčastníla se školní mládež celé far
nosti se svými učiteli, veliká řada družiček malých 1
velkých, sbor hudebníků se zpěváky, sborové dobro
volných hasičů z Popovic a z Hubálova, mužové a ženy.
Průvodu tak imposanního dosud Popovice neviděly.
Průvod vedl z ochoty p. konsistorní rada a vikář trak
tu Jičínského vsdp. Jan Sehnal z Lázní Bělohradu, do
provázen p. farářem z Radimě a místním duchovním
správcem. Po zasazení a vysvěcení sv. kříže rozloučil
se vdp. missionář s osadníky úchvatnou závěreční pro
mluvou, při níž málokteré oko zůstalo nezaroseno. Když
pak jménem osady poděkoval místní farář a jedna z dru
žiček, podavší překrásnou kytici, za všecku námahu a
lásku. ukončena slavnost. Se závěrečnou slavností spo
jena zároveň kanonická visitace. Sv. svátosti příjalo na
700 duší. Vdp. misionáře provázejí milé vzpomínky a
vroucí díky všech osadníků zdejších, volajících srdečně:
Zapliť mu Pán Bůh stonásobně a síliž ho v další apo
štolské činnosti.

Ústí n. Orl. Jako v každém průmyslovém městě, tak
i u nás jest v lidu protináboženský proud. Než díky Bo
hu jest ještě mezi ústeckým občanstvem množství víry
a úcty mariánské, jak bylo pozorovati o májových po

Jestliže jiná léta byla dosti slušná účast, byla letos mno
hem větší a to působením důstojných naších pánů kapla
nů Viléma Krenka a Josefa Tužína. Ač jsou duchovní
správou přetížení, přece s veškerou láskou k Rodičce
Boží tyto pobožnosti konali, by tak v lidu větší úctu k
Panně Marii vzbudili. Jsme povinni díkem za jejich po
vzbuzující kázání a za zpěv litanie loretánské. Zajisté
každý účastník těchto pobožnosti odnášel si každý ve
čer hluboký dojem. Voláme Vám srdečné »Zaplať Pán
Bůh!

Různé zprávy.
žívají zmírněné taxyza opatření v ústavech v Gorici,
Meranu, |ce, jsou-li aspoň 6 měsíců těmito členy; ví
deňský spolek emeritů vymohl si na spolku goriokém,
že na tuto slevu mají právo ti kněží, kdož jsou u něho
pojištěni, okamžitě, kdy se doživotními členy stali, t.
J. 50 K jednou pro vždy složili. Na dráze jižní a na lodích
hunga"o-croaty požívají členové spolku emeritů dru
hé třídy, resp. první třídy za cenu třídy třetí, resp. —
pokud se lodí týče — druhé.

Jak se vyrábí »klerikalismus«. Pokrokové listy jsou
ze štvaní proti katolictvu živy. Nejmrzutější chvíle tito
»reformátoři« proživají, | nenaleznou-li žádného Časo
vého materiálu. z něhož by mohli vytlonci proti církvi
nějaký kapitál. Z nedostatku látky tudiž si vymýšlejí
ve své nespoutané fantasii podvodné historky proti »kle
rikalismu sami. Těntito úžasnými podvody nejlépe do

charakternější přetvářky, když markýrují veliký zármu
tek nad »ničemnosli klerikalismu.« »Školský Obzor« ne
dávno přinesl zprávu o okresním hejtmana z Přerova,
jenž na své prohlídce v okrese tázal prý se jistého sta
rosty, zda jsou v obci jeho také socialisté, kteří nemají
nikdy dost. Na to prý mu starosta řekl: »Ano, to je
náš pan farář ...« Takovým darebáckým způsobem
chtěj se otříti učitelský list o katolického kněze. — Za
tím oznamuje vídeňský list »Centrum«, že historka po
dobná byla již před rokem uveřejněna v »Jugend«. Tam
kladou se však starostovi do úst slova: »Největší soci
alista u nás je učitel a pastorl« — Tuto historku sí
»Školský Obzore jednoduše ukradl a překroutil dle své
zlovůle. — Tu se tedy nejedná o žádnou mystifikaci po
krokářské redakce, nýbrž direktně o zlý úmysl. Tato
ukázka stačí zcela k poznání, jakou vlastně tendenci
vyvíjí péro, které jindy vybízl k následování pravdy
»dle vzoru Husova«. A zajimavo také Jest to, že proti
vylhané zprávě, která hned letěla z listu do listu, okres
ní hejtman se neohradil a že pokrokový tisk zobal toto
blínové zrrko bez dotazu, v které obci se ta historka
sběhla a jak se jmenoval ten úžasně zatemnělý starosta,
který by ještě dosud nevěděl, co jest to socialista!f

Tem nejnešťastnější člověk Jy neměnil s osudem
chudých nevidomých dívek v Útulně slepých dívek v
Praze na Kampě. Slepota je nejhorší! Smilujte se! Adm.
t. 1 příspěvky přijímá.

Vidoňská lékařka o žesských operateurkách. | VÍ
deňský cbirurg dr. Viktor Silbermark meška! nedávno se
svou chotí, která jest také lékařkou, ve Washingtonu.
Při té příležitosti byla paní Silbermarková interwievo
vána zpravodajem jednoho amerického listu. Během roz
mluvy pravila mimo jiné“ »Ačkoliv jsem chirargickou
lékařkou, tvrdím, že k těžké ruční operaci jest třeba
duševní rozvahy muže. Žena může při operací muží vel
mi platné služby prokázati, ale sama má sotva tolik
schopnosti, aby se stala velkou operatenrkou. Nechci tím
nikterak stavěti se proti šenskému hnutí. Doba, kdy by
ly ženy odkázány pouze na domácí práce, jíž minula
a více se nenavrátí. Ženě budiž otevřeno každé zamě
stnání, ke kterému se cítí povolanou. Proto stala jsem se
sama lékařkou, ale přes to vidím mese, které jsou maě

j mýtn kollegyním položeny. Při 3000 operacích, které
můj muž v posledních letech vykomal, a při kterých
jsem mu byla k ruce, poznala jsem, co nám chybí, ačko
liv se cítím ženou obzvláštní vůle a tělesné sily. Moje
americké kollegyně budou mně zajisté prudce oppono
vatí, avšak má tvrzení jsou založena na bohatých zku
šenostoch.«

Výbejmý mestup agrární oposice mízo skupina 47.
Pozcruhodnou pro poměry strany agrární byla schůze,.
kterou agrární oposice pořádala minulou neděli v obci
Hrdicřezích, poněvadž obec Hrdlořezy leží na hranicích
okresu mledoboleslavského, majckovohradlšťského a
bělského, tedy docela- mimo skupinu vůdce oposice
Práška. Samozřejmě že zpráva o pořádání schůze pů
sobila na olicielní stranu, jako když píchne do voslho
hnízda. Vydány plakáty i agitačaí letáky proti rozkol
níkům, které vyzývaly, aby venkovský lid dal patřičnou
a ráznou odpověď. Oficielní strana agitovala proti schů
zi až na okresu brandýsském, mělnickém a nymburském,
mimo okresy přiléhající. Vydala v prvních dnech heslo:
Schůze sc nesůčastniti. — Když však poznala, že tímhle
směrem by schůzi nepoškodila, zahájila shora uvedenou
taktiku. Přes usilovnou agitaci oficielní strana agrární
byla v menšině a velkou většinu tvořili lidé, kteří přišli,
aby vyslechl oposici. Oposičnící ponechali předsednic
tvo straně protivné. Nutno konstatovati, že povykování
a hulákání nesúčastnili se občané místní, nýbrž ko
horta, přivedená z brandýsského okresu. Říšský posla
nec K. Prášek výstižně promluvil o politické situací.
Vývody jeho odměněny hlučným souhlasem a potleskem.
Druhý referent p. R. Bergman dokázal ve svém refe
rátu, že stav českého agrarismu je dnes skutečně kriti
ckým a že je potřeba nápravy. Také tento referát na
lezl bezesporně ve shromáždění živý ohlas. Na obhajobu
oficielního vedení pan Beran, úředník agrárního sekreta
riátu nezmohl se na nic jiného, než na odvolání se k
citu shromáždění. Udělal si věc pohodlnou tím, že právě
na nejtěžší obvinění vůbec neodpovídal a o mich se ne
zmiňoval. To ukázalo se zejména potom v debatě a do
kázal mu to zejména redaktor V. Gebauer, který obvině
ní opakoval, aniž p. Beran měl odvahu je vyvrátit nebo
popřít. Bylo zřejmě pozorovat, jak průběhem debaty,
která se velmi živě rozvinula, očividně výroky oposič
ních řečníků nalézají čím dále tím více ohlasu v shro
máždění. Dále důležité pro poměry bylo však vystoupení
dvou místních občanů a sice předsedy místní organisáce
pana Feixe a malorolníka pana Tichého z Řepové. Prv
ni řečník, ačkoliv vyslovil se proti pořádané schůzi a ja
ko odpůrce oposice, přece jen doznal otevřeně chybu
pana Švehly v otázce řepařské a pravil, že tento před
seda Švehla i předseda zemského sdružení dorostu p.
Beran maji jíti pryč. Druhý řečník vyslovil se otevřeně
pro oposici a vrlal těžká obvinění ve tvář přítomnému
zástupci oficielní strany agrární. Celý průběh táboru u
kázal. jak také nestranně diváci tvrdili, že oposiční řeč
níci svým slušným a věcným obhajováním svých ná
zorů ukázali, že jsou si vědomi, že bojují o věc. Prot
tomu skomandované povykování a hlučení několika mla
díčků z Brandýsska a jiných cizích okresů, bylo všeobec
ně odsouzeno. Schůze tato jest očividným důkazem, že
oposíce agrární není zdaleka tak slabá, jak oficielní ve
dení strany agrární chce světu namluvit. Fakt tento ne
vyvrátí žádné resoluce, které si vždycky zástupci ofi
clelní strany nechávají »odhlasovat« a pro něž na schů
zi zvedne 6c menšina rukou.

Sociální demokraté proti »Sokolu« a proti »Národmím
Jednotám.« »Rudý Prapor« v čís. 22. ze dne 1. červ
na píše: ». . pro uvědomělého dělníka, pro sociál
ního demokrata, není místa na Sokolských slavnostech!«
— »Hlas Lidu« v č. 62. píše: »Dělnictvo svoji národní:
povinnost plní i tehdy, když není v »Národních Jedno
tách« a mnohem lépe ji plní.« — Sokol přes to lísá se
k sociální demokracii a „»klerikály« vylučuje a sekre
táři »Národních Jednot«, aby-4e zavděčili socialistům..
urážejí neomaleně zásady českých katořiků.

Krise pokrokového dívčího paedagogia v Přerově
pokračuje. Jakou intelektuelní obmezenost nesly na pra
mýř ty žačky, které šly k maturitě, jest dostatečně zná
mo. Nedávno 16 chovanek III. ročníku podalo žádost za

přijetí do klášterního ústavu učitelského v Řepčíně. My
ši opouštějí tonoucí koráb. Nynější ředitel paedagogia p.
Kotík dle zprávy moravského tisku vzdá se po ukon
čení školního roku ředitelství a vrátf se na své dřívější
místo. Nemůže snésti »pokrokového pořádku« na ústa
vě. Ředitelství prý se nabízelo p. professorovi ve vý
službě Neoralovi, ten však odmítl. Pan prof. Neoral je
všeobecně oblíbený pán názorů komservativních a proto
ho as! chtěli nokrokáři získat, aby svými zády kryl je
jich turecké hospodářství. A konečně se proslýchá, že
paedagogium přerovské vyjednává s paedagogiem ve
Val. Meziříčí o splynntl. To už by tedy byla známka,
že ani kuratorioní samo netroufá si ústav udržeti a pro
to jej poněkud čestnějším způsobem chce sprovodit se
světa. Není divu, že za těchto okolností je náladav po
krokovém táboře zoufalá a že sami pokrokoví otcové
nemají choti dcery své svěřit ústavu tak zkompromito
vanému. Paedagogium se udržuje nad vodou už jenom
strach před výsměchem.

Pám světa. Liberální vídeňský list »N. W. Jomrmal«
píše o jmění domu Rotschildova: Moderní Krčsus me
ní žádný z amerických mifigrdářů, nýbrž rodina Rot
schiidova. Její jmění se cenf znalci na 10 miliard, bo
hatství, které převyšuje jmění amerického miliardáře
Rockefellera třikrát a Astora šestkrát Počítá-li se 4
procental zúrokování, nese Imění Rotechildovo ročaě
400 mlillonů úroků. Ve skutečností jest úrokování mno
hem vyšší. Dám Rotschiidův utkař sítě po světě celém.
VNěznecka mánesčetné doly, « Rakousku je pánem:



bank a spolučlenem největších společnosti v Anglii má
ohromné přádelny a ocelárny, které rozesílají ročně mi
liony nožů do světa. V Brasilii ovládá trh kaučuky, v
Malé Asli má slavné tkalcovny koberců, ve Španělsku
mu náležejí četné doly na olovo a cínk, v. Sibiří nesmír
né lesy, v Jižní Americe zlaté doly, v Australii konečně
celá města. Kdo je pánem světa?

Německý Hilosol Fichte o otázce židovské. J. C.
Fichte jest velice slaveným filosofem německým. V-květ
nu tohoto roku u příležitosti 150leté památky jeho na
rození psal německý tisk šmahem velice oslavné člán
ky na tohoto muže. Jakým byl Fichte »klerikálem«, pa
trno z toho, že mu vzdávali nadšený hold i soc. demo
kratické listy. Sám vídeňský dr. Adler věnoval tomuto
mysliteli v „Arbeiter-Zeitungu« oslavný úvodník pod ti
tulem: »Fichte jako osvoboditele. Také židovská »Neue
Freie Press2: neskrblila nadšenou chválou. Ale pan
stvo jako by zapomnělo, jaké myšlenky tento svérázný
neklerikál měl o židech. Fichte napsal totiž pod titulem
»Beltráge zur Berechtigung der Urteile des Publikums
úber diz franzózische Revolution« (Sámtliche Werke IV.
Band, Berlín, str. 149) o židech tato slova: »Skoro ve
všech zemích evropských šíří se mocný, nepřátelsky
smýšlející stát, který se vsemi ostatními žije v neustálé
válce, a který v mnohých hrozně těžce na občany do
léhá; jest to židovstvo.« Dále promlouvá o vlastnostech
židovských kšeftařů takovým způsobem, že by v Če
chách ihned byl zabaven list, který by se odvážil slova
ta pouze beze všech vlastních poznámek do češtiny
přeložiti. Pokračuje: »Od takového lidu by se mělo zce
la něso jiného očekávati, než co my vidíme, že totiž ve
státě, kde svrchovaný král mi moji otcovskou chatu
vzíti nesmí, a kde proti všemohoucímu ministrovi po
držím své právo. první žid, kterému se líbí, mne bez
trestně vydrancuje. To vidíte (židé) s námi zároveň, ne
můžete to popříti a mluvíte jako cukr sladká slova o
snášelivosti. lidských a občanských právech, ačkoli na
šim předním právům lidským ubližujete.« Praví dále, že
by bylo potřebí židům nasaditi jinou hlavu, v níž by
nebyla idea státu židovského, má-li se jim dáti obvyklé
občanské právo s prospěchem jiných spoluobčanů. Ku
konci radí křesťanům, aby židům dobyli Zaslíbené ze
mě a všecky je tam poslali. — To psal Fichte v době,
kdy židé netěšili se tak velikým právům jako za časů
nynějších a kdy tedy jejich moc (zvláště peněžní) ne
rovnala se ní pětině nynější moci obrovité. Co by pro
slulý myslitel řekl, kdyby vstal nyní z hrobu a pozoro
val. jaké nepřehledné zástupy za plat posluhují sobec
kým zájmůn: židovským beze všeho reptání proti zá
jmům vlastní krve?

Opavšti Sokolové před dvaceti lety. Sokolům v
Opavě roku 1890 slavně svěcen prapor a slavnostní ka
zatel, výmluvný dr. A. Gruda, kladl důrazně na srdce:
»Zachovejtež, milení bratří Sokolové, vždy věrnost k
Bohu, víře a církvi. Tato zdobí každého člověka vů
bec a muže statečného zvlášť: ba muž statečný neza
chová důstojnosti své, leč věrností touto... Milení
bratří Sokolové, buďte povždy věrní Bohu, víře a cír
kvi a věrnost ta bude vám zdrojem štěstí a blaženosti a
památka vaše žíti bude na věky! .. . Milujmež věrně i
vlast svou předrahou! Kristus sám příkladem ukázal
jak máme vlast milovati..... Pročež budiž vám, bratří
Sokolové, heslem: »Nejdřív Bohu, potom králi vzdávat
čest; tak to slušno, tak to chvály hodno jest! Vlast a
řeč svou milovati, dary své jí věnovati: slušno jest,
chvalno jest!« Kazatelovu nadšenou, vlasteneckou tuto
řeč s radosti poslonchali Sokolové a s povděkem ji
přijali všichni Čechové opavští, vědouce a cítíce dobře
všichni právě temkráte, jak pro slavnost sokolskou ně
mecké noviny neurvalé útaky činí na opavské Čechy a
jak liberální obecní rada opavská vyzývavě si počíná

proti Čechům. Jak vítám byl tehdy Sokolům neohrožený
dr. Oruda i vlastenecké kázání jeho! Dr. Gruda byl teh“
da zemským poslancem a prapor jim ochotně posvětil,
ač věděl, že bude v Opavě na horké půdě. Po kostelních
obřadech byli Sokolové vyplskáni, najatá lůza s holemi
postavila se proti Sokolům, ano i dva městští radové
byli mezi výtržníky. Tyto odporné projevy tehda odsu
zovali i němečtí katolíci v Opavě. Tehdejší Sokolové
byli skutečnou hradbou národní. Proto se jich naši ne
přátelé tolik báli. Vlastenci tehdejší dobře nahllželi, že
bez spolupráce obětavých českých kněží není možno
české menšiny uhájiti proti vlnám židovsko-německým.
Proto šli ruku v ruce s nadšenými duchovními. Nyní
však se může německý žid škodolibě usmívati, když
Pozoruje, jak volnomyšlenkářští Sokolové vyhazují z
jednot české katolíky a lákají do svých řad židy, držící
s německými židy za jeden řetěz. Nyní postarali se po
krokáti za příležitosti odstoupení bar. Rolsberga o ta
kové roztřištění menšin, že jen slepý nevidí, jak již pře
dem jásají Němci nad pádem české bašty v okresu, od
kud posílali do Vídně říšského poslance posud Čechové.

Hrozná bída mezí hallčskými židy. Aspoň na tu
bídu často židovské listy samy naříkají. A když dle no
vého řádu někteří židovští prodavači kořalky měli při
jíti o koncessi. židovské listy bes rozdílu byly toho
nákledu, že stát rná povinnost o ně se postarati, ačkoli
tytéž lísty na druhé straně schvalovaly, když zcela ne
vinné řeholní ošetřovatelky nemooných byly prostě ze
svých budov od francouzské vlády vyháněny. Nuže,
všimněme sl. jak asi vyhlíží haličsko-židovská bída me
zl »bohatými« Poláky! Až do roku 1677 nebylo dovole
no židůr: v Haliči nabývati polností a zkrátka rolnic
kých usedlostí. Téhož roku pakponze 38 židů stalo se
majiteli hospodářské půdy. Leč již v foce 1883 bylo 299
statků v židovských rukou. A jako by lavina rvala z
polských rukou půdy po otcích zděděmog, v roce 1890

již pátý díl haličských velkostatků ocitl se v držení ži
dovském. Ostatní čtyři pětiny pak byly velice prodlu
ženy u židovských lichvářů. A nepočítáme-li veliké stat

hospodářství přešlo v majetek židovský. Průběhem li
let bylo přodáno v licitaci 21.889 rolnických usedlostí
v ceně 46 mil. korun. Příčinu k těmto licitacím ze 74
procent zavdali židé, Od roku 1895 až do roku 1897 kou
pili židovští lichváři a židovské banky 2856 selských u
sedlostí. Z toho jest tedy patrno, jak ubozí židé v Haliči
trpl a jak je zlí křesťané připravují o všecko. Jak to
ubozí semité ještě dlouho vydrží? Jest jen strach, aby
se mezi peněžními měše neudusili.

Věelicos. Dvorním a hradním farářem ve Vídni a

zároveň vrchním správcení vyššího ústavu pro vzdě
lání světského duchovenstva u sv. Augustina (Frinta
nea) jmenován vrchní dvorní kaplan prof. dr. Ar. Seydel.
— Čeští pokrokoví studenti v Praze svolali na neděli
schůzi, v níž chtěli žádat odloučení theologické fakulty
od university; schůze byla však zakázána. — V Mor.
Ostravě uspořádán byl Gnedělní výcvik policejní strá
že v japonském pěstním způsobu sebeobrany; kurs řídil
japonský mistr Sumakofi. — Skladiště prachu u Vid.
Nového Města vyletělo 7. června do povětří, při čemž
zabito na 20 osob a raněno na sto. Výbuch bylo slyšeti
na 50)km. —-Říšská duma ruská schválila návrh záko
na. aby byly ženy ofipuštěny k advokatuře. — Při práv
nické [akultě university v Bernu ve Švýcarsku zřízena
byla stolice pro vědy kupecké (oddělení pro obchod,
dopravu 4 správu); absolventům této fakulty bude se
udělovati hodnost -doktora hospodářství« (doktor oeco
nomie). — Pařížský policejní ředitel Lepine přijel do
Moskvy. aby tam konal bezpečnostní službu u cara za
příležitosti odhalení pomníku, jemuž bude car přítomen.
Od smrti Stolypinovy car nevěří moskevské policii.

žádáte-li u svého k

prostě,olérkovékakoukollvv
Známku, ne

trváte-li na tom, ab
Vám dostalo MAG

hovězí polévka) neboť
MAGGIHO kostky jsou
nejlepší.

(Zasláno.

Kollegové!

Eucharistický rok pro nás nastal, doba velikého
kongressu se blíží. Všude jeví se nejživější zájem. Ná
rodové rakouští chystail se k této veliké slavnosti kře
sťanské víry. Katolické studentstvo Rakouska, katoličtí
studenti celého okrsku zemského! Na Vás obracíme se
jménem vídeňských studentů vysokoškolských. —Stu
denti to byli, kteří 12. září 1683 na hradbách vídeňských
hrdinným způsobem přispěli k tomu, aby odražen byl
dědičný nepřktel a zachráněna byla před záhubou vzdě
lanost západoevropská. Studenti nesmí scházeti ani 12,
září 1912, kdy na památné půdě tehdejšího. bojiště slaviti
se má s vítězstvím nad vnějším nepřítelem znovupro
buzení křesťanského ducha.

Vzhledem k.tomu jest na programu kongressu také
sekce studentů vysokoškolských k rozmluvě o student
sko-náboženských problemech; další porady mohou se
navázati. Internacionalita církve má se obraziti i odrá
žeti ve vzájemném soucitění a výměně myšlenek aka
dernické mládeže různých národů a zemí.

K pořádání všech studentských záležitostí na kon
gressu utvořil se výbor skládající se ze zástupců pode
psaných studentských organisací vídeňských. Povinno
sti jeho je stanoviti do podrobností zmíněnou slavnost,

jim v císařském a na poklady umění a vzdělanosti bo
hatém městě příjemný a vzpomínky hodný pobyt. Vý
bor pokládá také za svůj úkol i nezámožným kollegům
účast dle možnosti usnadniti. Žádá se, aby se ve všech
otázkách, týkajících se kongressu, obracelo na Student
ské kanité (Ústřední kancelář eucharistického kongres
su, Vídeň, I., Stephansplatz 5), které rádo každou zprá
vu dle přání sdělí a ochotno jest hostům v každém ohle
du vvhověti. Dotazy na komité mohou býti psány v

kterékoli řeči rakouské v některé ze světových nebo v
esperantu. |

Druhové katolického názoru světového! Vás vyzý
váme, abyste zde prakticky osvědčili svou víru a z lá

sky k veliké věci podnikli námahy s účastí na kongres
suspojené. Baďte pamětlivi svých velkých ideálů. Ka
tolický lid očekává Vás v prvních řadách mezi zástupy
těch, kteří svým přijitím přispějí ku zdaru velikého dí

la. Kéž katolické studentstvo celého světa je svým pří
kladem katolickému Rakousku 12. září 1912 vůdcem a
vZoreni.

Za studentské vídeňské organisace slovanské:

Slovanská Ligh katol. akademiků.

Nb. Přihlásiti se možno těž u České Ligy Akade
mické, Praha-[I., Voršilská 1., neb u »Lípy«, Videň-VIJI.,
Schónborngasse 9. Čena legitimace pro stud. 3.30 K.
Podrobný program bude uveřejněn v nejbližší době.

Girový účet u Ustř. baky
českých spořitelen v Praze.

Českoslovanská záložná
v PRAZE-II.,Spálená9
zapsané epolečenstro s ručením obmeseným

s0zůrokuje vklady i
dle výpovědi ode dne vložení do dne vybrání.

Zapůjšuje sve střádanky úplně bezplatně a vklad
na ně učiněné e 5, bez
Důchodkovou daň platí záložna za pp. vkla
datele ze svého.

Stav vkladů29. únera 1912činil K720.000—.
Poakytaje zápůjčky na směnky, hypoteky, zálohy

- na cenné papíry atd. Za mejpříznivějšíchp
Záložna podléhá: 1. Zákonné odborné revisi Jednoty

záložen v Praze dle zákona ze dne 10. června 1908.
2. Nepředvídané revisi celoroční, již vyko
nává p. Alois Svoboda, oficiál c. k. zem. fin. fidi
telství v Prase, kterou vykonává 3krát až
3krát v týdnu. 3. Revisi prováděnétřemi revi
sory volenými valnou hromadou ze řad členstva.

4. Denní rerisi pokladny, jiš vykonává předsedap. školní rada Dr. M. Kovář
Záložna podrobena bylavvsrpnu 1911 zákonnérovisi
Jednoty záložen a shledáno vše v nejlepším pořádku,
o čemž svědčí, že táž v revisním nálezu pozname
nává, že báře na vědomí „velmi pěkný stav zá
loženského hospodářství“.

Úřední hodiny: Dopoledne od 1/9 do 12 hod.
dopol. a od 1/43 do 5 hod.

Letní byl
w Novém Hradci Král.,

číslo 270.

Účet pošt. spof.
číslo 111.510. 

v plech. lahv.
za 30450

haléřů.
Všude k do

stání.

„ejlepší cídidlo na kovy.
zadní přípravek vodový.

Kdo se choeš srdečně zasmáti, výborně pádě a ob:ale zároveňtaké omnohém sepoučítí, neodk bJednejsirychle

Věnec z česneku
díl I.,

který vo ubíroe „IKmihovma Přítele lidu“ v Brni
právě vyšel.

pravená tato kniha o 304 stranách
s 20 pěknými,vážnými i Satovnými llustracemí, obsahující
25 podařených obrázků ze života a působenížidů,

stojí pouzo3 K20 h, poštou 3 E30
Zasílá cepouze po zaslání lažného obnosu,

anebo na dobírku. Adresovati stačí: We

Časopis »Přítollidu« vBrně.

Hodí se výborné do všechknihoven! "BE

, Katolickýpeněžníústav

„Úvěrnídružstvo Eliška“
v Hradcí Králové (Adalbertinum)

gaP* přijímávklady <
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.
Ukládati možnopoštovní spořitelnou bei

í výloh.
Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty

záložen.



Nejvýhodnější ÚArydoperénePrvní východočeský závod "MG

VACLAVPOTŮČEK, "42 Atvé
Zástupce Union Horlogerie, spol. továren hodinek Bla, Glashůtev, S, Ženera,

Švýcarské precisní hodinky. Násténné hodiny v nejmodernějším provedení. Brillanty. Klenoty a šperky. Optioké

zboží.Eřepychovépředmětyz čínskéhostříbra. Stříbrnéi alpakovéstolnía jídelní náčiní.Vše v obrovskémvýběru.

(Městská spořitelna ve Dys. Mýtě Holíte se sám?
| Zúrokuje veškory vklady na knížky o mM— 20, 30, 50, 70h

(půlměsíční záročení) Miskaniklovanás majolikou.. ..... 50 h
Satonkrémnaholení......... 70h
Kámenpoholení... ......... 50h
Kolínskávoda... ..... . 2. 60h

4 1 © dnem I. dubna 1912d: 20 — počínajíc.—
Za vklady ruší: aktiva spořitelní vlastní jmění,

. městská obec Vysokomýtská a všichni poplatníci

(obooními přirážkami). Jost tedy vklad vo spořitelně
vždy zoola bezpečně uložen.

Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou
zasílá

JOS. JELÍNEK, parfumerie
v Hradoi Králové.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
w - be doporačuje závod avůj veledůstojnému ©ducho

i Ý venstvu « ul. patronátním úřadům k opravování
a přezlacování
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Morečné starosti volnomyšlen
kářů o eucharistický sjezd.

Jest svrchovaně poučno sledovati časté kriti
ky, rady, výstrahy atd., které předkládají veřej
nosti pokrokáři v příčině eucharistického sjezdu.
Když se jednalo ve Vídni o zákaz košerování, a
by přestalo trápení zvířat, náboženská obec ži
dovská postavila se proti zákazu s takovou ener
vií, že příslušné kruhy úřední ihned před ní couvly.
Teukráte pokrokářský tisk jako by byl oněměl,
ačkoli snad pro konfessi židovskou měl po ruce V
tomto případě také nějakou radu.

Když se konala nedávno schůze »zázračných
rabínů«, pokrokářský tisk zachvěl se před židy
bázní tak velikou, že se neodvážil ani přinésti
stručný, nestranný referát. A přece vzhledem k o
brovské moci konfesse židovské by bývalo čte
nářstvo uvítalo informaci s povděkem. Vždyť pře
ce jenom slepec by mohl tvrditi, že na velikém
kapitalismu židovském není súčastněna židovská
konfesse ničím, a že židé, platící si dobrovolně
své rabíny, rozmnožující počet svých synagog,
podporují svůj náboženský kult jen pro zevnější
formu. Vždyť jest přece žid vždycky tolik prak
tický.

Ale ten eucharistický sjezd nedá a nedá spáti
iěm, kteří se již s katolickou věroukou dávno roz
loučili. Jako by se mělo sjezdem rozbořiti Rakou
sko! Uvažte, volnomyšlenkáři, kteří všecky mo
derní revoluce provázeli jásáním, najednou mar
kvrují starost, aby pro náboženský sjezd katolic
kého lidu nedošlo k nějakému zhoubnému politic
kému převratu!

České pokrokové listy opakují pilně obavné
výkřiky německých listů židovských a volnomy
šlenkářských, předpisují beze vší konfiskace, po
kud a jaké právo má panovník v tomto státu sú
častniti se eucharistických slavností.

Poslední námořník, který si odseděl žalř, má
právo účastniti se schůzí .volnomyšlenkářských,
soc. demokratických a slavností nejrůznějšího
druhu. Ale katolický panovník, vládnoucí nad 0
byvatelstvem převážnou většinou katolickým, pa
novnik, jenž povolil veliký sjezd volnomyšlen

kářský ve vlástní říši, má vyslýchati pokyny těch,
kteří se přičinili o největší rozrušení státního or
ganismu, kteří svými demonstracemi, přerušová
mu pravidelného vývoje státního uvádějí do davů
ustavičný neklid.

blattu« a >Reichenberger Zeitungu«, dodává s chy
trostí velice vypočítavou: »Vyslovili jsme obavy,
že se strany vládních orgánů tento sjezd poklá
dán bude za jakýsi druh státního projevu, ač jest
zřejmo, že císař, jako konstituční vládce ve státě
koniesijně nejednotném, převzal protektorát jen
na důkaz svého soukromého náboženského pře
svědčení, slovem, že se eucharistického kongresu
nesúčastní jako monarcha, nýbrž jako příslušník
římsko-katolické církve. Leč naše obavy se po
tvrdily.«< A nyní poukazuje »Osvěta Lidu« na zná
mou (a přece zcela nepolitickou!) slavnost v sále
pražského Rudolfina, cituje slova místodržitelského
»Prager Abendblattuc<: >Výkřik bídy jde světem
o sesurovění a zdivočení doby, jež se k nám obrá
tila svou hrubou stránkou, která nás chce od na
šeho etického poslání a naší umravněné životní
základny zatlačiti. Po takových výstřelcích na
bývají pocity povinnosti, svědomí, aspoň stejně
velikého významu pro nás, jako materielní svět a
jeho mechanismus . . . . jak v pátek ve slavnostní
řeči strahovský opat Zavoral uváděl, pojí se také
k eucharistickému kongresu velká naděje, že vzá
jemně sblíží národy rakouské, kteří shomáždění
kolem svého milovaného, šedivého císaře, s ním
společně před eucharistií své koleno skloní.«

Ku konci >Osv. Lidu« praví cynicky: >Věří
me, že kn. Thun jest nad míru zbožný pán, ale že
by eucharistil a kropáčem chtěl dosíci českoně
mecké dohody, to snad přece nel«

. Ze všech těchto řádků vysvítá špatně tajený
židovský strach a vztek, který nepotřebuje po
drobného komentáře. Ale několik poznámek“ při
pojíme přece.

Pokrokáři se tedy diví, jak smí mocnář ve
státě konfesijně nejednotném vystupovati při kon
grese jako panovník státu celého. S dovolením,
jest Francie celá zednářskou? Nejsou tam mili
ony okradených katolíků? A přece byl by ve
Francii oheň na střeše, kdyby president anebo
předseda ministerstva nevystupoval úředně jako
rozhodný representant panující většiny. © Jsou v
Portugalsku jenom volnomyšlenkáři a sociální de
mokraté? A podívejte se, jaký barbarský boj
tamější vrchní režim podniká proti | katolíkům,
kteří tvoří přece většinu. Proč toto hrubé násilí
zednáři geodsuzují? Sultánova říše jest Jenom mo
hamedánská? A přece volnomyšlenkáři nekárají
sultána, Že na venek vystupuje netoliko jako spo
Ječný panovník, aje Jako přední papež a udržovatel

; mohamedánské

"českých měst, české samosprávy? Nemaří v 

stech masarykovský pokrok, kamkoli se hnou, i
když mluví za celá města, za celé korporace? Jest
pražská universita celá židovská, nebo volnomy
šlenkářská? A všimněme si, jaké rejdy v ní pro
vádějí pokrokáři na účet representace celého vy
sokého učení.

„A ja středních školách musí žák katolický po
slouchati bez odmluvy professora ©evangelického
nebo volnomyšlenkářského, poněvadž vyšší úřa
dv sariv tyto paedagogy v čelo ústavu postavily.
A za takových okolností by neměl panovník prá
va učšastniti se kongresu jako monarcha státu, v
něniž jest převážná většina katolíků? V celé naší
říšijest 76.6 procent katolíků, evangelíků 9 pro
cent, židů pouze 44 procenta, řecko-východních
7.3 procenta. V samé Cislajtanii, o kterou se hlav
né jedná, jest katolíku 91.1 procento. A tu by ne
měli katolíci právo přáti si, aby jejich katolický
Panovník vystoupil na kongresu jak representant
státu? Aby jako takový uvítal vzácné hosty z ci
zích krajů? Tu bychom se mohli spíše ptáti, v čí
jménu representace města Prahy vítala deputaci
Turků, kteří tak barbarsky zacházejí s Jihoslova
ny, a jaké právo měla k vítání Maďarů, utisko
vatelů Slováků. Též proč vítala horlivě německé
židy na kongresu volnomyšlenkářském.

Německý císař vystupuje okázale jako repre
sentant státu proteslantského, ačkoliv jest tam to
lik milionův katolíků. Nadobyčejnou tolerancí ka
tolictva vzrostly živly nepřátelské v Rakousku v
posledním půlstoletí tolik, že nyní již odvažují se
rozhodovati, pokud vůbec katolík zde má míti svo
budu. Soc. demokraté, kteří mluví za dělnictvo
všecko a jimž v »zklerikalisovaném« Rakousku
jes možno katolické dělníky z fabrik vyhazovati,
jsou v údivu, jak může panovník ve státě převáž
ně katolickém také iento zastupovati — a nota be
ne aniž by jiným vyznáním nebo volnomyšlenká
řím při tom aspoň nejmenším ubližoval.

Pokrokáři chytají se za hlavu, proč se mluví
při té příležitosti o smíru národů. Posud vidíme, že
modernítaktikouzednářsko-židovskounic sev tom
směru nesvedlo, a že toho kýženého smíru nedo
cílí ani nejbystřejší politikové protikatoličtí, i kdy
by se umluvili. Jest potřebí totiž, aby se řvavý
radikalismus nahradil umírněností, rozvahou a
skromným sebezpyteni. Ale k tomu nikdo nepřinu
tí Wolfa, Zenkra a jiné protikatolické fanatiky.

významu a snaze Toho, který ve svátosti snižuje

chotnější. V Čechách za Karla IV., ačkoli česká
národnost byla na postupu nejvítěznějším, vřava
národnostních bojů tak se ztišila, že nikdy později
neprožívalo obojí obyvatelstvo tak klidnou idylku
jako tehdy.

Páiivvé, proč jste nedokázali dávno, co sami
dovedete bez ohledu na náboženské zásady? Kato
líci na zdárný výsledek vašich směrů čekali tak
dlouho! Poukazování na kropáč jest ovšem hoto
vou nezbednosti, komediantským | pokřikováním.
Každý znalec dějin by měl přece věděti tolik, ja
kým hrozným rozviatům a národním bojům se pře
dešlo tím, jestliže strany na sebe žárlivé vyzná
valy upíímně jednu víru. To neplatí jen o katolí
cích. Podivejme se třebas i do Turecka a seznáme
ihned, proč se tlumí odbojná vášeň Arabů proti
panujícím Turkům. Nebýti společné konfesse, dáv
no by byla Osmanská říše roztržena na několik dí
lů.

Má-ii dojíti k dohodě, Eucharistie k tomu ne
bude pražádným politickým“ prostředníkem, ale
zvýšení úcty k ní provede očistu srdcí od stran
nických, záštiplnýcli vášní, které bohužel schvátily
i křesť. sociály vídeňské, když tito chtěli mermo
mocí překonati politikou to, co jim chybělo na
vnitřním obrození. A takové obrození srdcí rozho
dně musí předcházeti, má-li dojíti k smíru upřím
nému.

Také pálí pány poznámka o sesurovění a zdi
vočení doby. Proč se hněvají, Jestliže toho nezavi
nili? Vědí však dobře, kdo na tom má lví podíl.
Není tomu dávno, kdy neklerikální a židy chválící
»Nár. Politika« sama lomila rukama nad rostoucí
zdivočilostí a zločinností mládeže. Vyzývala záro
veň, aby se spojili i representanti všech církví k
udolání toho moru. Proti tomu tehdy pokrokový
tisk nenamítal nic.

Nuže. katolická církev podává v tom směru
nyní právě mírumilovným kongresem ruku pomoc
nou. Koho přiměje k tomu, aby se klaněl Kristu
svátostnému v duchu a pravdě, ten při své mod
litbě v kostele rozhodně se nenaučí surově spílat
anebo okrádati svého bližního. Kdyby se od katolí

nésti prospěchy pro život praktický, smáli by se
zednáři,žeto bude bezvýznamnáparáda pro hie
rarchii. Když však tatáž církev klade přízvuk na
křesťanskou obrou srdcí,jest zase zle. Honem v
tom chtějí vyšťárati světskou politiku ti, kteří tu
též tendenci u Českých bratřía Husa schvalovali.

Čím tedy více budou naši nepřátelé do kon

gresu bíti, tím bude patrnější, jak veliký pro nás
katolíky má význam. A tím tedy horlivěji má se
na kougres každý katolík připravovati.

Sociální besídka.
Soc. demokratičtí vojenští dodavatelé, Křičící

a povykující demagogie znehodnotila tolik ryzí de
mokratické ideály, že se byrokrati již hlasitě smě
jí, když slyší rámusícího »vůdce lidu«, který po
všech ostrých slovech jde k byrokratum poníženě
s kloboukem v ruce žebrat o nějakou úsluhu. V.
hrobě by se obrátili ti předchudcí nynějších demo
kratu, kteří smýsleli s prospěchem lidu poctivě,
připravujíce se o své jmění a vydávajíce se v šanc
velikému pronásledování, ano i mučednictví.

Veliký pokrokový demokrat agrární Staněk na
Moravě, který pronesl oposičních řečí tolik, jest
velice opatrný, když dojde k hlasování parlament
nínmu.Vždyť už jeho spolková motouzárna pohltila
tolik státních peněz, které musily napravovati to,
co scházelo na obratnosti a finanční rozvaze ředi
telstva závodu.

Jak v Anglii mezi přední vojenské dodavatele
náleží »sociální demokrat každým coulem«, již zde
bylo pověděno. .

A teď si všimněme soc. demokratů tyrolských!
Jak často zavznívají rudá hesla: »Pryč s Molo
chem militarismu, ani haléř ať sněmovna nepovo
luje na rekruty!« A také ve znamení prudkého pro
timilitarismu zahajovali soudruzi poslední voleb
ní boj do říšské rady. Zatím však křiklouni, jak
mile jest po demagogické kampani, která vynesla
řadu poslaneckých mandátů, přemýšlejí jako nejtišší
cvečky a drobní kupčíci o tom, jak by se nejvý
hodněji naplnily spolkové kasy a privátní kapsy.
V Inšpruku hezky tiše beze všeho hluku soudruzi
zásobují vojsko, ačkoli na venek tolik bouří proti
vojenským dodavatelim, kteří prý »se sytí daní z
krve.« Před kasárna inšprucká jezdí vuz »Prvního
tyrolského dělnického pekařství« s nadpisem do 0
čí bijícím »|LT. A. B.« Hned přiveze zásobu chle
ba, hned zase jiného pečiva. Po vyprázdnění obsahu
vůz zase pomalu jede zpětk rudémuzávodu pe
kařskému. .

Rozumí se: něco za něco. I nejradikálnější
irjiuvka pak při hlasování v parlamentě hodně sle
ví, jako na př. moravský Staněk. Velice překva

: pující politika klikaté čáry dá se tedy vlastně snad
no vysvětlitii bez velikého hloubání. >Revoluční«

; soc, demokracie jest ráda, jestliže jí vojenský erár
| poskytne aspoň drobty. Byrokrati mohou se klid

ně usmívati při všech krvavých řečech soudruhů,
protože vědí dobře, na jakých pilířích vlastně
spočívá jejich majestátní heslo: »Dělnictvosobě!«

| Soc. demokratické velké podniky jsou zadluženy
| až po uši u židovských milionářů. Tedy závisejí

od milosti velkokapitalismu, který soc. demokra
tická strana v theorit potírá. Ujařmění toto jest
stále větší, tak že se neodvažují soudruzi citova
ti jména vojenských dodavatelů, zdražovatelů nej
rutnějších potřeb, bankéřů atd. ani tenkráte, když
k vůli agitaci o nich aspoň povšechně mluví. Kdy
by šel boj opravdu do živého, jediným škrtnutím
péra by si zjednal židovský bankéř snadnou od
pomoc. Mohou tedy mluviti radikálně vůdcové soc.
demokratů lesklé fráse dále. Z balkonů jim budou
naslouchati velicí boháči s ironickým úsměvem,
protože vidí, jak z dělnického potu vzrůstá právě
majetek těch, kteří sami vládnou miliony. A vo
jenské dodávky působí na fanatismus soudruhů tak
léčivě, jako balsám na zjitřenou ránu.

Pro zdar středních stavů. Udržení maloprů
myslu a maloobchodu má nepopěrnou důležitost
pro podporu sociální rovnováhy v národě. Proto
dne 9. t. m. v Hradci Králové konala se manife
stační schůze středních stavů, na níž proneseny
protesty proti zvyšování daní, vojenských bře
men, proti bezohlednému vymáhání nedoplatků v
dcbě hospodářské tísně atd. Shromáždění svorně
se usnesli, aby poslanecké kluby zasadily se o
provedení nápravy v následujících směrech:

I. Budiž vydán zákon nebo nařízení, kterým
by se znemožnilo násilné vymáhání daňových ne
doplatků v době hospodářské bídy, kdy nelze ča
sto vydělati na nejnutnější potřeby životní. V pří
padě takovém budiž i na živnostnictvo pamatová
no náležitými odpisy daní. Lze tak snadno učiniti,
neboť nám je známo, že se u nás každoročně více
daní vybere, než je pro okres předepsáno.

II. Buďtež zrušeny všechny daně až na jedi
nou spravedlivě stoupající osobní daň z příjmů, při
čemž čistý příjem do 3000 K budiž nezdanitelný.

III. Při sdělávání mezinárodních hospodář
ských smluv, budiž vláda našich zájmů a potřeb
pamětliva a její politika zahraniční budiž tak ří
zena, aby našich zájmů nepoškozovala.

Složení komisí pro vyměřování osobní daně
z příjmů a daně :výdělkové neodpovídá našim

aájmům a žádáme tudíž zrušení zástupců jmeno
vaných vládou a ustanovení členů komisí jen těch,

»kteří jsouce zvolení přímo poplatníky, vykonávají



své funkce čestně, bez odměn, čímž se opět ve
liký obnos ušetří a takto ušetřený obnos může
býti použit na daňové úlevy.

Vzhledem k abnormálně těžkým poměrům V
Hradci Králové, jež i vláda povolením zákona a
sanačního uznala, žádáme, aby hospodářské naše
postavení tím bylo posíleno, že by co nejdříve:

I. Počato bylo se stavbou státních budov, ze
jména gymnasia, pošty a ostatních úřadů státních.

II. Co nejdříve budiž zřízeno V Hradci Krá
lové železniční ředitelství a obchodní komora, tak,
aby přistěhováním nových slušně situovaných ro
din bránilo se stávající hospodářské krisi.

HI. Žádáme obec naši i okresní výbor, aby nás
ve splnění těchto místních požadavků podporovali
a sami naší hospodářské tísni nápomocni byli tím,
že urychlí stavbu okresní nemocnice, lycea, nové
budovy pro školy obecné a měšťanské v druhé
části města a přístavby zámečnické školy a ob
chodní akademie.

es- Pllně čtěte důležitý spis. <

O jmění církevním
a jeho správě.

(Dle pramenů a « nstavičným zřetelem k nověj
ším a nejpovějším církevním i státním normám

a předpisům vzdělal

Dr. Th. Antonín Brychta,
kanovnik-strážce kathedrální kapitoly « Hradci Králové.

Stran V a 649; velká 8* ; Cena 11K.

Velice cennou tuto knihu redakce „Obnovy“ co
nejořelejí odporučuje.

Expedici obstarává

Biskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové.

Národohospodářská hlídka.
Rolníci bulharští na cestách. Carské minister

stvo zemědělské v Sofii vyslalo 100 praktických
hospodářův a konsulentů hospodářských na studij
ní cestu do mocnářství rakousko-uherského. Účast
níci rozdělení jsou na tři čety, jež odjely ze Sofie
29, května. Prvá četa cestuje po Chorvátsku, dru
há po Moravě. Četa třetí přijela přes Vídeň dne 1.
června ráno do Tábora, odkudž odjeli do Prahy,
kde další jejich vedení po král. Českém převzal če
ský odbor rady zemědělské. Také Hradec Králové
hostil Bulhary. — Nedávno byla v Čechách vý
prava asi 60 rusínských rolníků, vedená poslanci;
ohlášeny ještě výpravy polská, ruská a slovácká.
Skoro každý rok se nyní podobné »hospodářské
poutě« konají. Tím zemědělství činí totéž, co už
dávno dělají průmyslníci a obchodníci. Tito jdou
za ziskem, hledíce získati obchodní přátele a na
vázati spojení obchodní a nabýti zkušeností ob
chodních. Rolníci však konají cesty pouze pro Sč
bevzdělání a sebezdokonalení. Nemohou míti ú
myslů obchodních. Proto jejich návštěvy jsou tím
sympatičtější.

Hospodářská družstva vloni V celé říši vzro
stla o 1646, tak že počátkem letošního roku čítáno
jich 18.209 (i s nezapsanými — necelé sto). V tom
to počtu zračí se už značná síla družstevní, která
už nemnoho ustupuje samému Německu. Máť Ně
mecko při ploše skoro dvojnásob veliké jakoRa
kousko (bez Uher a Chorvátska) také jen dvojná
sobný počet družstev. Naše české země a zvláště
Morava v tom ohledu stojí rovněž v popředí.

Konsum masa ve Vidal vzdor drahotě stoupá.
Roku 1909 spotřebovalo se ve Vídni 153,085.888
kg. masa, r. 1910 jen 151,053.976 kg., ale v r. 1911
stoupla spotřeba masa na 156,344.294kg. Průměrně
na každého Vídeňáka r. 1910připadlo 77 a čtvrt kg.,
roku 1911 přes 78 a půl kg. masa.

Daň z pohřbu. Starosta jistého německého mě
stečka učinil zajímavý vynález. Povolil jisté vdově
účinkování hudby při pohřbu jejího manžela, ale
vyměřil jí za to jakžto >daň ze zábavy« poplatek
5 marek.

Zdražení motouzů. Spojené rakousko-uherské
továrny motouzů usnesly se od 22.t. m. zvýšiti ceny
o 10—12h na kilogramu oproti cenám z 15. ledna
t roku, kdy došlo k poslednímu zvýšení cen.

Zdražení železa. Ve schůzi kartelu železář
ského, konané dne 29. května, usneseno bylo zvý
šiti ceny železa o 1 K na metr. centu. Zvýšení bylo
odůvodňováno tím, že- německé závody jsou 28
městnány !až do nejvyšší možné výkonnosti a
svým závazkům jen s námahou mohou dostávati, a
že vcenáchrakouských a německých Jsou diřeren
ce až 3 K na prospěch Německa. Zvýšení týká se
tyčového a prutového železa. Plechy zůstaly pro
zatím nezvýšeny, ač | zde. uvažováno 0zdražení
as půl K až 1 K.

Bllancičeskéhopodmlkéníza rok 1911podává vo
svém lednovém svazku »Obror Národohospodářský«. V

akciových podnicích v Rakousku bylo vloal uloženo
nově 427 mil. K (nové podniky 118 mil, rozšířené 309
mil.) a z toho bylo českých a smíšených 100"/»mit. K
(23 mil. v nových a.77*/+ mil. na rozšíření). Také na po
čet české závody činily asl čtvrtinu všech: 12 ze 53
nových, 22 ze 84 rozšířených. Podle jiných pramenů,
vedených až do nového roku, bylo založeno akc. spol.
nových 64. Není pochyby, že český podíl ani v tomto
dovršeném počtu není menší. Společností s ruč. obmez.
založeno 452 s kapitálem 83 mil., v tom 66 českých s
kapitálem 13"/2mil. — než tu účast česká je slabší, ač
právě tento způsob podnikání by byl menšímu a drob
nějšímu podnikateli českému přiměřejnější. — | České
banky po zvýšování akciového kapitálu v letech 1909a
1910, v roce 1911 nezvyšovaly ho už, leda živnostenská
banka postoupila od 60 na 80 mil. K, a pražská úvěrní
na rozhraní roku 1911—12z 20 na 25 mil. Česká banka
založena vloni jen jedna (agrární v Praze se 2 mil. K),
německá též jen jedna, a jedna smíšená v Terstu. Za to
založeny vloni dvě banky české v cizině: Uhersko-če
ská průmyslová banka v Uhrách a Rumunská prům.
banka v Bukurešti. ona se 2, tato s 10 mil. K kapitálu.
Kapitál zvýšily banky v cizině s českými souvisící:
osecká ze 2.5 na 5, a pešťská prům. ze 2 na 5 mil. K.
Banky české tedy tím kapitál svůj rozmnožily o 34'/s
mil. K. Za to staré banky české založily celou řadu
filiálek (asi 20) v různých městech venkovských kromě
Prahy a Brna. — Zakladatelská činnost bank českých
byla vloni vynikající! Zřízena celá řada nových zá
vodů za pomoci jejich, buď zcela nových nebo stávající
už menší soukromé závody zvětšeny a proměněny v
akciové. V »Národohospodářském Obzoru« vyjmenová
no jich devět, ač řada jich bude asi větší. — Spořitelny
česks založeny vloni dvě (ve Východních Čechách a na
severní Moravě), svaz českých spořitelen objímá nyní
už všecky české spořitelny z Čech a Moravy. Uloženo
bylo v nich koncem 1911 na 730 mil. K, z toho 200 mil.
v samé pražské městské spořitelně. Podle mezinárodní
statistiky spořivosti z roku 1910 jest Rakousko s úspo
ramí na jednoho obyvatele vypadajícími (212 K) na še
stém místě. Před ním jsou Dánsko (424), Švýcary (325),
Německo (303), Norsko (294) a Švédsko (220); za Ra
kouskem teprve jdou Spojené Státy (187), Uhry (162),
Francie (154), Anglie (134), Belgie 130), Italie (123), Ni
zozemí (102) a Rusko (67). Spořivost jednotlivých ná
rodů, jak tuto vytčena, jest jednostranná — ukazuje
pouze na to, jak který národ ukládá hojně do spořitelen
a záložen, ale nikoliv, jak spoří a ukládá své peníze vů
bec. Proto vynikají na prvních místech země většinou
zemědělské, a takové, jež spořitelně dávají přednost
před státní rentou a před akcil. Češi sami byli by asi
nad výší Rakouska, jakožto národ zemědělský a drob
noprůmyslový, jenž rent a akcií užívá pořídku na u
kládání úspor svých. — Silnější pronikání českého živ
lu mezi držiteli velkostatků bylo pozorovatl vloni zvlá
ště v Čechách. Všecky majetkové převody v tom 0
hledu sice nejsou známy, ale pokud známo, přešlo v
české race devět panství ve výměře 8500 hektarů. Z ru
kou českých do německých přešly jen dva malé statkys
výměrou 500 hektarů. Činí tudíž česká akvisice čistých
asi 8000 hektarů.

Kněžské kolárky
a náprsenky,
flanel. košile, spodky, ponožky, ka
pesníky a ložní prádla zašlo na výběr
P. T. interesentům známá svou
gsolidností firma

Václav L. Holý,
Hradec Králové, Klicperova ulice č. 233.

Vlastní výroba střižního zboží. $8

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Dr. V. Šanda: Staro

semitské nápisy. Cena 1 K. Vzdělávací knihovny katol.
sv. 54., seš. 3. a 4 — Dr. J. Samsour: Církevní dějiny
obecné. Cena 1 K. Vzdělávací knihovny katol. sv. 44.,
seš. 20. a 21. — Český slovník bohovědný. Pořádají dr.
J. Tumpach a dr. A. Podlaha. Sešit 29. obsahuje význa
my Bacherius—Barak. Sešit za 1.40 K. F. Nabor: My
sterlum crucis (tajemství kříže). Přeložil Ign. Zanáška.
Za 1.30 K. Zábav Večerních řoč. 33., dílo 183., čís. 3.
Ročně 5—-7 svazků za 4 K. — Neznámý mezi svými.
Upřímné slovo v roce encharistickém o Kristu zapome
nutém, pohrdaném a poníženém. Tři eucharistické pro
mluvy. Napsal J. Ocetek.Za 20hal. —Poklad věřících.
Lidový list k uctění nejsv. Svátosti Oltářní Řídí P. Š.
Švec. Roč. 13., čís. 3.—5. Vychází měsíčně za předplatné
roč. 1.20 K. — Rádce duchovní. Časopis kněžstva če
skoslovanského. Řídí F. Vaněček. Roč. 19., čís. 7. Vy
chází měsíčně za roč. předplatné 6 K.

Z uakladatelství kniž. arcibisk. kolhtiskárny v Praze.
Časopiskatol. duchovenstva.Řídí. dři. F. Kryštůtek, J.
Tumpach a A. Podlaha. Roč.53., seš. 4 Vycházíměsíč
ně za roč. předpl 9 K. — Nová úprava římského brevi

áře a missálu. Napsal dr. Fr. Hrubík. Cena 80 hal.
Nákladem benediktinské knihtiskárny v Braě. Hiló

ka. Vědecká revue. Řídí dr. P. Vychodil. Roč. 29., čís.
6. Vychází měsíčně za roč. předplatné 10 K. — Škola
Bož. Srdce Páně. Měsíčník pro katolíky. Řídí P. P.
Hlobil. Roč. 46., seš. 6. Roč. předpl. 3.20 K. — Rozmarné
příběhy ze slovanského Jihu. Vypravuje F. Venhuda.Ce
na 70 hal. Knihovny našeho lidu roč. 29., čís. 3. —
Z potulek vlastí i cizinou. Napsal Jos. Pavlovický. Za
80 hal. Knihovny našeho lidu roč. 29., čís. 4.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. Spisy L. M. Tol
stého, lidové vydání. Vojna a mír. Seš. 27. až 29. po
20 hal. Rovněž velmi cenné Sebrané spisy Zik. Wintra.
—Z belletrie a z kulturních studií. Řada prvá. Seš. 11.-12.
a řada druhá seš. 1.--12. po 30 hal.: Z rodiny a domác
nosti staročeské. —-Lužice a lužičtí Srbové. Sepsal Ad.
Černý. Seš. 5.—8. po 24 hal. České knihovny zábavy a
poučení sv. 28. — Sebrané spisy F. Heritesa, díl X. Na
niti humoru. Seš. 2.--5. po 30 hal. — A Dumas: Salva
tor. Román. Z francouzského přeložil dr. J. Sterzinger.
Seš. 13..—15. po 30 hal.

PRVNÍČESKÁ z. NAŽNOT
naproti „Národnímu divadlu“ v Praze.

Nejlevněji. Žádejte prospekt. Nejvýhodnějí.

UČIL SE NA APAČE.

Každému není dána stejná bystrost. Kde jest národ
vysoce vyspělý, tam jsoui podvodníci a parasiti velice
vyškolení. V Paříži pracují ve velkém apačové bez kon
kurence, chytří jako hadi a ctižádostiví jako Napoleono
vi gardisté. Pokud světové listy neoplývají na celých
stranách hromovými protesty a klatbami proti těmto
lupičům, nejsou ti umělci spokojení. Vždyť se tak veliké
město musí vyznamenati nad jiné menší obce v kaž
dém směru.

U nás jsou poměry tak skrovné, že zvláště v ma
lých obcích ani často není možno, aby se »slibný ta
lent« vysoko vyšvihl. Těsná situace dovoluje často jen

ských s chytráky, kteří uvádějí překvapujícími činy ši
roké okolí v úžas. Přece však většina těch lišek spoko
juje se s drobty, jen co by žaludek byl uspokojen i teh
dy, kdy dostavuje se trvalá duševní indisposice k ruční
práci. Ukradne se sem tam husa nebo kachna člověku
bohatšímu, vytáhne se o trhu tobolka dvěma prsty z
kapsy, ošidí se bližní o několik haléřů, brečí se přede
dveřmi, jaká jest to bída, »nemá-li člověk celý týden
teplou lžíci v žaludku«, markýruje se okradení anebo
vyhoření atd.

K takovým drobným parasitům náležel Václav
Faldů v Kamnově. Ani mu nenapadlo, aby se se svou
dovedností chlubil. Předstíral raději obmezenost, aby
se mu spíše drobné kousky dařily.

Ani ta okolnost, že byl na vojně, nesváděla ho k
zvláštní domýšlivosti. Když se ho zvědavci tázali, co
všecko zažil, nejraději vypravoval, jak jedenkráte v do
bě manévrů pálil se sedlákem slivovici. »A stačil jsem
ji vypít, jak kapala od stroje. To byl dobrý člověk ten
sedlák, vojákům přál, do smrti na něho nezapomenu.«
A když ho lidé nutili, aby vypravoval, jak to bylo při
veliké bitvě u Hradce Králové, obyčejně řekl s hně
vem jen tolik, že celý den nejedl. »A když tak utíkáme,
narazili jsme na dloubý plot. A Prušáci v patách. Hejt
man komandoval, abychom chytili tyčky a na slovo
»drei« trhli jsme plotem najednou tak, až se celý položil
na zem. A přes tyčky dál do Kuklen. Tam sl seděl a
hověl v hospodě komandant Kalas. Dřív se o nic ne
staral, ba ani nevěděl, že už prcháme. A když nás pět
vrazilo do světnice, ještě se postavil proti nám a křičel,
ať jdeme k linii, že už bude brzy bitva. Ani jsme si ho
nevšímali a jediř jsme lomolky.«

To byly hlavní spletené vědomosti účastníka veliké
bitvy. Dál už“málokdy co o krvavých chvílích hovořil.

Na vojně se naučil tak velikému a častému pocho
dování, že jeho krev zůstala do smrti nepokojná; boty
měl tak roztoulané, že nikdy dlouho v jednom místě
pracovati nevydržel. .

Do Kamnova se přistěhoval nový soudní adjunkt Le
va. O maloměstské rarity se mnoho nestaral, tak že aal
nevěděl, jakou činnost hlavně vyvíjí Václav Haldů, kte
rý ho vždycky poníženě pozdravoval. Blížily se vánoce,
adjunkt zmínit se v hostinci před přítomnými přáteli, že,
by potřeboval k Štědrému dni pěkný, vysoký a laciný
smrček.

»No — v tomhle oborn jest nejlepším znalcem a
prostředníkem Slávek. Ten vám zaopatří třeba velikou
borovici,« s úsměvem poučoval účetní Hrabec, aniž u
vedl další konduity. Otázka srrčku přeletěla přes pro
gram večera jako muší bzukot. Hovořilo se horlivědále
o jiných věcech všedních i důležitějších. Leva sám pu

su ještě celý týden! '
Ale zvláštní shodou okolností vpadl adjanktoví do

rukou Halda hned druhý den, právě, když se ablral z

zářily Haldovi tak dobrácky, že adjunkt složil břímě
své starosti důvěrně do rukos Haldových hned. »Jedli
čku jim. milostpanedonesu, uvidějí, vysokou, štíhlou,
jakoprinceznu.Vtomjá so vyznám.Výakjssín se už
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nepovídejte!« Adjunktovi přece by bylo nemilé, kdyby
se veřejnost dověděla, že má slavnostní stromek pro ro
dinu od takového šantaly.

»Ani pomyšlení, jsou beze vší starosti, já vím, co
"znamená ouřední tajemství. Vždyť je v tom moje živo
bytí.< Došel domů a brousil si kudlu. »Nevím, chuderko,
vydržíš-li tolik práce,« uvažoval skuhravým hlasem nad
-chatrným nástrojem. »Jeden smrček pro ševce Brdlíka,
druhý pro kmotru Vránovou, třetí pro kováře Vrátila. .«
počítal na prstech. Teda nejméně devět smrčků už na
objednávku. A teď ještě něco do foroty. No — teď to
půjde pohodlněji, ten ras Kladka mi nesmí nic udělat.
Ale jen kdyby byla nějaká nová kudla... Hospodáři,
půjčil byste mi aspoň šesták?< S touto toužebnou otáz
kou odvracel se od malého zaslzeného okénka k Hronco
vi, u něhož bydlil jako ubohý podruh v podnájmu.

»Dejte pokoj, maškaro, stejně mi máte platit ještě
za listopad zlatku. A teď vás mám zakládat.

„Ale bude výdělek, mám takové pěkné objednávky
— až radost. V týdnu máte všecky peníze na dlani.«

»Teda tuhle si vezměte, ale podruhé si jděte brečet
o půjčku k lidem bohatším a nejraději k těm, kteří vás
neznají.«
Druhý den hajný Kladka, když na své obhlídce přišel
k mlází, úžasem zkoprněl. Halda tam hospodařil jako
ve vlastním, stromků tam leželo jako ovcí na šlachtě.
A Halda škudlil právě nový. Již se hajný vzpamatoval
a blýskaje hrozně očima, vyrazil ze sebe vší silou svých
plie několik tak výrazných průpovědí, že by se jich u
lekl i Bonaparte.

Ale Halda se ohlédl líně, jako by se nebylo stalo
nic vážného. »No — no, jen ten les těma očima nevy
palte; co se na mne díváte, jako cikán na četníka?«

»Tak tě tou holí přetáhnu, že nedáš, zloději, do
smrti své klouby dohromady. Který čerchmant ti tohle

napískal?+ :
»Abyste věděl,« postavil se sebevědomě Halda,

»žádný čerchmant. Já sem jdu přímo od ouřadu. Než jste
začal láteřit, měl jste se poctivého člověka zeptat, co
a jak. Pan adjunkt Leva jest jinší pán, nežli vy. A kdyby
-si vzpomněl, ještě vás může dát zavřít, rozumíte? Ale
já se s ním dobře znám, mne má rád. Včera mi řekl:

»Vašíčku,půjdetezítranasmrčky.Kolikjichunesete,00 A »( DR pc A Jc A p ©tolik jich přineste, já už ostatní zařídím.« A co řekne
tak vysokýouřad,jako by to byl veliký rozkaz.Kdy-| © .. o .. o.
bych neposlechl, ještě bych mohl sedět.«

„Co to žvaníš, že tě sem posílá pro tolik smrčků
adjunkt? Pan lesní mi nic neřekl,a já tu najednounajdu P. E 9
bobra,kterýpodkousávástromkypofabricku.« Tanah 0761 l

>Hajnej,nevěříte-li, sám milostpána přivedu. Ten j PX
snad rozumí líp, co je právo, než vy. S vámi nemám co plánky pro kupní smlouvy, veškeré
mluvit. Ať se na tom místě do země pod ten sníh ztra- práce geometrovské,
tím, nemluvím-li pravdu.« veškeré stavby vodní

»Partyko stará, však uvidíme. Ale zatím si škodu nl -|,poznamenám.« Teaž sní .. Všem, kdož chystají se na cesty o
+Ajá se nic nebojím.Jenomto zatímnikdenevy- „a silniční provádí “ prázdninách, neb na euchar. sjezd do

zvoňte, protože jsem slíbil, že to jako ouřední tajem- Inženýrská a geometrovská kancelář Vídně, vřele se doporoučí. — —
ství povím jen tomu. komu budu muset, kdo je od toho.
Uvidíte,covámřeknepanadjunkt.Můžetesehoze- 1] inženýr = Faráře L. V. Hory
ptat hned. Však nemáte daleko.«

RáznostHaldovaKladkuzarazila.Žetenpartyka 0 I S O R A „WA D E M E C U M6opravdu mladého adjunkta něčím obalamutil, nějak jeho jest co diaetetickosoch
důvěryzneužil!»Ještěvykonámhlavnísvé povinnosti j Bepostrádatelný ťHYL plyn
a pak hned do města,« umínil si hajný. »Chci napřed : ij
slyšetadianktaa pak teprvezařídímdalší- « úřed. opráv. kulturní technik a civilní geometr, OD PO ora přidá častnostaje

Eskont směnek i faktur. Úvěry všeho druhu.
Vadia a kauce. Bursovní obchody.

Vklady na knížky a běžný účet
WB“412-5“ "Už

Akelový kapitál K 8,000.000. Vklady přes K 18,000.000.

3DOU-—

Zadvěhodinyjižstál Haldas pěknýmstromkem Hradec Králové, nebí, stravu a vodua tím stále v ne
před adjunktem. »Viděliněkdy takový pěkný strome- náměstí 15 bezpečí jest, že orgány zažívací one
ček? Já mám oko, něčemu rozumím. No — a dají mi , mocní. Připraven jest pouze z bylinek
jenomzlatku. Přišel jsem večer, aby lidé přílišnecivěli.| dům p. Žaloudka, proti biskupské residenci. a neobsahuje ničeho, než jen co prospívá.
A abych nezapomněl: hajnému jsem musil dát tři še- Béře se denně několik lžiček dle potřeby.
stáky za mlčení. To se tak dělává. Snad mi tedy dají

taky náhradu.« Sta pocbvalných uznání a díkůvzdání.
Adjunktovístromečekse líbil tolik, že ani mnoho : Paramenta. V lahvích po K 150, 3, 5 a 9 vedle

nesmlouval.Jiné stromečky roznesl po příslušnýchadre-| | porta 45 hal. obdržeti lze proti předem
sách už dříve. »No — hezké je to, pravda, liboval si. Ignáce V. Neškudla syn zaslanému obnosu u výrobny dietet. lik.
»PAlčtvrté zlatky dohromady, tohle není k zahození.<| [jf [protokolovanáfra) přípravku o mecam“ J. Hora,

(Dokončení)| Jablonném nad Orlicí (v Čechách) v Dašicích (Cechy)
nete P, 3. Melkadiy, faráře ve Týprashticich)

G8 > 8D XGODXA6DXGBBX| [dopančjePT. rolodtsoakozrsen| ZKRKKKKIK

1

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

-k žl výrobní závod
Jan Horák, »| všechkostelníchpáramentů,!ab

soukenník spolkovýchpraporůa kovového náčiní|

8. Rychnově nad Kněžnou © |8County, oby sme koní a akta | Dřívenežkoupítezasílá na požádání vždy o sašlou. '

Ř0e ročníaloe kolek | = zahrad,železnýnábyteknejnovějších druhů pravých než budete říditi

drátěné ploty a vala
stavte se u jediného výroboe

d Plocka v Hradci Král
(Pětidomi).

'

svévlastnívýroby,jakoži tu-i cizo-n Prodám loukuv. zemských. ii Cetná uumámí zvláštěz kruhůvelo
x důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- Vf

l the křesťanského závod
?"dobuvícenežtřiceriletého(Působení. (3 a půl korce)

"i Učika,prosím,BATEobisinío 0 jv katastru Slezsko - Předměst

Volejemnélátky aa taléry. i ském u Hradče Králové.Téžnz oplátkybez zvýšenícon!

OKB006000003G00%| Adresusdělíadministracet. |O



prací i celuloidové,

vlastnívýroby.sni
DAisla“ Viřásek

Patentní náprsenky
bez háčků

Zakázkyobratem “jilj
SB“ se vyřizují.

Poděkování.
Všem přátelům a příznivcům našeho drahého, nezapomenutelného otce

KARLA ZAVADILA,
majitele pasířského závodu v Hradci Králové,

kteří jej na poslední pouti doprovodili, všem veledůstojným pánům a přátelům mi
lovaného zesnulého, kteří nám buď písemně anebo ústně v nejhlubší bolesti naší
soustrast projevili, vzdáváme

nejsrdečnější díky.
ILMŮLhodplať všechměrol!

Zároveň prosím o další vzácnou přízeň veledůstojného duchovenstva a ostatních
přátel našeho závodu, aby v neztenčené míře poskytnuta byla důvěra mému synu
Antonínovi, který za zesnulého otce závod bude říditi Jeho všestranné odborné
vzdělání ie P. T, zákazníkům zárukou, že je k nejlepší spokojenosti obslouží.

V nejhlubší úctě

dámská nakostýmya pláště

doporučuje vnevídanémjindevýběru

V.J. ŠPALEK, Hradec Králové.
SEP“ V novém obchodním domě proti chrámu Panny Marie. “jij

Marie Zavadilová,
vdova.

m
„Černá nasalonníoblekya taláry

barevná xi sem možnýmúčelům

Pri český katolickýzárod ve Yilní Přijmu
v P , ,

František Ruber zedník1 Eemistí
home kl | na tři roky se zaopatřením.

stelních rouch, v

dd)nose| ANT. HISER,
spolkovýchprapo- klempíř

mezke | v Hradci Králové, Karlova tř.
i rayVe .

"3Vídeň o |
ŠU99vmookaey | omunm oltáře,sochy, Hirárý

saritakého chrámu f lovně provádísbeolrent E odb. koly sochařské+4

Ne ukásiuseslé | $ BOHUMIL BEK v HORE KUTNÉ.
se všefrance. A oo bc

vwSoutěž.
Okresní výber v Hradel Králové vypisuje

tímto ofertní řízení na stavbu:

„ železobetonového mostu
přes mlýnský náhon v Třebechovicích, rozpočte
ného nákladem K 10.900—

» drou železobetonových mostků
u Stěžer a Řibska, rozpočtených celkovým
nákladem K 600—

Plány, rozpočty, soutěžní a technické pod
mínky vyloženy jsou v úřadcvně okresní k vol
nému nahlédnutí.

Nabídky opatřeré vadiem ve výši 10/
rozpočtených nákladů podány buďtež podepsšo.
nému okresnímu výbora do dne 22. června 1912

Okresní výbor v Hradci Králové,
dne 10. června 1912.

Okresní starosta:
Hynek Srdínko.

Dívčízm
paedagogium

císaře a krále Františka Josefa L

SHP s právem veřejnosti -m

nmw Chrudimi :
přijímá denně přihlášky do L ročníku i vyšších
pokad jsou místa uprázdněna, a žádosti za
dispens stáří. Tyto podati jest prostřednictvím,
ředitelství ústavu co nejdří.e.

Zápis a přijímací zkcušky konány badou'
ve dnech 8. a 9. července.

Týž ústav přijímá na celé zaopatření dívky
od 6 let, které mohou navětěvovati cvičnou
školu při ústavě.

Bližší zprávy podá a dotazy ochotně zodpoví

správa internátu paodagogia.

U.oo i57P8yn3v upce)P | o= |7pro Mal )

okenkostolních.| új APRAHA-L,

ul. čís. S0mové blíše Ma Pe:o©
Í“2

M yn myLoz a pot be
Založeno roku 1968.

Zhotovuje oděvydle
nejnovějších anglio.
a francouz. vzorů.CI TAL

< „o

© Tovární sklad ©
jemných suken

©



Předplatné na čtvrt roku z K40 h
na půl roku ókKk—hČísto 25,

Vždyckyzle.: :::„4

(14) Církev neměla nikdy nouze o nepřáte
le; nebyli to vždycky materialisté, atheisté, mo
nisté, naopak byli to lidé pravidelně nábožensky
založení, ale bloudící. Dnes má ona méně co Či
niti s kacířstvím, za to však více s naprostou ne
věrou a to činí postavení její těžší a zodpověd
nější, poněvadž nejedná se o jednotlivé nábožen
ské pravdy, ale o celý křesťanský názor světový.

Dokud stála tu nevěra sama, nepodepřená
podvratnými snahami internacionály, živlů revo
lučních vůbec a v poslední době t. zv. »Volné My
šlenkv«, dokud to byl jen sport jednotlivců, t. zv.
filosofů, dokud vlády samy stály pevně a mohly
něco učiniti pro církev, která státní systémy vždy
podporovala, dotud nebyla nevěra církvi nebez
pečnou, nevnikajíc do lidu; ale od té doby, co ob
čanská společnost stoji jako na vodě, co právní
její poměry jsou rozklíženy a revolučními snaha
mi nakaženy až do těch nejvyšších nezřídka kru
hů, které v první řadě jsou povolány, aby veřej
nou kázeň, občanský řád, na křesťanství založe
ný, hájily, od té doby, pravím, poměry se valem
zhoršily, ježto církvi odpadla ochrana státní, ona
stala se sice v jistém ohledu samostatnější, ne
odvislejší, ale spolu sama na sebe odkázanou, na
svou vnitřní sílu a neviditelnou pomoc, kterou slí
bil jí Ten, jenž ji do života povolal.

Zvlášť v posledních, řeknu v pěti letech
tronfá si hydra nevěry pozvedati hlavy směleji
než jindy. tím siněleji, čím větších dobývá úspě
chů a zmobilisovavší pluky dělnické, jimž hory
doly slibuje, žene je jako ten t. zv. »Kanonenfut
ter« pře“ sebou do boje, užívajíc ne již jen tisku,
shromažďovacího © práva a svobody slova, jako
kdysi, ale prachu, dynamitu, krátce bestiálního,
bezohledného násilí proti každému, kdo nejde s
rí, neb o kom myslí, že stojí proti ní. A k tomu
není mnoho potřebí: stačí choditi do kostela, ob
jeviti se u zpovědi, na processí, býti v křesť. vzdě
lávaciin spolku, aby chrlen byl vztek a ničen
mravně i hmotně kde kdo. Bývaly časy surové dle
zpráv, jež se nám dochovaly, ale tolik bezcitno
sti, často uhlazené sice, ale bezohledné, nebývalo,
dokud k surovosti a nevzdělanosti nepřipojila se
rafinerie.

Již ten způsob boje, jenž vede se dnes v Por

FEUILLETON
EZBEKIYEH.

Píše professor Dr. Jos. Slabý.

(Veškerá práva vyhrazena).

Dnes navštívíme nádherný park Ezbekiyeh.
Jmenuje se tak po hrdinném emíru Ezbekovi.
Leží téměř ve středu města. Kdyby sad tento

byl jeho srdcem, vynikalo by město pyramid srd
cem pohádkové krásy a vůně ... Jsou zde za
stoupeny v bezvadných exemplářích nejkrásnější
a nejvzácnější stromy, keře a byliny údolí nilské
ho, Palestiny, Sudanu, Ethiopie až po ostrov Ma
dagaskar a poledník africký, požehnaných tropův
hidie a Japanu, stromových rájů Brasilie, Jamaiky
a Bahamy, ostrovů Novo-Zeelandských a pevniny
australské. A vše venku ve volné přírodě. Sklen
níku zde neviděti. A k čemu sklenníků tam, kde
podnebí samo jest sklenníkem nejúčelnějším, ča
rovným?

Sady tyto s jemným vkusem založil roku 1870
ředitel pařížských veřejných zahrad Barillet. Zvlá
štní chvály zasluhuje jeho snaha, předvésti ná
vštěvníkům Egypta nejskvostnější druhy flóry Sta
rého Východu. Za tuto snahu musí mu býti zvláště
biblista vděčným.

stí palem. Vidíš zde palmy královské, kokosové a

Indie i dálných ostrovů Burbonských ...
»>Palmě«, dí Humboldt, »přiřčena byla cena

krásy jednosvorným hlasem všech národův, všech
věků.« V zahradě této chápeš pýchu moslímův,

Oonymírné.

V Hradci Králové dne 21. června 1912.

tugalsku, Belgii, Francii, částečně i v Italii a Špa
nělsku a jejž V. M. zavléká i k nám, kde snad jen
mnohojazyvčnost a boje o národní práva nepone
chávají národům času, obírati se výhradně nábo
Žonstvím © t. zv. kulturními názory nové doby,
již ten měl by otevříti oči nejen vládě a těm, kdo
ji představují, ale i uvážlivějším pokrokářům, je-li
ta V. M. opravdu tak neškodná a nevinná, jak se
od nich za to má, je-li to opravdu jen časový
proud, proti němuž nedá se ničeho dělati, jenž se
nedá zadržeti a jenž sám přejde, jako přišel.

Vizn'e Belgii! Komu uškodili kdy katolíci, kte
ří tara 28 let vládu drželi a na výši nejen kultury,
ale i blahobytu povznesli, že tam panoval klid a
pořádek?! Jistě nikomu, ale oni překáželi sociál
ní demokracii, V. M. a všem živlům revolučním,
jež nemohly se dočkati chvíle, kdy samy uchopí
se vlády. Volby měly o tom rozhodnouti a protože

vylévati ďábelský svůj vztek, když to nešlo na
lidech, na majetku církve, kostelích a ústavech,
v nichž samy pomoci v životě našly a jistě ještě
najdou. Krátce živly revoluční, když nezvítězi
ly, chtěly se aspoň pomstíti, zterorisovati ulici a
své porážky užíti k nové propagandě. Tak to za
čalo všude, kde propukla sociální revoluce; ko
stely, kláštery a osoby duchovní byly první, kdo
pykaly za slabost vládya již ten věčně se v histo
rii opakující zjev měl by vládám oči otevříti a kaž
dého, jen trochu soudného a spořádaného občana
k rozumu přivésti, kdo že je to, jenž k zachování
občanského řádu a všeobecné bezpečnosti nejvíce
přispívá a koho pouliční revoluce vždy za svého
úhlavního nepřítele považovala.

V Belgii katolíci zvítězili — pro katolickou cír
kev zle; v Portugalsku podlehli, pro tutéž církev
ještě hůře: čeští ferrerovci nejsou žádní velkomy
slní vítězové kteří by někoho pardonovali, to jsou
surovci, s nimiž není žádný smír, žádné klidné,
rozumné občanské soužití možné. Proto je dnes
církvi direktiva dána a od té není žádné odchyl
ky, žádné výminky, žádných ohledů; ustupovati
dnes k vůli pokoji těmto lidem, znamená nastaviti
záda. S lidmi, třeba pokrokovými, kteří však ne
jsou proti náboženství ve škole a veřejném živo
tě, musí církev jako ústav lidský, t. j. pro lidi za
ložený, hledět vyjíti a se dorozuměti, době své se
přizpůsobiti a ji rozuměti, ale se zásadními od
půrci křesťanství není žádné vyjití. To nejsou lidé,

a
honosících se, že oni jsou tak šťastni, že palma jest
jejich majetkem ... »Tento požehnaný strom,«
praví arabský přírodozpytec století třináctého,
Kazvini, »nedaří se leč v zemi, v níž vyznává se
náboženství islamské«<. A Mohamed již pravil:
»Važte si palmy; onať jest sestra otce vašeho. By
lať vytvořena ze zbytku hlíny, z níž zhotoveno bylo
tělo Adamovo.«

Při pohledu na palmu mimoděk chví se před
zraky tvými strom života... Jižní Babyloňané
považovali ji za strom posvátný. V rovinách vlasti
jejich nalézají se až dosud celé lesy palmové. Pal
ma tamější předčí palmu egyptskou i berberskou.
Ona byla jejich pokladem, živíc je svými plody.
Proto, dle zprávy Arménce Strabona, přičítali jí
tolik dobrodiní, kolik jest dní v roce.

U Egypťanů vyskytuje se strom života toliko
na náhrobcích .. . Zkazky tradice asi hlásaly, že
strom života nenalézá se již na této zemi, a že ne
lze trhati jeho plodův leč v životě lepším. V oné
staré civilisaci, která zachovala tolik vzpomínek
na první věky, není tento strom života nikdy od
loučen od vody živé, Obrazy egyptské znázorňu
jí bohyni Nut — zosobnění krajin nebeských — a
na vylévá vodu nesmrtelnosti s větví božských.
Duše (v symbolických podobách ptáků s hlavami
lidskými) přilétají, aby napily se této vody obro
zení. Vztahují ruce své, aby rty své svlažily ná
pojem nebeským...

Palma na prastarých památnících assyrsko
babylonských jest často střežena od geniův. Tito
geniové, ostříhající tajemný strom, připomínají
nám událost, o níž vypravuje Genése (3, 24): »Bůh
postavil k východu rájerozkoše cherubíny s me
čem plamenným k ostříhání cesty k stromu živo
ta«. Titéž cherubíní objevují se nad slitovnicí ar

Ročník XVIII.Inserty se počitají levně.

co --- nikoli z osobní zášti — ale ze zásadní
ho nepřátelství, pro rozdílné politické a kulturní
názory vraždí. pálí, do povětří vyhazují, v žalá
řích k sinrti týrají; něčeho podobného nikdy není
schopen pravý katolík a jestliže v středověku u
živali i katolíci prostředků nelidských, pak to by
lo v středověku, kdy odpůrci byli ještě horší; ale
prohlašuje-li předseda ministerstva, že katolíci ne
smí se dáti z klidu touto vřavou ferrerovců vyru
šiti, hlavně že nesmí sáhnout k odvetě, na niž po
štvaný lid čeká a jež by musela vésti k občanské
válce, pak je to stanovisko, na které se nepřátelé
církve nikdy a nikde vyšinouti nedovedli. A má
pravdu p. Scholaert; hnát lidi do pouličního boje,
to nic neplatí; odpověď musí katolický lid dáti ji
nou a to s lístkem v ruce u volebního osudí. Lid
není tak neuvědomělý, aby neviděl, kde je pravda
a právo, kde lež a násilí, s kterou stranou může jí
ti a s kterou ne, chce-li pořádek a bezpečnost. Ale
lidu tot se musí oči otevříti, protože i ti druzí
mu je »otevříti« se snaží, aby se nedal slepě hná
ti do boje za lidi, kteří mají — ne dobro národa —
ale pouze svůj prospěch na zřeteli. Klid a to klid
neústupný, ten imponuje a ten také vítězí.

Vídeň jsme měli za ztracenu, ale poněvadž ve
volbách do obce přicházely k platnosti živly use
diejší, než tomu bylo při volbách do říšské rady,
uzřei svět, jaká je vůle toho lidu. který předsta
vuje národ v jehc práci a snažení a netvoří pouze
pěnu, ženoucí se na povrch při každém varu, kte
rou však dlužno odstraňovati.

Buďtež nám úspěchy Vídně a Belgie vzpruhou
k další naší organisační práci! Sami poslanci ne
vědí, co přinese zítřek a nebudou-li národové po
voláni, aby znovu dali výraz svým politickým ná
zorům a přáním. Můžeme my rozvadění čeští ka
tolíci zvolati jako ten velký muž: já vím. co přijde,
ale já jsem připraven?....

Dojde-li k novým volbám, dojde asi také k no
výní formacim; ve Vídni se tak stalo a na Mora
vě se o to jedná. Či byli bychom jen my v Če
chách tak zaslepení, abychom k vítězství pomá
hali stranám revolučním a podporovali násilí? ....

Obrana.
V čí prospěch vlastně se budou pořádati proti

katolické štvanice roku 1915? Novou církev na

chy úmluvy, ve Svatyni Svatých chrámu Šalo
mounova, v památném vidění Ezechielově. V As
syrii nalézáme rovněž bytosti nadpřirozené, které
mají jméno >cherubíni.« V paláci Ninivském opírají
se ohromní kolosové o zdi bran, jako by byli je
jich strážci a ochránci. V textech klínopisných
nazývají se »kirůúbi«.Ve smyslu rozšířeném nazý
vají se také brány jimi okrášlené »kirůbi.«

Palma skytala stín i starobylému městu Ur-u
(vlasti Abrahamově), v němž pěstovány byly vě
dy a umění. Ve stínu palem skládali tam básníci
hymny a epopeje, písaři je psali na hliněné tabul
ky, jež se nám částečně zachovaly. Vody Eufratu,
»života země«,zúrodňovaly krajinu...

A tato palma bujela a dodnes bují v zemích,
jež klínový nápis Rammannirara III. takto urču
je: >V zemi Tyrské, zemi Sidonské, zemi Omrij
ské (t. j. říši Israelské), zemi Edomské, zemi Pala
stavské (t. j. v Palestině, či určitěji v krajině Fi
lištinské, rovině Sefelské) až ku moři zapadajícího
sluncee<....

+

K těmto slunným královnám orientální kvě
teny druží se vážný rod fíkovníkův. Jsou zde za
stoupeny ve statných exemplářích. Pozornost tvou
poutá ficus elasticus, ficus japonicus, ficus popu
lifolius, obrovský fík bengálský. S jeho větví splý
vá k zemi dlouhý vous kořenův. Mne zajímal nej
více ficus sycomorus.....

Egypt podržuje povždy svoji nádheru. Jeho
palmy jsou ustavičně zelené, Jasné azurové nebe
jest stkvoucí, vzduch dokonale průzračný. Hra
světla zbarvuje krajinu brzo barvami zlatými, brzy
odstíny růžovými neb fialovými. Jediný fikovník

První závod
—v místě. —



základě nauky Hlusovy nezaloží nikdo, protože
mnohé protikatolické zásady Husovy byly daleko
větším zpátečnictvím, než jaké pozorujeme v ka
techismu Heidelberském, k němuž se nyní hlásí
evangelici čeští. A vůbec počátek nějaké positivní
práce r. 1915 lze tak málo čekati, jako za četných
štvanic, které se konaly na základě podvodného
pamfletu »Pogiova« v posledních dvaceti letech.

Komu nejvíce ta štvanice prospěje, o tom ne
chtějí protestanté mluviti. Ale sami Němci z říše
napověděli často. A nyní znovu prozrazují. Orgán
oldenburského spolku pro vnitřní missie >Olden
burger Sonntagsblatt« píše 1. června: »Politické
hnutí, založené Jiřím Schonererem, které jest v
nejsilnějším spojení s hnutím »Pryč od Říma«, má
za účelem poevangeličení celých Čech, aby něme
cké říši bylo umožněno přivtěliti k sobě Čechy
jako německý spolkový stát, zvláště proto, že by
Německu byly českokatolické Čechy příliš těžko
stravitelny, poněvadž by k Dánům, Welfům a Po
lákům připojilo ještě Čechy (die Tschechen) jako
vnitřní nepřátele říše, a pak by silným přírůstkem
katolíků posilnilo centrum. Hnutí »Pryč od Říma«
vzniklo hlavně z důvodů ryze politických«.

Všecko pravda. Tomu jistě neuvěří ani člověk
naivní, že by Němci do Čech posílali desetitisíce z
lásky k českému národu. A k vůli utvrzení evan
gelia? Vždyť by přece potřebovali Němci peněz
ještě více proti vlastním pastorům, kteří zřetelně
dávají na jevo, že Krista za Boha neuznávají a
podvracejí autoritu Písma, jak jen mohou. Tyto
zjevy vidí dobře i evangelíci čeští. Každý ne
předpojatý člověk musí se s úžasem tázati, proč
se staví v českých pohraničních obcích evangelic
ké chrámy, do nichž dochází sotva deset, patnáct
lidí. A jak Schěónerer tak Wolf nerozvířili hnutí
>Prvě od Říma« z nějaké lásky k evangeliu. Něm
ci vidí dobře. že právě katoličtí Srbové lužičtí nej
lépe vzdorují germanisaci, co zatím Srbové evan
geličtí se poněmčují šmahem. Zrovna tak tomu
jest u Poznaňských Poláků.

Evangelický farář Nagy, který byl dříve v
Táboře, a nyní jesi ustanoven ve Vanovicích, vzal
si dovolenou na šest neděl. jezdí po Německu, kde
koná německé přednášky, aby obyvatele německé
říše připravil na rok 1915. Komu tedy mají hlavně
prospěti připravované štvanice? To vědí ti, kteří
dostávají z Německa marky.

Sebeobrana svobodného státu. Soudce Hanford
v americkém Washingtoně odepřel občanské prá
vo soc. demokratovií z toho důvodu, že tento netají
se nijak zásadou, že konstituce severoamerického
soustátí má býti změněna. Nejvyšší úředníci pak
rozsudek jeho potvrdili a napsali, Že soudce správ
ně jednal, když Leonardovi Olssonovi občanské
právo odepřel. Ovšem že se proti tomu ozvaly soc.
dem. protesty v zápětí.

Bylo spácháno nějaké násilí? Vždyť přece ve
státě budoucnosti by soc. demokraté ani minutu
nestrpěli podvratný živel. Nevyhazují již nyní z
fabrik docela dělníky. své kolegy, jinak smýšlející?
A jestliže onen soc. demokrat žehral na státní for
mu a chtěl připravovati rozvrat, proč tedy nešel
do některé země svobodomyslnější? V Portugal
sku jest vyhlášen trest smrti na každého, kdo by
se odvážil jakýmkoliv způsobem připravovati no

na svých křeslech ohřáli, již krutě trestají ty ob
čany, kteří charakterně chtěli si dále počínati tak,
jak jim kázala jejich přísaha. Podle logiky portu
galské každý monarchista byl přísně povinen i-———————
a moruše ztrácejí na kratičký čas listí svoje, aby
se v únoru tím krásněji zazelenaly. A právě v tom
to měsíci dle prastaré egyptské písně sykomora

oje plná vnad, její listí je ladné,
nad papyrus zelenější.

Její listí rovná se barvě skla,
její peň má barvu opálu...
její stín je chladivý.«
Mumie starých Egypťanů bývaly položeny do

sarkofagu, ozdobeného malbami a vypuklinami,
zhotoveného obyčejně ze dřeva těchto sykomor.
Mrtvoly osob vznešených byly ukládány do tří
neb i čtyř rakví do sebe vložených a ozdobených
malbami náboženskými, které představovaly vý
jevy ze života posmrtného, popsané v Knize ze
mřelých.

Nádherné fikovníky viděl jsem v Palestině u
»vod mnohých, které jsou v Gabaon«, o nichž mlu
ví Jeremiáš (41,11.).

Tu a tam zříš krásnou terebintu.
Bylo to uprostřed terebintového háječku, le

žícího na východ od Hebronu, kde Abraham našel
skálu, v níž příroda vytvořila dvojitou jeskyni,
odkudž její jméno >machpéláh.« Tato jeskyně mě

la se státi hrobem patriarchův. Zde byli pochová
ni Sára. Abraham, lsák, Lia a Jakub. Byla majet

slovy: >... Pole daruji tobě, i jeskyni, kteráž

P hěm jest, toběje dávámu přítomnostisýhů liA OF ja de.dávětí .. . Jak Šásto slýchal
er

hned ziněniti své přesvědčení, jakmile houkla prv
ní rána z jidášského volnomyšlenkářského děla pro
ti královskému paláci. Lze si představiti větší bez
citnost k svobodě většiny portugalského občan
stva? Tedy republika americká bdí přísně nad tím,.
aby byl zachován zákonitý vývoj, aby živly ruši
vé byly odkázány do příslušných mezí. Nerozhodli
tak žádní klerikálové, ale jiní zkušení mužové, kte
ří vědí, že právě pod zákonem dobře zachováva
ným jest nejlepší a nejjistější volnost. U nás však
děje se veliký pokřik, jestliže žádáme, aby dle
platného zákona byla ve školách výchova nábo
ženská. Úředníci mohou se také zde přihlašovati
do strany soc. demokratické a na její program do
cela kandidovati do sněmu. Kde jest tedy tak ve
liká svoboda, jako ve státě >zklerikalisovaném<«?
A přece v Rakousku proti >útlaku« nejvíce křiku.

Kněžské kolárky
a náprsenky,
flanel. košíle, spodky, ponožky, ka

peaníky a ložní prádla zašlo ua výběr
P. T. interesentům známá svou
solidností firma :

Václav L. Holý,
Hradec Králové, Klicperova ulice č. 233.

Vlastní výroba střižního zboží. $8

Politický přehled.
Rusinská obstrukce skončena. Rusíni na pro

hlášení ministra kultu a vyučování ryt. Hussarka
zastavili obstrukci ve výboru branném i rozpoč
tovém. Vláda i Poláci povolili Rusínům všecko,
co si přáli. Na rusínské državě na Ivovské univer
sitě nebude měněno ani nejmenšího, zato všechna
ustanovení vládní a polská byla změněna na pro
spěch Rusínů. Zejména padlo junktim, stanovené
Poláxy mezi zřízením rusínské university a upu
štěním Rusínů od obstrukce na haličském sněmu.
Původní 10letá lhůta, určená pro zřízení universi
ty, byla zkrácena na dobu 6 let a také přímo na
značeno, že sídlem příští university rusínské bude
Lvov. Některé listy přičítají zde Rus'nům velké
vítězství; jisto jest ovšem, že Rusíni projevili zde
velmi dobrou taktiku, a už ten vlastnoruční list cí
sařský o zřízení university rusínské jest skuteč
ným úspěchem.

Rusini před Čechy. Vítězství Rusínů v otázce
universitní jest vlastně důkazem, v jakou neváž
nost kleslo české poselstvo za nynější vlády. Po
slanců rusinských jest v parlamentě 28, a těm za
zanechání obstrukce proti branným předlohám cí
sařským listem připověděno, co si přáli. Čechů
jest naproti tomu v parlamentě 83, ti však nesmí
se ani opovážit o něco žádat, ježto si to Němci
nepřejí a po jich vůli i vláda. Češi už častěji pro
váděli obstrukci, ale nedovedli v pravé chvíli jí
využít jako na příklad Rusini. Nynější špatné vý

blíbeným rčením výchoďanův: »Chudu balách«, t.
i. nepokládej to za nic, a »bejtí bejtak«, t. j. můj
dům jest dům tvůj! Arab »daruje« i dnes podob
ným způsobem svůj dům, své koně, svoje pole,
přivolává za svědky všecky přítomné a připojuje
k svým slovům ujišťování a přísahy nejsvětější.
Každý však ví, že tyto řeči nemají jiného účelu,
než abys velmi draze zaplatil, co od něho kupu
ješ. T+ věděl také Abraham a zaplatil Efronovi
čtyři sta siklů stříbra, aby nabyl vlastnictví jesky
ně, »Hedije minni« (vezmi to ode mne jako dar),
říká »prodávající« Arab. I Abraham musil zaplati
ti trojnásobnou cenu jeskyně, která mu byla po
stoupena. Ale odpočíval ve stínu terebint!

Vedle vážných fikovníků vesele se směje svý
mi květy indická melia azedarah. Je pokryta mo
drými a bílými zvonečky. K ní druží se blumeria
alba z Bahamv s velikými sněhobílými květovými
korunkami (umbellis). Její soused je okrášlen jako
by malýrri kvetoucími housenkami, dýšícími vů
ní silně medovou. Květy tyto jsou obletovány ti
síci třpytných broučků, velikými zářícími motýly,
celou armádou bzučících včel... Kdybys byl.
chlapcem a měl v ruce síťku, nikdo by tě odtud
nedostal.

A hned vedle roste východoindická erythrina

corallodendron s ohnivými šňůrami korálů. Dále zříš
tu růžový indický strom s malými květovými ka

Slýchal jsi v biblické dějepravě o vonných

keřích dálné Arabie a ještě. vzdálenější Indie. Zde
Je máš předsvým zrakém.

V zde-kal drihyklovatin, které ssebou:

sledky české politiky ssuu vlastně ovocem českých
radikálů.

Krise ©ministerstva. Z | nenadání ©vyvolal
baron Heinold svojí nešikovností demissi pol
ských ministrů Dlugosze a Zaleského a zároveň
krisi v Polském kole. Poláci jsou totiž podrážděni
slavnostní formou, ve které přečetl bar. Heinold
Rusínům císařské poselství, a dále tou okolností,
že zástupce ministerského předsedy opomněl zpra
viti o něm polské ministry. Parlamentní komise
Polského kola odsoudila jednání bar. Heinolda a
vyslovila mínění, že polští ministři nemohou za
takových okolností setrvati v kabinetě. Následkem
toho mínistr krajan dr. Dlugosz ohlásil ihned de
missi a ministr financí ryt. Zaleski bude ho asi ná
sledovati. Nato Polský klub sám prohlásil, že ztra
til úplnou důvěru k bar. Heinoldoví a přerušil s
ním veškeré styky. Císař naléhá co nejrozhodněji,
aby krise byla v dobrotě urovnána.

V poslanecké sněmovně ukončeno 18. června
jednání o služební pragmatice. Vojenské předlohy
vyřízeny v branném výboru a rovněž rozpočet
ve výboru. Na konferencí vůdců stran 18. června
jednalo se o tom, která z obou předloh: branná
či rozpočet, má býti dána na denní pořádek. Vět
Šina českých stran a soc. demokraté žádala, aby
byl nejprve vyřízen rozpočet. Porada vůdců byla
bezvýslednou, proto o věci té hlasováno v plné
sněmovně a tu 211 hlasy proti 150 rozhodnuto,
že branná předloha má míti přednost před roz
počtem.

. Lhostejnost českých poslanců k česko-němec
kému vyrovnání. Dne 17. června konal v Praze
Svaz českých poslanců na sněmě král. Českého
schůzi, v níž podána zpráva o dosavadním stavu
a postupu prací v dorozumívac. konferencích. Pří
tomni byli posl. Švelila, dr. Pazderka, dr. Kramář,
dr. Fořt, dr. Pacák, dr. Podlipný, dr. Kórner, dr.
Preis, dr. Hnídek, Slavík a Hybš. Tedy z % po
slanců pouze 11. Tato lhostejnost přímo zaráží.
Tak pochopují poslanci agrární, kteří tvoří na sně
mu většinu. své poslání.

Čeští radikálové zase komandují. Pod vlivem
vítězství Rusínů v otázce universitní jistě poslanci
čeští, kteří aspoň částečně pochopili poslání své,
cítí sc zahanbení a malomocní. Čeští radikálové
nemají na tom dosti a nanovo pánovitě prohlašují,
že maií jednotný klub opustiti, neusnese-li se, že i
při branných předlohách bude dělati vládě oposici.
A ve schůzi Jednotného českého klubu 19. t. m.
bylo schváleno hlasovati pro brannou předlohu,
načež posl. Klofáč jménem nár. soc. přečetl usne
šení, že Český Jednotný klub pokládají proto za
neexistující, čímž z něho vystupují. Radi
kálové v planém hubaření a nadávání jsou
mistry, sami však nemají nejmenší odvahy dělat
vládě ani nejmenších obtíží. A většina českého po

selstva nemá síly, aby se rázněpostavila proti tomuto tříštění českých sil.
Hr. Tisza »vítězí« dále. Hr. Tisza s mistopřed

sedy uherského sněmu byl přijat císařem velmi
pochvalně. Audience tato měla prý slavnostní ráz,
neboť panovník byl oděn ve velkou maršálskou
uniformu se všemi řády. Oposice pokouší se roz
dmýchat v zemi nepokoje; ale vláda nelení v po
tlačování všech protestů. Sněmovna jest stále ob

sněmovně také není ticho; Justh ohlásil, že oposi
ce bude pokračovati v lomozné obstrukci. — Sně
movna magnátů schválila brannou reformu, vojen

vezli kupci madiánští. Oko tvé se zálibot spočine
na keřích. z nichž připravovalo se proslulé vonid
lo. jehož jméno nám i spisovatelé klassičtí zachova
li, totiž »>kyfi«(egyptsky >kupi<), »dvojnásob do
bré« --- Ty malé keře tam dávají klovatinu von
nou, zelenavou, snadno rozpustitelnou a hustou.
Jmenují se arabsky >ladan.< Vonidla z nich při
pravená nalézají se na dně staroegyptských hro
buv, a jejich vůni možno dobře rozeznati mezi vo
nidly, jež sloužily ku balsamování mrtvol...

Tyto keře skytaly vonné koření, jehož od
varem bývaly pečlivě vymývány dutiny brišní
staroegyptských mrtvoi a potom naplňovány myr
rhou, ladanem a jinými vonnými věcmi, smichaný
jni s drobotinami a figurkami náboženskými z

drahocenných kovů, z kamene neb porcelánu.
Takto připravená mrtvola byla uložena do sudy,
v níž ponecl:ára byla sedmdesáte dní. Masa a sva
ly byly sodou ztráveny, i nezbyla než začernalá
kůže, která přilnula ke kostem, jakož viděti lze v
v museu kahýrskéc. Pak byla mrtvola obalena
páskami z látky přejemné. | tato byla napuštěna
drahocennými vonidly, pryskyřicí, růžovým ole
jem a balsámem....

Zříš zde dále i několik nádherných oliv, sym
bolů míru, požeinání, útěchy ... Zelenající se
větvička tohoto stromu v zobáčku holubice zvě
stovala Noachoví v arše konec strádání, počátek
životanového.

Žádnému stromu nevzdává Písmo tak velikouchválu, jako olivě.
„Joatham .„oznámil duchapinou bajkou o stroNá)
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- slovo v eucharistiokém roce) . . . . —20
Rógel: „Promluvy zpovědní“ . « . - 830
Bajin: „Obilí, které vzohází“ (román) . 240
Kachník: „Naši řemeslníci“ (život a soc.
poměry). < < -++ +400 00

Baar: Kohoati (řada ILFarských historek) 250
Kempenský: Násl. Krista, v kůži skv. váz. £—
Kiefl: Eid gegen den Modernismus. .—60
Wedewer: „Die Gesellschaft Jeso“ . . —48
„Ordo Divini Officii ab utentibas NovoPsalterio“-< < ©©+ +0 B
Pustetovo vydání „Psalterií“ v následu

jících úpravách stále na skladě:
brožovaný výtisk. . © + « + + *
v černé plátěné vazbě s červ. ořízkou 210
v kožené vazbě s červenou ořízkou . 290
v kožené vazbě se zlatou ořízkou 340
v chagrenové kůži se zlatou ořízkou 460
Pro dostatečnou zásobu možno nám obratem

posloužiti.
Upomínky k sv. přijímání jakož i obrázky svatých

u velikém výběru stále na skladě.
Růžence kostěné, kokosové, perleťové,pro mládež,

tucet K.2—, 220, 260.
Upomínky k sv. přijímání, uměleckéreprodukce,

po 12, 16, 19, 20, 50 h.
Opětně upozorňujeme na nové dílo Dr. No

váka Xav. C. SS. R.: „Kněžské problémy“. Po
slední kritiky přivítaly s nadšením toto dílo.
Kdo ho z pánů duchovních postrádá ve své
knihovně, neotálejte s objednávkou, neboť ná
klad kvapem dochází.

Obracejte se ve svých literárních potřebách
na své knihkupectví, které Vás vždy řádně ob

loněl Svůj k svému!

Družstevní knihkupectví,
nakladatelství,

závod hudební a papírnictví
w Hradol Králové, Adalbertinum.

ský trestní řád a zvýšení branců pro honvédy pěti
šestinovou většinou.

V Chorvátsku dal Cuvaj odkrýti nové spik
nutí. Spoluvinníky Jukíčovy vyhledává policie až
u jihoslovanských studentů na vysokých školách
pražských.

Válka Italsko=turecká. ©V Turecku provádějí
rozsáhlá vojenská opatření proti chystanému úto
ku italskému na pevninu maloasijskou a Dardanely
nebo Soluň. — Zástupci 12 ostrovů obsazených
Italv usnesli se žádati za spojení ostrovů s krá
lovstvím řeckým. Kdyby to nebylo možno, žádají
pro ostrovy úplnou samosprávu.

chemu csud, jenž na ně čekal... »..
mové, aby pomazali nad sebou krále, i řekli k oli
vě: Panuj nad námi! Kterážto odpověděla: Zdaliž
mohu přestati ploditi olej svůj, jímž uctíván bývá
Buh i lidé, a jíti, abych trmácela se vládou nad
stromy? — | řekli stromové k fíkovníku: Pojď,
a přijini království nad námi! Kterýžto odpově
děl jim: Zdaliž mohu přestati nésti ovoce své tak
sladké a chutné, a jíti, abych trmácel se vládou
nad stromy? — I řekli stromové k révě: Pojď a
kraluj nad námi! —- I řekla jim réva: Zdaž mohu
přestati ploditi víno své, kteréž těší Boha i lidi,
a půjdu trmáceti se vládou nad stromy? — I ře
klo všecko stromoví k trní: Pojď ty, kraluj nad
rámi! A řeklo trní k stromoví: Jestliže upřímně
ustanovujete mne králem nad sebou, pojďte, utí
kejte se pod stín můj; ne-li, vyjde oheň z trní a
ztráví i cedry Libánské.« (Soud. 9, 7—15).

Když Joatham tato slova k obyvatelům Si
chému mluyil, stál na hoře Garizim. Trefnost to

„hoto„přirovnání poznáváš teprve na místě, kde by
Jo nesen Od hory Garizim odštěpuje se řadask A zrovna před Sichémem jedna z těchto skal

ku na tymto místě,
to bylo na těto trojhranné skále, S níž Joátham

slyšen,Hrdinové [ho ba Mstáli tu všichni předm;,pljyovník, nejkrásnější a nejčetnější strom

Aehlmnský,„proto. jej označil Jáko oprávněného
„vladařestromů.Pak fikovnilka révá. Konečiě tr

nA joteě dní uživá,setu jáko páliváá jehož ne©plodnost kontrástujé na úbočích hory s bujnou ze
lení ušlechtilejších jeho bratří. :

V letošním eucharistickém roce bývají pořá
dány v jednotlivých zemích „mocnářství našeho
sjezdy a pobožnosti k uctění svátostného Spasitele.
Také v diecési královéhradecké uspořádal diecés

„ ní eucharistický komitét valný sjezd duchoven
| stva na svátek Božského Srdce Páně.

Sjezd nabyl nevšedního lesku tím, že se ho

| súčastnil vedle četného kléru obou národností J.
Exc. nejdp. biskup dr. Doubrava, jenž přichvátal
ke sjezdu z visitační své cesty, a že dostavili se

| četní šlechticové a šlechtičny, kteří zasedají v eu
» charistickém diecésním komitétu. Zejména dosta
| viti se J. Exc. hrabě Sternberg s chotí, hrabě Kin

ský s chotí, hrabě Mensdorf s chotí, hrabě Černín
s chotí, hraběnka Dobřenská, hraběnka Stubenber

: gová, baronka Parishová a všecky dámy místního
: komitétu.
i Slavnost započala v 8 hodin ráno vzletnou
©promluvou vdp. superiora Strýhala S. J. v kostele
; Seminářském, načež sloužil J. Exc. nejdp. arcipa
| stýř slavnou pe stifikální mši sv. za četné assísten
ce. Na kruchtě provedli pp. bohoslovci řízením dp.

docenta církevního zpěvu Cibulky úchvatnou sklad
bu Pickovu. Po mši sv. konala se valná schůze die
césního komitétu v sále Adalbertina za přítomnosti

, výše uvedených členu komitétu a účastníku sjezdu.
Poradu zahájil Jeho Exc. nejdp. biskup dr.

i

:

Lprv přednesl vsdp. dr. Jindra svůj referát »O kul
turním významu Eucharistie«, v němž uhlazenou
formou vystihl nepopíratelně blahodárný vliv nej
světější Svátosti na poli náboženském, politickém.
etickém, vědecko-uměleckém a ekonomickém.

Po obsažném referátu p. dra. Jindry ujal se
slova gymnasijní professor vdp. A. Brix, jenž ve
vzletné řeči vylíčil Eucharistii jako středisko svě
tových dějin.

Po odborných referátech nastínil jednatel die
césního komitétu p. kanovník dr. Reyl pracovní
program komitétu, jemuž je pečovati o opatření
příspěvků na sjezdové výdaje, agitovati pro četné
obeslání kongresu vídeňského a pořádati pobož
nosti eucharistické v diecési. O jednotlivých bo
dech pracovního programu se rozvinula debata, již
par'amentárním způsobem uhlazeně řídil sám J. E.
nejdp. biskup a kteréž se súčastnili četní řečníci.

Při debatě byly podány a přijaty následující
návrhy: 1. Kostelní sbírky buďtež všude tam pro
vedeny, kde se dosud tak nestalo. Příspěvky, vý
sledek sbírek a dary na výlohy sjezdové buďtež
diecésnímu komitétu odvedeny nejdéle do 15. srp
na t. r. 2. Ve všech spolcích budiž zřízen cestovní
fond pro nemajetné členy spolku, aby se jim mohla
poskytnouti podpora na cestu do Vídně. Někteří
členové šlechty při bodě tomto prohlásili, že svým
nákladem vypraví některé účastníky kongresu do
Vídně. 3. Spolky katolické poskytněte také dle
možnosti příspěvek na výlohy kongresové a du
chovenstvo vykonejž vedle kostelních sbírek vi
kariátní sbírku mezi sebou. Při tom poznamenal p.
kanovník dr. Reyl, že v Hradci Králové sbírka
mezi duchovenstvem byla již zahájena.

4. Účastníci kongresu z jistého kraje, neb ji
stým vrstvám náležející, utvořte skupiny a přihlas
te se ve Vídni ústřednímu komitétu jako skupiny
s udáním doby svého příjezdu do Vídně, protože

(O
Ve starém Orientě bývalo zvykem v | době

války ničiti sady nepřátel ... V jednom egypt
ském nápisu asi ze 30. století př. Kr. čteme:

»Vojsko vytáhlo v boj i vyvrátilo opevnéná
místa.

Vojsko vytáhlo v boj i zničilo olivové zahra
dy i vinice

v zemi nepřátelské.
Vojsko vytáhlo v boj i zapálilo veškeru úro

du polní.«
Assyrský velkokrál Salmanassar podává ná

sledující podrobnosti o své výpravě proti Hazae
lovi Damašskémmu:

>V osmnáctém roce vlády své po šestnácte
Eufrat jsem překročil

Hazael Damašský na sílu vojáků svých se spoléhal....
S ním bojoval jsem, porážku jsem mu způsobil....
Pronásledoval jsem jej,
V Damašku, královském jeho městě, sevřel

„jsem jej,
jeho sady jsem zporážel... «

Damašského takto:

1 ——«, »Jeho (Rasin-a) vojevůdce živé jsem za
jal a dal.jsem je vraziti na kůl a vystavil jsem
je na odiv jejich zemi ...

Damašek, město jeho, jsem oblehlo „vkleci
1 dem jej fam Užavřel.,..
| Jeho sady, jež byly bez počtu, jsem posekal

a neušetřil ani jediného.«

tak lze docíliti jistých výhod. Skupinám přijdou na
nádraží naproti vůdcové, zavedou své hosty do
jejich bytů, opatří jim po Vídni průvod, poskyt
nou rady atd. Odporoučí se také, aby příslušníci
jedné skupiny neb jedné osady si stanovili předem
některé místo ve Vídni (na př. některý kostel, ško
lu aneb hotel) za středisko, kde by ráno aneb ve
čer vždy se sešli. Opatření toto ve velikém městě
je velmi výhodné a zabezpečuje potřebným včas
nou pomoc a radu.

5. J. Exc. nejdp. arcipastýř prohlásil, že kně
žim, kteří se kongresu súčastní, poskytují se vý
hody v tom směru, že mohou přeložiti na jiný vhod
ný den nařízené triduum v září, a že jejich zástup
cové obdrží v den 15. září fakultu binační. Po ob
sažné a věcné debatě skončena byla porada do
slovem J. Exc. nejdp. biskupa, jenž vzpomenuv
obou nejvyšších representantu autority . provolal
»Slávu« sv. Otci a J. V. císaři, což bylo bouřlivým
souhlasem přijato. Pro pokročilou dobu schůze
skončena Načež odpoledne odbývala se pobožnost
v kostele seminářském k uctění vystavené Veleb
né Svátosti od 2 do5 hodin za vedení vdp. spiri
tuála Černého. jenž ve všech 3 skupinách kněží,

V prvém oddílu súčastnil se adorační hodiny
vedle některých šlechtických členu komitétu J. E.
nejdp arcipastýř, jenž po skončené pobožnosti i

čoval ve visiiační cestě. Dlužno poznamenati, že
Ilavní oltář kostela semináře byl nádherně a vkus
ně ozdoben několika sty rostlými květinami.

Eucharistický sjezd diecésního kleru měl skvě
lý průběh a byl v každém směru zdařilým. —í.

Zprávy organisační
a spolkové.

Program soclálního, řečnického a účetnického kursu
v Hradci Králové od 21. do 27. července: Dr. Šulc: Vol

ná myslenka. Náš poměr k ostatním stranám. Darwinis
mus. Rok 1915. Ve schůzi agrárníků. — Dr. Reyl: O
křesťanském charakteru. Nauka o řečnictví. Základy
české politiky. — Dr. Jindra: O eucharistických sjez
dech. — Dr. Doskočil: O pravosti sv. evangelií. — Cís.
rada Čermák: Účetnictví hospodářské a obchodní. —
Dp. Konečný: Katolický zemědělec a agrárník. Ve schů
zi soc. demokratů. -- Dp. Vlček: Hospodářské naše
úkoly. — Dp. Keppl: Ve schůzi mládeže. — Dp. Sahula:
Úkol dopisovatelů. Kursovní noviny. — Pan Katnar: Děl
nické hnutí v zemích cizích a českých. Programové
požadavky křesť. dělnictva. — Pan Fait: Požadavky
femeslnictva. — Slečna Kosařová: O ženské otázce. —
Pan Šupka: Organisace. — Pan Petr: Myšlenka orel
ská. Všeodborové sdružení křesť. dělnictva. — Dne
28. sjezd katolických spolků, křesť. soc. organisací,
Všeodbor. sdružení křesť. dělnictva a župní slet Orlů.
— Večery budou věnovány praktickým cvičením v de
batě a zkouškám. Z uvedeného programu jest jasno, že
kurs podstatně prohloubí náboženské a sociální vědo
mosti účastníků. Přihlášky do kursu čiňte ihned u jed
natele kursu J. Poláka, strojmistra v Hradci Králové
(Adalbertinum). Příspěvek na byt a stravu za celý tý
den 12 K račte | zaslati pošt. poukázkou hned s při
hláškou. Přihláška musí obsahovati: jméno a příjmení,
zaměstnání a bydliště. Podrobný rozvrh hodin a pří
slušné instrukce budou každému zaslány v týdnu před

A spousty, způsobené strašlivými vojíny Sen
nacheribovými, líčí Isaiáš (33, 8—9) těmito slovy:

»Zpustlé jsou cesty, pocestní nechodí po nich..
Země kvílí a zemdlena jest.
Liban jest zahanben a zešpinavěl,
Sáron učiněn jest jako poušť,
Basan i Karmel pozbyly své zeleně.. „«

A tento prastarý způsob msty bují dodnes v
Orientě

ú

Nejen sady Ezbekiyjské, ale i ulice a nejbliž
ší okolí Kahýry krášlí skvostné akácie. V zahradě
Ezbekiyeh s obdivem patříš na Albizzia Lebeck,
pak akácii Lebeck-ovu, strom to nádhery veliké;
zde zase akacia faresinosa, akácie nilská s krásný
mi listy mimós a něžnými žlutými květovými hla
vičkamni tě poutá.
-© Těměř všude na poloostrově Sinajském jsem
se setkával s akátem. Arabové jej tam nazývají
»se'ál.« Od této arabské akácie musíš dobře roz
lišovati náš akát, pocházející ze severní Ameri
ky (řoblnía pšeudacacia). Akácie arabská patří

akát' patří k rostlinám motýlokvětým (papiliona
ceaé). Akát sínájský má veliké trny a poskytuje
pryskyřnatou klovatinu, známou pode jménem »a
rabské gumy.< M U
:' Víme z Písma, že — mimo jiné — oltář ka
didlový či Zlatý v přenosném svatoštáňku byl zho
toven ze dřeva akátového (hebrejsky >šittím<).

p.A oltář zápalný téhožsvatostánku, na němž
Bohu byly přinášeny oběti krvavé, byl kolkolem



zahájením kursu. Doufáme tudíž, že účastenství bude
značné, pročež učiňte přihlášky co nejdříve, abychom

Reyl, rektor, J. Polák, jednatel.

ník Tesařík obchází naše organisace, žádá výpůjčky a
láká různým jiným způsobem peníze. Proto žádáme, aby
našinci tvrdošijného mamiče odevzdali bez ©meškání
četnictvu.

Ústí nad Orlicí. Zábavný odbor katol. spolků v Ústí
n. O. sehral na ukončení zimní a jarní sezony v neděli
dne 9. června divadelní kus »Pasačka z Lúrd«, na našem
jevisti již po třetí. Ač počasí vábilo každého do příro
dy, přece sál byl obecenstvem přeplněn. V poslední
chvíli, kdy lístky byly již vyprodány, onemocněla vážně
sl. Pávková, která měla jednu z hlavních úloh (kněž
ny), tak že se zdálo, že bude po představení. Na žádost
však sl. Janderové a sl. Kepplové převzala úlohu tu
sl. Andresová odpoledne před samým představením a
večer beze zkoušky ji sehrála tak výtečně, že u obe
censtva nadání její vzbudilo údiv a odměněna byla ne
utuchajícím potleskem. Srdečný dík vzdáváme ji veřej
ně za její obětavost. -—Přes zimu odbor náš sehrál tyto

hry: Staří blázni, Modlitba na hřbitově, (obě hry se opa
kovaly), na Vánoce sehrána byla hra: Bůh-Láska v je
sličkách. Tento kus se třikráte opakoval a byl by se na
četné žádosti ještě opakoval, kdyby hrající, zvláště dě
ti, nebyli přiliš znavení. Obecenstva přišlo i z dálného
okolí tolik, že při představeních bylo vždy přecpáno,
Kus nacvičil vlp. Tužín. Po Vánocích sehrány Bogne
rovy hry: Paní revírníková a její Tóny, Cikánčina pom
sta, Teta mistra Štycha. Dne 25. března sehráno: O
braz Panny Marie. Tyto hry všechny se opakovaly.
Mimo divadla pořádána Mikulášská zábava s nadilkou
a četnými sólovými výstupy. Na počátku zimy pořádá
ny pro naši mládež taneční hodiny, které byly ukončeny
věnečkem. Na ostatky konán byl ples katol. spolků a 16.
června zábava ve prospěch »Orla«. Režisérem odboru je
neúnavný a obětavý pan Jos. Malý, předsedou vlp. J.
Tužín. Škoda jen, že spolky naše nemají většího sálu
spolkového: S pomocí Boží bude však i tomu odpo
moženo: Koupilyť v poslední době naše katol. spolky sou
sední domek, kamž hodlají sál rozšířit a zařídit ho záro
veň na vhodnou »Orlovnu.«

Křesť. železniční zřízenei!“ Na den 29. června 1912
svolává odborová rada železniční pro král. České ple
nární schůzi všech křesť. smýšlejících železničních zří
zenců, zastoupených v různých služebních kategoriích,
do Prahy-I. na 10. hodinu dopolední do domu Jednoty
katol. tovaryšů na Anenském náměstí (blíže Karlova
mostu). Prosíme o vážnou agitaci do této schůze, jež
jest poslední před určeným sjezdem. Též prosíme býva
lé naše říšské pány poslance, aby i oni mezi nás se do
stavili a podali pomocnou ruku k dílu. Práce jest do
cela snadná, ale musí se ji každý bez rozdílu chopiti
skutkem. Máme mnoho zameškáno na poli organisač
ním jak v práci veřejné tak i domácí. Naše železniční
otázka jest zahrnuta v různých paragrafech, kde jest
třeba velkého řešení. Aby nemohl někdo jiného pře
svědčení přerušiti naši schůzi, prosime, aby si každý
zaopatřil legitimaci, podepsanou místním katol. spol-.
kem neb farním úřadem. Prosíme o hojnou účast a
čilou agitaci pro tuto důležitou schůzi. — Železniční
rada.

Valná hromada Plova spolku koná se dne 27. čer
vna 1912 o půl čtvrté hodině odpolední v sále Jed
noty katol. tovaryšů v Praze s tímto pořadem: 1. Čtení
protokolu minulé valné hromady. 2. Zprávy funkcionářů:
jednatelská, pokladní a revisorů účtů. 3. Doplňovací vol
ba výboru. 4. Volné návrhy.

(R)
obklcpen deskami akátovými, plechem potaže
nými.

“

Tu a tam tvůrce sadův Ezbekiyjských vkus
ně zasadil tamaryšky (tamarix mannifera). Daří se
tu výborně.

Zajímají především biblistu. Rád vzpomínám
na tyto milé keře. Připomínají mi sice mnohé sví
zele 2 útrapy cesty poloostrovem Sinajským, ale
i nmohou hodinu útěchy a nadšení nejčistšího. . .
Převyšovaly v tichých údolích poloostrova jiné
nizoučké, zdánlivě polosuché keře, které celá ú
dolí naplňovaly silnou, příjemnou vůní. Sinajští
Arabové nazývají je >tarfá.« Jsou pochoutkou vel
blondův: není je možno někdy od nich ani od
trhnouti. Pravou domovinou jejich jsou údolí et
Tarfá a eš- Šejch. Dosahují jisté výše až sedmi
metrův a tvoří celé lesíky. Ode května až do čer
vence skytají tak zvanou mannu. Píchnutí malé
mšice (coccus manniparus) v útlounké nahnědlé
jejich větvičky má za následek, že z nich vytéká
hustá, jasná klovatina. Padá v podobě podlouh
lých zrnek k zemi, brzy tvrdne, dostává barvu
žlutohnědou a chutná jako med. Tamější bedulni
nazývají tato zrnéčka >man es samá«, t. j. manna

nemožno učiniti, jelikož její zrnéčka za vedra den
ního se roztavují. Požívají jich jako příkusku ke
zkornatělému svému chlebu.

Je jistá podobnost této manny tamaryškové s
mannou biblickou. Ale její rozdíly jsou též veliké.

Vedle tamaryšků trůní v parku Ezbekiyjském
Jaracanda a Ponciana regia. Daleká jest jejich do

Zprávy

Městská rada učinila dne 17. června t. r. tato usne
sen(: Schválen byl návrh fy. Kress a Bernard na zří
zení obecní plovárny na řece Orlici v zátoce, která re
xulací řeky povstane na rozhraní katastru městského S

nice k soše sv. Marka. Prozatímní koupadlo pro studu
jící vykázano bude v dohledné době, což sdělí se s fi
ditelstvími zdejších středních škol. — Oznámení Družst
va »Komenium«, že do ubytovací studentské komise
zvolení byli pp. prof. Ruffer a knihkupec Tolman, vzato
na vědomí. — Taktéž i oznámení c. k. okresního hejt
manství, že c. k. zem. šk. rada poukázala subvenci pro
lyceum pro rok 1912 v obnosu K 5400.— a že totéž u
dělilo © povolení k. užívání | pekařské * dílny v
domě čp. 403 p. B. Hakenovi. — Žádosti p. J. Nevyhoště
ného za udělení povolení ku zřízení kolny při jeho no
vostavbě nebylo vyhověno. — Povoleno bylo zřízení
krámu z bytu v domě čp. 366 pí. Idě Vavruškové, a
zřízení lázně a verandy ve ville p. Dra Rudolfa čp.
343. — Firmě J. F. Langhans povoleno postavení vý
kladní skříně při domě čp. 153. na Vel. náměstí. — Pro
vedení výzdoby pravé nábřežní zdi na Orlici zadáno
bylo firmě Kress a Bernard. — Okrašlovacímu spolku v
Novém Hradci Králové udělen byl příspěvek pro rok
1912 v obnosu 10 K. — Lístky rybářské vydány budou
za obvyklých podmínek pp. K. Holanovi, Jos. Kubálkovi,
Fr. Krejzovi, Fr .Frodlovi, Jos. Jiroutovi a Janu Kej
valovi. — Uděleno bylo povolení ku stavbě rodinného
domku na parc. č. 135-2 »u Kapličky« p. Ed. Přikrylovi.

Upozornění, Městská rada upozorňuje obecenstvo,
že v zájmu správného vyřizování je nutno, by žádosti
a p. které mají přijíti na program pondělních schůzí
městské rady, nutno v podacím protokole odevzdati
nejdéle každý pátek dopoledne. Podání, došlá později,
budou odložena až do schůze následující.

Výlet spolku »Anežky« vydařil se dne 9. června zna
menitě. K velikému zdaru ovšem tentokráte přispělo
krásné počasí, které přilákalo na Slezské Předměstí do
zahrady p. Špryňara veliké množství obecenstva. Růz
ně, dobře volené atrakce přispívaly k animované zá
bavě. Sólové výstupy byly provázeny velikou pochva
lou. Mládež pak holdovala vesele tanci až do pozdního
večera. Spolek »Anežka« vzdává díky všem šlechetným
dárcům a dárkyním, kteří jakýmkoli způsobem ku zdaru
výletu přispěli. Zaplať Bůh!

Matiční koulení o ceny. Dodatkem ku zdařilé ma
tiční slavnosti letošní pořádá místní odbor Ústřední Ma

veliké koulení o ceny za lask. ochoty p. hoteliera J.
Košťála v zahradě Adalbertina. Začátek o 2. hod. od
pol. za každého počasí. Pro pp. účastníky této zábavy
opatřeny jsou pěkné ceny: 1. Stříbrné kapesní hodinky.
2. Budíček s koněm. 3. Hliníková miska a jehlice z a
mer. zlata. 4. Příbor likérový. 5. Deštník. 6. Budíček. 7.
Krabice dopis. papírů a šperk z amer. zlata. 8. Postříbře
ná tabatěrka. 9. Věšák. 10. Vása a popelníček. 11. Skle
nice a teploměr. 12. Láhev vína. 13. Kalamář a kovové
knoflíky. 14. Těžítko (jelen). 15. Stojan na doutníky a
kovové knoflíky. 16. Těžítko (kůň). 17. Popelníček (med
věd). 18. Dvě krabice mýdla. 19. Kalamář a pohled na
Hradec. 20. Čiterka s pouzdrem.

Pro Ústřední Matici Školskou zaslal p. JUDr. Ja
roslav Kavalír v Hradci Králové obnos K 50.—, které
jako dobrovolnou pokutu zaplatil p. Alois Lederer ml.
v Hradci Králové v trestní věcí pro urážku na cti .
Michala Haušky, skladníka dráhy v Hradci Králové II.2,2,-,—,-NY
mo: ia Oba tyto stromy jsou vzrůstu obrovité
ho, krásy majestátní. Jejich koruny podobají se
hávům královským. Oba zdobí královské diadé
my. Jaracanda je okrášlena jasně modrými, té
měř metr vysokými květy a Ponciana květy jasně
Šarlachovými. Každý květ je obrovskou kyticí. Jsou
to králové stromů.

A ještě více žasneš nad krásou sudanské Ke
gelia pinnata v příčině květů pohádkových a rov
něž takových plodů. S jeho větví obloukovitě vi
sí květy zdělí lidské ruky, v podobě velkých zvo
nů květových. Uvnitř jsou čarokrásně jasně za
barvené. Jako by to byl zlatý samet — od žluté
až do hluboce hnědozlaté toniny. Jejich zvonky
jsou překrásně modelovány a ještě krásněji zbar
veny.

Na západním konci parku jest malý zahradní
labyrint. Vidíš tam rybníčky, obklíčené vysokými
bambusy. Poblíž břehů bují papyrus, podobný na
šemu rákosí.

Mimoděk vynořuje se ti obraz vznešené dce
ry faraonovy, které tradice dává jméno Thermu
tis. Zachránila pacholátko Mojžíše. Jeho matka Jo
ckabed připadla na myšlenku, aby vložila své ro
bě do ošitky ze sítí. V textu hebrejském zove se
taro ošitka >tébat gomé« t. j. malá skříňka z papy
ru. Egyptsky nazývá se »debet kám.« Toliko v E
ryptě užívalo se loděk z rákosí, t. j. z papyru.

Nilu. Jeho zvolna plynoucí vody nehrozily nebez
pečim, že by malá ošitka byla proudem odnesena
z prostřed rákosí. V dobách, kdy rákosí papyrové,
jež nyní nalézá se ještě na Bílém Nilu, rostlo v prů
tocích Delty, bylo zajisté velmi husté a tvořilo

+

Obchodaí, živnostenská a průmyslová ústředna v
Hradci Králové shledala při revisí nákladních listů, že
se velice zhusta používá nákladních listků opatřených
10 h kolkem i tam, kde by stačil nákladní list opatřený
kolkem 2 h. Považujíc za nehospodárné, aby se platily
větší kolkové poplatky, resp. používalo nákladních listů
větším kolkem opatřených než nezbytně je třeba, upo
zorňuje, že do vzdálenosti 38 km dostačí nákladní list
opatřený 2 hal. kolkem, který se v drobném prodeji za
3 h prodává. —

Ablturlentám c. k. gymnasla v Hradcí Králové z.
roku 1887. Kollegové! Čtvrt století uplynulo, co jsme
se rozešli do světa „Nebude zajisté nikoho, kdo by si
nepřál setkati se po tak dlouhé době s druhy z mládí.
Proto sejděrme se — i spolužáci z let 1879—87 — ve
dnech 28. (odpoledne) a 29. července t. r. v Hradci Král.
Přihlášky nejdéle do 6. července. Bližší zprávy podá:
Ant. Pochmon, redaktor v Hradci Králové a Jam Šam
dera, c. k. professor v Náchodě.

Valná hromada spolku »Samostatnosti« odbývá se
v pondělí dne 15. července 1912 o 8. hodině večer v A
dalbertinu. P. T. páni členové se žádají, by se v urči
tém čase do schůze dostavili v plném počtu, poněvadž
program jest velice důležitý.

Přírodovědecký klub koná tuto neděli exkursií na
rašeliny v okolí Velké Bělče, Krňovic a Štěnkova. Schů
zka o 1 hod. u nemocnice. Hosté vítáni. Druhý oddíl od
jiždí o půl 3. hod. do Třebechovic a odtud do Štěnkova.

Odměňování hospodářské čeledě. Z dotace založené
příspěvky státu, zemědělské rady pro království České
a okresního výboru v Hradci Králové uděleny byly ho
spodářské čeledi ve zdejším okresu za dlouholeté a věr
né služby následující odměny: po 75 K: Václavu Malému
v Bělči, Aloisu Horáčkovi v Lípě, Josefu Kobližkovi v
Plačicích, Marii Daňkové v Plačicích, Antonfnu Daňko
vi v Plačicích, Anně Kuželové v Polánkách, Aloisii Bu
kovské v Předměřicích n. L., Františku Zikloví v Řib
sku, Marii Šlechtové ve Stěžerách, Marii Vlasákové ve
Svob. Dvorech. Po 50 K: Anně Píšové v Plotištích n.
L.. Frant. Havrdovi v Plotištich n. L., Františce Jégro
vé v Rozběřicích, Janu Dobřenskému ve | Stěžerách,
Frant. Částkové ve Svobod. Dvorech.

Pro odměňování koul, jež letošního roku konati se
bude dne 10. července o 9. hod. dopolední v Kuklenách,
usnesl se okresní výbor z okresních prostředků poskyt
nouti na odměny příspěvek 450 K. Příspěvku toho pou
žito býti může výhradně na odměny pro držitele ma

lých usedlostí zdejšího okresu a sice v první řadě pro
chovatele hřebíček a klisen po prvé krytých teplokrev
ného neb hřebčinského rázu.

Seznam cen na týdenním obliním trhu v král. věn
ném městě Hradci Králové. 1 hl: pšenice K 18.20 až
18.80, žita K 17.20 až 18.10, ječmene K 15.40, ovsa K
11.30 až 12.20, vikve K 24.— až 30.—, hrachu K 24—
až 30.—, čočky K 40.— až 50.—, jahel K 28.— až 32—,
krup K 28.— až 50, bramborů starých K 7.— až 8—,
1 a bramborů nových K 30.— až 34—, 1 hl máku K
90.— až 100.—, 1 a žitných otrub K 18.50, pšeničných
otrub K 18.--, 1 kg: másla čerstvého K 2.88 až 3.60,

sádla vepřového K 2.20, tvarohu K —.48 až —50, I
vejce K —.07 až —.08, 1 kopa okurek K 18.— až 19—,
1 hl cibule K 20.— až 22.—, 1 kopa drobné zeleniny K
1.— až 1.60, 1 kopa mrkve K 1.60 až 2.40.

Na týdenní a obllní trh dne 15. června v Hradci Krá
lové konaný, přivezeno bylo: hl: pšenice 36, žita 91,
ječme.ne 23. ovsa 131, Iněného semene 3, okurek 95 kop,
cibule 35 hl, drobné zeleniny 46 kop, mrkve 45 kop,
brambor starých 76 g, nových 1 ag,podsvinčat 412 kusů,
kůzlata 3.

IN. porotní obdobi u c. k. krajského soudu v Hradci
Králové počíná 1. července. Vylosováni jsou následu

příhodné místo pro koupel královskou, zastiňujíc
je hustím stinem. Sestra dítka Maria znala asi
toto zátiší.

Mimo papyrus zříš na zmíněných rybníčkách
lotos v celé majestátnosti. Je to skvostná vodní
růže barvy červené. I ona kdysi pokrývala hladi
nu otce řek — Nilu. Reliefy kahýrského musea
svědčí, že tato nádherná květina byla miláčkem
ženského světa starého Egypta.

Jeden takový relief předvádí nám na oči vy
branou dammskouspolečnost na břehu řeky. Jsou v
úboru nejkrásnějším. Když se byly usadily, při
cházejí otrokvně. Věnčí přišlé dámy nejvybraněj
šími k.*:y údolí Nilského. Zdobí jimi jich hlavy,
prsa i klín. Doba jarního květu lidstva, doby je
ho krásné mladosti. ...

Jak je v tomto zátiší krásno, milo, útulno! Nad
tvou hlavou velebně šelestí královské palmy ko
runami, větvemi a větvičkami i nepřirovnatelná
Pouciana regia a neméně ladná její družka Jara
canda. Šero snáší se pomalu nad stromy. Na blíz
kých rybnících cudně uzavírá lotos své kalichy —
po-'oben paaně, komůrku svou uzavírající. Usíná.
Nad pabnami a lotosem třpytí se v nočním klidu
hvězdnatá obloha Egypta .. . Zdá se, jako by tě
ovíval dech Boží z blízké Svaté Země, jako by se
ti byl otevřel kratičký pohled do květeny staro
zákonní, tak milý, tak vábivý! — Zůstal-li nám z
bývalé nádhery ráje pozemského jen slabounký je
ho odlesk na této zemi, jest nám jej především
hledati v přerůzných, příjemných a úchvatných
formách, barvách a osvěžujícívůni květeny, dosud
neorušené.... .



jící porotcové: ředitel E. Riedel v Ruprechticích, rol
ník J. Čapek v Brzicích, rol. F. Munzar ve Verdeku,
rol. J. Havelka v Černilově, rol. F. Novák v Krásnici,

Frt. Ludvík v Kuklenách, řezník J. Kotland v Pouchově,
J. Zrůst na.Praž. Předměstí, rol. R. Krb ve Štěnkově,
rol. „M Morávek ve Svob. Dvorech, host. A. Juliš v
Jaroměři, továr. K. Zoliner v Častolovicích, rol. F. Vo
gel v Česticích, obchod. Ot. Pitter v Týnišfi, host. F.
Poláček v Uřinovicích, mlynář Ad. Effenberger v H.
Orlici, továrník H. Holzner v Hronově, obchod. J. Hej
zlar v Náchodě. kaihtiskař H. Lustig v Náchodě, rol.
V. Holeček v Bohuslavicích, majítel tkalc. F. Bauer
v Pasekách. pekař F. Stára v N. Městě n. M., obch. J.
Zlatník v Nahořanech, řezník A. Zahradníček v Dobruš
ce, rol. J. Andrys v Mokrém, sládek A. Smělý ve V.
Ledhují, kupec D. Finger v Rokytnici, obch. J. Žabo
kriský v Ještěticích, mlynář J. Macháček v Lukavici,
rol. A. Umlauf v Dol. Adrsbachu, rol. J. Spitzer v Dol.
Verneřovicích, obch. Ed. Lípa v Úpici, rol. F. Pank v
Mistrovicích, sládek B. Glickselig v Žamberku, ná

„ hradní porotcové vesměs z Hradce Králové: řed. J.
Císař. host. P. Hyrsl, host. A. Jeřábek, továr. J. Kat
schner st., host. F. Košťál, mistr zedn. J. Kraus, obch.
R. Štorch, obchodvedoucí Jos. Tittl.

V Josel Schelwi,malířkorunovačníchklenotů.Kdfrsí v Čechách populární historický a náboženský ma
líř Jos. Scheiwl, zesnul po delší chorobě 10. června,
jsa stár 79 roků. Zemřelý, rodák královéhradecký, po
krátkých studiích na reálce a pak na hradeckém gym
nasiu, odebral se do Prahy na malířskou akademii, kde
r. 1852 byl žákem prof. Engertha, známého malíře ro
manticko-historických obrazů. U | Engertha | vytvořil
Scheiwl svůj první historický obraz »Karel Stuartovece,
pak maloval velké dílo z dějin českých »Svatá Ludmi
la, častující své vrahy« a celou řadu dalších histo
rických | náboženských obrazů. Scheiwl vyzdobil mno
ho českých kostelů a oltářů obrazy světců, spoluúčastnil
se výzdoby Thunova paláce na Malé Straně, navrhoval
allegor. sgrafittu na vyšší dívčí škole v Praze atd.; pra
coval však s neobyčejnou pílí jako ilustrátor mnohých,
kdysi známých čes. publikací, a Zapovy kroniky čes.
moravské, zůstávaje věrným až do pozdního stáří ma
liřskému směru nazarenskému a nesmělému realismu,
který byl ideálem malířské generace v době života
našeho Fihricha, Heilicha, Lhoty a jiných, dnes již za
pomenutých malířů českých. České korunovační kleno
ty maloval právě umělec v r. 1857. Tento obraz, vy
daný též Skrejšovským jako premie »Světozora«, zdobil
a zdobí ještě nyní mnohé české místnosti veřejné i byty.
Jediný český malíř, který naše korunovační klenoty
kdysi mohl vzíti do rukou, zesnul skoro docela zapo
menut na Král. Vinohradech, přeživ svoji uměleckou
slávu. Ale český národ jej jistě zachová ve vážné pa
měti.“

zm pohroma. Při včerejším lijavci způsobenomnohó škod na stromoví. Na Pardubicku místy kroupy
nadělaly velikých škod na slibné úrodě. Jest nyní po
třebí jasného počasí, aby sklizeň sena se plně zdařila.

Pochvalné uznáni. Jeho Excellence nejdůstojnější
pan biskup Královéhradecký ráčil uděliti p. Františku
Rejtharovi, řídícímu učiteli v Opatovicích n. L. za pod
poru duchovní správy v nábožensko-mravní výchově
školní mládeže i za horlivé a nezištné řízení kůru a 0
bětavé pěstování církevního zpěvu svoje vrchnopastýf
ské pochvalné uznání.

Chrudimské dívčí paedagoginum. Doporučujeme ten
to ústav rodičům, jichž dcery chtějí se věnovati stavu
učitelskému. S ústavem spojen jest internát, v němž
kromě zaopatření postaráno jest o náležitý dohled, aby
chovanky pilně studovaly a také chráněny byly mimo
školu všech škodlivých vlivů. Bližší v rubrice »Školský
Obzor.«

Čáslavsko. Důkazem pevného a mohutného života
strany křesť. sociální na Čáslavsku stal se v neděli dne
16. června útulný a tichý městys Bílý Podol. Konána tu
skvělá manifestace organisovaného katolického lidu —
obrovský lábor stoupenců strany křesť. sociální. Ač po
celý týden a zvláště v sobotu bylo počasí velmi ne
příznivé a ještě v neděli ráno hrozil déšť, přece sjelo se
tu do tisíců účastníků, aby dokumentovali veřejně svoji
příslušnost ke straně, kterou by tak mnozí rádi viděli
se světa a které od Železných Hor před krátkou dobou
nepovolaní kritikové předpovídali hrob. Již od časného
jitra sjížděli a scházeli se stoupenci strany do Zbislavi,
četnými prapory ozdobené, kde o půl jedenácté započal
tábor službami Božími, po nichž seřadil se průvod k Bí
lému Podolu. Takové množství lidu neviděli jistě ještě
silnice od Zbislavi k Podolu vedoucí, jaké kráčelo po
ní tohoto dne. Řada banderistů na koních, četní cykli
sté, mládež v národních krojích, skvostně ozdobené vo
zy, zvláště z farnosti Potěšské a zástupy lidu vinuly se
jako barevná stuha mezi zelenými poli k jednoduché a
velmi vkusné bráně postavené na kraji Podola, vítající
-četnými praporečky vesele poletujícími všecky přítom
né. Záhy naplnil se městys, prapory vykrášlený, tisíci
křesť. sociálů, kteří po krátkém oddechu shromáždili

se před tribunou, aby vyslechli pozvané řečníky: býv.
posl. rolníka p. Fr. Šabatu, předsedu strany křesť. soc.
a horlivého organisátora mládeže p. Kaňourka. Starosta
města p. Stárek vítá vzletnými slovy přítomné i jako
-starostá i jako předseda příptavného komité a byv zvo
len za předsedu táboru, uděluje slovo p. Šabatovi, jenž
promlouvá o situaci strany a o její nutnosti v přítomném
životě politickém, vyvracuje zároveň účinnými důvody
námitky proti ní činěné. Dotýkaje se posledních voleb
řlžských v našem okresu, odmítá útoky na voliče křesť.

sociální podnikané a ukazuje, že vina je na straně agrá



' rní, jež už před volbami usnesla se proti jakémukoliv
kompromisu se stranou naší na scházi svých předáků v
Chrudimi a jista vítězstvím, pohrdla »klerikály.« Prohla
šuje, že strana naše není a nebyla nikdy proti kompro
misu. se stranami občanskými, aje musí to býti kompro
mis poctivý a kulturní, náboženské stanovisko naše ne
zadávající. Výzvou k nové činnosti končí svoji řeč,

provázenou frenetickým souhlasem přítomných. Pan
Kaňourek, navazuje na slova řečníkova, obrací se k
mládeži, jejíž zdatných sil bude v budoucnu tím více
třeba, poněvadž zvolna připravuje se i u nás prudký
boj kulturní. Ukazuje na mnohé jeho příznaky a zdůraz
ňuje nutnost semknutí se křesťanské mládeže k hájení
nejpevnějšího základu charakteru národa a svobody o
čanské, k hájení náboženství. Ku konci předčítá resoluci,
protestující proti urážkám Macharovým a vyzývající
vládu, abyv mezích zákona chránila tak náboženství ka
tolické, jako chráněna jsou vyznání jiná. Resoluce při
jata byla jednomyslně a bude zaslána na patřičná mí
sta. Provoláním slávy řečníkům skončen byl tábor a
účastníci nastoupili cestu do zahrady p. Kubelky, kde
konán byl koncert známé a osvědčené kapely p. Nec
kaře z Adamova. Jaké množství bylo účastníků. pa
trno z toho, že prostorná zahrada naplnila se do po
sledního místa a četní hosté nuceni byli se vrátiti. Při
zábavě, o jejíž osvěžení staraly se zručné postilionky,
lovkyně, cikánky atd., vzpomenuto bylo i důležitých
podniků katolických, zvláště kat. ústavu učit. v Bu
benči. Večer konán byl pro mládež věneček. Bratří po
dolští, kteří neúnavně a obětavě pracovali o zdar tá
boru, získali sí opravdu velikých zásluh a sluší jim
vzdáti veřejný dík. Podobně i občanstvu zbislavskému
a podolskému, které s pravou křesťanskou upřímností
hosty přijalo a jim s přátelským porozuměním vstříc
vyšlo. Zdař Bůhl

Voluomyšlenkářka Fajirová jako žalobnice. SI. Faj
frová měla na jaře t. r. přednášku v Chrtniči. Poněvadž
přednáška měla dohru u soudu v Habrech, sdělujeme k
vůli informaci našich čtenářů následující: Již půl roku
se táhnoucí vyšetřování a líčení proti pánům: Vávrovi,
Pipkovi a Fantovi z Chrtniče skončilo konečně dne 8.
června osvobozením obžalovaných. Žalobní děj v krát
kosti jest tento: V lednu t. r. slečna učitelka Fajfrová z
Kraborovic konala svoji obvyklou přednášku »O nepří
teli všech národů.« Čtenáři snadno uhodnou, co se pod
tímto názvem skrývá: přednáška obsahu protikatolic
kého. Facit byl, že po skončené přednášce došlo k vá
Šnivějším výměnám názorů a následek toho: podání ža
loby trestní se strany slečny Fajfrové na pány: Vávru,
Pipka a Fantu. Zajímavo, že slečna Faifrová, která tak
ráda klerikály nazývá denuncianty, hned se obrátila na
soud se žalobou, s udáním! Slečnu zastupoval genera
lissimus přátel »Volné Myšlenky« pražský advokát Dr.
Bartošek. Obviněné zastupoval haberský notář p. Dr.
Votava. Že obžalovaní byli osvobozeni, mají co děko
vati slečně Fajfrové, která co svědkyně hlavní pohřbila
znění žaloby, totiž čeho se dopustiti měli pp. Vávra,
Pipek a Fanta: když ji soudce vybízel totiž, aby z
přítomných tři obviněných mu ukázala, kdo je p. Pi
pek. ukazovala na p. Vávru a tak to šlo dál. To se roz
umí: velké tableau na lavici přátel »Volné Myšlenky« a
následkem toho nálada Dra Bartoška ke smíru, který
však po delším jednání panem Drem Votavou byl od
mítnut. Během líčení vyšlo pouze na jevo, že obviněný
pan Vávra slečně Fajírové řekl, aby »místo přednášky
šla sousedům pomáhati vybírat brambory a vozit hnůj«,
kdežto ostatní číny obviněným za vínu kladené proká
zány nebyly. A tu se stal Dru Bartoškovi malér. Před
pokládaje mylně, že tato urážka jest již promlčena, při
konečném návrhu na potrestání vyloučil z návrhu tuto
jedině prokázanou urážku. Následkem toho byli všichni
obvinění osvobozeni a sl. učitelka Fajfrová odsouzena
k hrazení útrat, vzešlých obviněným obhajobou proti
soukromé žalobě.

Také »stavovská pomoc« v Kolíně. Dne 9. června
t r. odbývala se schůze kovářů a podkovářů pro polit.
okres Kolín v Kolíně za účelem zřízení samostatného
společenstva. Byla četně navštívena. Referentem byl p.
red. J. Horn za Zemskou jednotu kovářů a podkovářů
pro král. České. Všichni účastníci schůze s napětím
od slova k slovu sledovali tohoto vůdce českého kovář
stva. Též i já jsem sledoval s dychtivostí pádné důvo
dy za zřízení společenstva. Zaujať úchvatnou řečí, aní
jsem nezpozoroval, že z čistě stavovské věci dostall
jsme se na klerikály. Ach, ta matička Praha, ta má jistě
všechny řečnické kursy jednoho patentu! Ti páni, kte
M z nich vyšli, ani nechti a ústa sama mluví proti Je
jich vůli o faráři, jak vzal jedné ženě při úvodě'svíč
ku z ruky, že prý sl ji nemohla zaplatit. Byť by to i
pravdou bylo, myslím, že se to do schůze nehodilo, a
proto čekal jsem od některých vážených kolegů odpor.
Ale věc odbyla se pouhým úsměvem, což referenta více
posílilo. Jest dosti na tom, že odborný časopis, který ten
pán řídí, mívá v příloze besidky vesměs protkány du
chem velice pokrokovým. Ale aspoň schůze odborové
mají se odbývatiza tím účelem, kjakémujsou určeny.
Nechci býti tím špatným článkem v pevném řetězu, ale
končím -slovy pana referenta: »Jiné přesvědčení ctím —
své si obhajuji.« '

Různé zprávy.
Všešleos. Při srážce rychlovlaku s nákladním vla

kem v Malmstittu ve Švédsku přišlo o život 14 osob.
— V Bělé pod Bezdězem, kdež jest 1859 Čechů a 45
Němců, zvítězili při obecních volbách v I. sboru Němci;

©

Starosta »Sokola« sehnal plnou moc pro německou
stranu. — Ve Vídni založen rakouský spolek pro vý
stavbu válečného vzducholoďstva. — Výbuchem sopky
Katmai v Americe bylo zničeno 7 rybářských osad, při
čemž zahynulo na 200 osob. — Ke stávce přístavních
dělníků v Londýně připojilo se 20.000 přístavních dělníků
po venkově. Stávka ale bezúspěšně skončena. — Cí
sař nabídl sv. Otci, aby jeho vyslanec kardinál van
Rossum o eucharistickém sjezdu ve Vídní byl hostem
ve dvorním hradě. — Na schůzi organisace dopravních
dělníků v Anglií zdrcující většina vyslovila se proti vše
obecnému zastavení práce, — Wiener Zeitung ze dne 18.
t. m. uveřejňuje mezinárodní úmluvu ohledně potírání
nemravných tiskovin. Úmluva sdělána mezi státy: Ra
«ousko-Uherskem, Německem, Belgií, Brasilií, Dán
ském.: vanělskem, Spojenými státy severoamer., Fran
cil, Velkou Britanii, Italií, Hollandskem, Portugalskem,
Ruskem a Švýcarskem. — V Bubenči u Prahy zemřel
proslulý český malíř Hanuš Schweiger, jehož jméno zná
mo jest i za hranicemi. Otec jeho byl Čech, matka Hol
laaiďanka. Narodil se r .1854 v Jindř. Hradci. Byl také
professorem na umělecké akademii v Praze.

Čechové v Horních Rakousích. Linecké německo
nacinnální listy uveřejňují statistiku rozmáhajícího se
češství v Horních Rakousích, z níž je patrno jen jedno:
báječný strach hornorakouských Němců o německý ráz
těto korunní země. Mezí jiným praví se ve statistice: V
Linci přiznalo se k české národnosti 2531 osob, z nichž
1040 je státních zřízenců. Ve Štýru napočítáno bylo
1134 osob české národnosti, mezi nimiž 6 státních zří
zenců. V ostatních částech Horních Rakous přihlásilo se
3010 osob k české národnosti, mezi nimi 314 státních
zřízenců. Z té příčiny bylo zdůrazněno, že v Horních
Rakousích napočteno bylo 8675 Čechů, z nichž mnozí
jsou samostatnými živnostníky a zemědělci (40 procent).
Ostatní jsou dělníci a státní zřízenci. Ve mnohých mí
stech jsou čeští živnostníci, obchodníci a průmyslníci
již děle usedli, a v horních a dolních částech země,
jakož v Travensku a na Kremžsku utvořilo se přes 20
uzavřených hospodářských kolonií, které den za dnem
vzrůstají. — Nápadno je, jak si německá statistika vší
má počtu státních zřízenců, kteří se přiznávají k české
národností. Nepraví se to sice zřejmě. ale pachuť de
nunciační to má.

Zasláno.

Velectěnému panu J. Hlávkovi, matliřlcírk. obrazů, Pra
ba. Král. Vinohrady, Puchmajerova ul. č. 68.

Vymaloval jste pro chrám Páně ve Vys. Studnicích
u Jihlavy 14 obrazů kříž. cesty, obrazy »Srdce Páně a
Panny Marie« — pro zdejší kaplí obraz »Boha Otce a
Ukřižovaného«. Všechny tyto obrazy provedeny jsou na
cinkovém plechu. Mimo to vymaloval jste nám obraz
»Ukřižovaného« pro polní kříž. Za tyto inalby, které jste
velmi vkusně, v lahodném koloritu v ceně velmi mír
né provedl, vzdávám vám srdečné díky a mohu vás
P. T. duchovenstvu vřele doporučit.

Farní úřad ve Vys. Studnicích (Morava), 17. červ
na 1912. — Cyrill Mašíček, farář.

Doskočil(V

Bačte ei vyžádati vzory jarních a letních látek,
které letos přináším v bobatém výběra.

Veledůstojnému duchnovenstv dopornčoji zvláštní
novinku pod názvem „PRENTAM“v ceně metr K 8:40.

Česká banka fil.v Hradci Králové
nabízí ktahu dne 4. července t. r.

losy c. k. státní loterie

=== poK4. ===
Po odebrání více losů

-U poskytujepřiměřenouslevu."a

Hlavní výhra K 200.000—.k ada ba
. M se přijme za výhodných

( 6 ji podmínekv závoděpozlacovačském :

Josefa Kieslicha
w Hradol Králové. —*
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Obrázky svatých
v různých oenách, levné
pro školní dítky, —

obrázky smuteční

a upomínky k
přijímání a zpovědi

lze dostati

v Družstevním Knihkupectví
v Hradel Králové (Adalbortinum).

Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

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

pro každou dobu.
Stran 722. Cena 4 K.

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé spousty prolhaných brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ-„D
EX ÚVAHY.

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

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

Při hromadných objednávkách poskytujeme50 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudíž může si každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-li 63 nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí
vytrvale státi na stráži. Laskaté čtenáře prosíme,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
jest uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky
obratem vyřídí

administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.

ve prospěch IMatice Cyrilo-M othodějek ál..
Kostelníparamenta a veškeré olrkevní

náčiní vlastní výroby doporučuje
Frant. Stadník v Olomouci,

stálý přísežný soudní znalec pro obor paramentní.

SW- Velký sklad baldachýnů a rouch v barvě zelené. -l
Každou objednávkou podporujete značně Matici Cyrillo-Methodějskou.

OOOO000000

Biskupská knihtiskárna 1! =
w| v Hradoi Králové [vy

nabízí své ochotné služby ku prove
denívšechzakázekzoboruknihtisku. Nové svižné

L Ceny mírné, vyřízenísprávnéa rychlé. humoresky.
Právě vyšel III. díl

„Rozmarných
vw

©(lověk B příhodRoku“
Prvé dva díly vzbudily tak ve
liký zájem, že jen malá zásobao

zbyla na skladě.

Odporučujeme vřele katolickým
spolkům a do katol. knihoven.
V době, kdy tak úžasně se šíří
literatura zhoubná, každý přítel

Tento název nese nová důkladná nezávadného, pružného a pou
. . tavého humoru uvítá knihu tu

kniha Dra Josefa Novotného. velicevděčně.

Spis tento jest znamenitou vě- Stran 382. Cena 2 K20 franko.
deckou zbrojnicí v boji katolíků Objednávky vyřídí obratem

. Družstevní knihkupeciví

proti domněnkám vHradciKrál,Adalbertinum.

Volné Myšlenky. |= E
Knihaprobírá: ow- Pllně čtěte důlešitý spis. ©.

monistický názor světový,

původsvětaodBoha, 0 jmění církevním
existenci podstaty duchové,

determinismusa indeterminismus, a jeho správě.mohutnosti duše,

svobodu lidské vůle, Dle pramenů a w ustavičeým zřetelem k nověj
ším anejnovějším církevním i státním normámnázory Dra Krejčího a Dra Ma- e předpisůmvzdělal

saryka, Dr. Th. Antonín Brychta,
theorii Lombrosovu o zločincích, | kanovník-strášcekathedrálníkapitoly v Hradci Králové.

vliv charakteru, okolí, motivů, Stran V a 649; velká 8*; Cena 11 K.

společenských poměrů atd. na | Velice cennou tuto níhu redakce „Obnovy“ co
volbu člověka nejořeleníodporučuje.

atd. Expedici obstarává

Stran251. Cena3K 20h.| Biskupská knihtiskárna
VHradoi Králové.

PAMÁTKY
Objednávky vyřídí

Družstevní knihkupectví
v Hradel Králové.

jiné dle vo

za sklem K30,51 avýle.Vyrázu dle malbyBok

biřmování, k missiím a k velikonoční

sratých, symbolické obrázky, obrázkyatýoh, modlitební knihy ve skvost
nýčK važběch a různých cenách,

růžence. obrázkyv„upomínkana dý. křest

..".a.. = <

v panáob „evných na skladě má —Use ný 1

Únastemí knikkupevří,
-T
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prácí i celuloidové,náprsenky, birety

Patentní náprsennybez háčků

Zakázkyobratem “jjij
RB A9vyřizují.

DUÁNA

První český katolický zárod ve Yllnl

Prantišek huberDílna ku vyšívání
(. » zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,kříže

+ t d.

saritského chrámu

se vše franco.

Ohraničování pozemků,
plánky pro kupní smlouvy, veškeré
práce geometrovské,

veškeré stavby vodní
drenáže 4 silničníprovádí:

Inženýrská a geometrovská kanoelář

EB inženýr ME

ALOIS HORA,
úřed. x) Kulturnítechnik a civilní geometr,

Hradeo Králové,
náměstí 151,

dům p. Žaloudká, proti biskupské residenci.

Jgnáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

Hv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)|:
E (bratr P, J. Hoškadiy, faráře vo Výpraohtielob)

E doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčoný a Často vyznamenaný

výrobní závod
jvšech kostelních paramentů,
Espolkových praporů a kovového náčiní
i C vzorkyi roucha hotová ae ukázku
| n“ na nožádání frankozašjon.
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Přijmu

klempíř

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

Zatizování Velkosklad

elektrického lustrů,
světla, elektrických

telefonů. ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

a přístrojů
Dynama. k vaření

Motory. a topení.
Instalační

Žárovky materiál za
Osram, tovární ceny.

Tuogsram, ;
Tantal. Solid. obsluha,

=zdarma. — Ceny levné.

PA KOKOT

Odborný závod pozlacovačský

GAUDENG APPL,
LITOMYŠL, —

doporučuje se ku opravování i stavění

ye? | oltářů,"FT

ey Božích hrobů,křížových cest, soch atd.
Provedení veškerých slohů vzorné.

:
tya nákresyzdarma.

Všem, kdož chystají se na cesty o
prázdninách, neb na euchar. sjezd do
Vídně, vřele se doporoučí.

Faráře L. W.Hory
„WADE MECUM“
jest co diaeteticko-ochranný přípravek
nepostrádatolný v každé rodině a ne
ecenitelný pro každého, kdo costuje
déle vlakemP lodí a střídá často pod
nebí, stravu a vodu a tím stále v ne

bezpečí jest, že orgány zažívací one
mocní. Připraven jest pouze z bylinek
a neobsahuje ničeho, než jen co prospívá.
Béře se denně několik Ižiček dle potřeby.

Sta pochvalných uznání a díkůvzdání.

V lahvích po K 150, 3, 6 a 9 vedle
porta 45 hal. obdržeti lze proti předem
zaslanému obnosu u výrobny dietet. lik.
přípravku „Vade mecum“ J. Hora,
v Dašicích (Čechy). —

POKDOOKOOKX

Vyrovnejte nedoplatky za

„Abnovu“ a „Časové úvahy“

KKK AD

F MáMtá PohtaotejakeŽJan Horák, *a,
i soukenník x
M

v Rychnově nad Kněžnou ý
zasílá na požádání vždy X

dle roční emisonykollekci£4
nejnovějšíchdruhů pravých--5

x vlněných látek
m své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo- Z

zemských, Ý£ČčCetná uzmání zvláštěz kruhůvele
x důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mche ryze" křesťanského závodu za
dcbu více než třicetiletého působení.

Uěňte, prosím, malou objednávku nae: zkoušku, s9
Veřejemnélátky naťáláry. A

Též nasplátky bez zvýšenícen! ý
X 65 EG8) X 0D X G6DX E8DX
643XG8

arevná

P fostfelní okna
v odbor. provedení zhotovuje a dodává

Fr. Uhlíř,
urělé sklenářetví

v Třebechovicích u Hradce Král.

Cenniky arospočty na požád. zdarma.

Re

Zhotovujenážvy«dleši mu
nejnovějšíchpda |' seM

4 sn DE——— — -— 



Hradeoieo Králové,

Nejlevnější cenyt

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případůúmrtí
ge- a věna dítkám "8

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál.,
jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil v 86
případech úmrtí celkem 40.676 K, získav 805
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtradnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže 1 ženy od 24 do 45
let. Příspěrek správní každoroční obnáší 2 K,
zápisné jednou pro vždy jest: do 30 let 2K,
do40let 4 K, do 4let 10 K. Každý člen se
zavazuje, že splatí úmrtí spolučlena 2 K,
jež se vyplatí bez průtahu bůď zákonitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého života
označil.

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž
poskytuje též

7 věno"a
K jeji ejishsňatku,případněvdenjejich, m také při úmrtí těch,
ke je do boru věnného přihlásili.

Každý pojištěnec u věnného odboru obdrží
tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
bylo přihlášeno.

Jinochy lze přiblásiti až do stáří 18 let a
dívky do 16 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil

bb. rok věku oetspěrsí pe 6 E je pro všeckystejné, rovněž po 1 E ve výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adressa zní:

Spolek „Charitas“ v Hradel Králové,

Dr. Frant. Reyl, Váel. Jenšovský,
předseda. jednatel.

Kdo se chceš srdečně zasmáti, výborně se pobaviti,
ale zároreň také o mnohém se poučiti,noodkládejj a ob
Jednej si rychle

Věnec z česneku
dílI.,

který ve sbírce „míhovna Přítele lidu“ v Brně
právě vyšel.

Vkusně upravená objemná tato kniha o 904 stranách
s 20 pěknými, vážnými i žertovrnýmiiIlustracemi, obsahující
25 podařených obrásků ze života a působení židů,

stejípouze3 K20 h, poštou3 Kb.
Zasílá se pouse po saslání příslušného obnosa,

křížové cesty,

oltáře, SOGNY, Boží kraby4
ý- levně provádí absolvent c. k. odb. školy sochařské +

a řezbářské

) BOHUMIL BEK v HORE KUTNÉ. ©

Prodám louku
(3 a půl korce)

v katastru Slezsko -Předměst
ském u Hradce Králové.

W
U hodněnno YO oz

koslel, párameniů
prádla, praporů. přikrovů, koberců a

ov ke máčímí ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávacíchreferencí a odporučení.—

Oreskové osamioemaíky, rospočty,vzorya hotovésboží
Bez velkoměstské rožie ve vlastních dílnách a

pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě lovačjš!

osmyaš o pe než všade jinde.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

, Velodůstojnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo
rečiti veškeré kostelní nádoby a

a to: mo. msuce, kalichy
elbáře, nádeb vil

U, , lampy,k kalalce,“koní
čírkeratm toric 1 Bé Břed-před
ode opraví původal intenci aaHbh meboproti do
platku za nové6 vymdňnje. Hotové

edmáty neb zasílá

Pote anko S n nasnostikoupě
Věss6 posílá posvěcení.Práes ruční

Holíte se sám?
Holičské mýdlo
Štětec
Miska niklovaná s majolikou
Saton krém na holení
Kámen po holeníKolínskávoda.... . . +.«
Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou

zasílá

JOS. JELÍNEK, parfumerie
VHradoi Králové.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnácma ducho
venetvu s ul. patronátním úřadům Eopravování

a přezlscování
oltářů, knzatelon, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, železných

náhrobních křížů,
slacení písma a různých předmětů venku se nale

nová chrámová zařízení

|or slohu a provedeníčistěuměleckém.
roBpočty zhotovaji úplně bezplatně ar ústnímu jednání dostavímse na požádánítaktéš

bes nároku ma cestovné.

Mnoho pochvalných uznání poruce a bronzová
státní medailio s výstavy v Pafdabicích.

SE“ Závod založenr. 1898. "ie

——,—.,,.,—“.Ů,,“
Dvěprostranné

místnosti
za skladiště neb dílna obuvníkům a krejčím
zviáště dobře se hodící jsou ihned
k pronajmutí. —K doptáníu firmy

K. V. SKUHERSKÝ,
© a k.dvorní továrna nábytku v Hradci Král.

V úvěrníspolečnost,zapěsné společenstvo s ručením obmezeným

u HradciKrálové,(protiGrandhotelu):

Sbied aastříbrnýchblenetů,jakosbečed přijímá vklady na knížkynáramků abů. 33

prašoný,tbolžnkýSánsánízaseprá == za 49 až 5. ==
Bleréolale,stříbro adrahobamybopujeza najvyůšícem) úrok ato dle výpovědi.

Nejlepší cídidlo 0 JAN STANĚK, SRO-Bl lískymapožádánílamu 0
V © pol 3 oloolonr

— Pe příhodný. Y: Brak al KarelinyBvětlé,čis.19.». Uhlí 3por, ej

Doporučujeme———=

PARANENT kaditolnícoalá. daně a orotbnal.



Příloha
Jak si pomáháme.
Veřejnost naše byla velice vzrušena, když se

dověděla, jak vinou české nedbalosti byl ztracen
v Bělé pod Bezdězem pro Čechy rázem prvý sbor.
Jak chovali se ve vážném okamžiku místní staro
sta Sokola a starosta okresní, jest pode všecku
kritiku. Budou ovšem rehabilitováni ihned, jakmile
začnou na veřejných schůzích sekati do >kleri
kálů«, tedy do krve vlastní. To jest vždycky po

„slední a osvědčeně praktické záchranné prkno po
litických trosečníků.

Bývalý národní poslanec baron Karel Rolls
berg zaslal ústřední hospodářské společnosti v
Opavě prohlášení, že se vzdává členství této ho
spodařské instituce, v níž tak dlouho horlivě pů
sobil, protože nemůže souhlasiti s podivným ho
spodářstvím, jež se právě ve společnosti zahníz
dilo. Ze společnosti vyloučen dobrý pracovník re
daktor Hans. Nyní tam má hlavní slovo pokrokář
Zika, jehož působení znamená dalekosáhlý rozvrat
české menšiny. >Opavský Týdenník« schválně u
veřejnii vášnivé sebeobrany Zíkovy, které tento
rozšiřuje o Slezsku ve velikém množství. Tyto o

dodává: »Pamflet Zíkův otiskli jsme jen proto,
aby viděli i ti, kdož doposud nesouhlasili s kriti
kou činnosti Zíkovy a prokazování jeho naprosté
neschopnosti pro mandát poslanecký, že jsme měli
plnou pravdu. Co jsme napsali neb uveřejnili, vše
bylo vážné a co tuto si přál pan Zíka, je »ušlech
tilostí< nejvyššího stupně.«

Proč statky církevní posud se nacházejí někde
v pronájmu lidí nekatolického nebo nečeského
smýšlení? Protože se více miluje boucharonství
než nejvydatnější drobná národní práce. >»Den«
napsal:

>Mohli bychom uvésti celou řadu případů, kde
se o pronájem církevního statku nehlásil ani jeden
český člověk. Omezujeme se však pouze na jeden
z poslední doby. Když se jednalo o pronájem stat
ku brněnské kapituly, hledal pan dr. šl. Koudela
více jako rok vhodného nájemce z českých řad
rolnických, Každému. o němž předpokládal, že by
statek pronajal, bylo dopsáno, telegraficky byli
různí čeští rolníci jak z Moravy tak i z Čech vy
zváni, aby se o nájem ucházeli, vyjednávalo se
prostřednictvím sekretariátu Katolického rolnické
ho spolku o utvoření konsorcia rolníků, zkrátka
bylo podniknuto vše, co se podniknouti dalo. Bohu
žel, nenašel se ani jeden český rolník nebo pe
něžní závod, jenž by byl statek za podmínek, jež
byly pro každého přijatelny a byly velmi výhod
né, pronajal. Proč se nehlásili agrární zemani? S
radostí by jim byla kapitola statek pronajala. »Mo
ravskému Venkovu« a jeho zemanům se však ne
jedná o to, aby církevní statky byly pronajímány
českým lidem, nýbrž jen o štvaní proti »kleriká
lům«. Snad by mohl p. posl. Rozkošný, jenž má

Venkov« poučití.«
A zase nová agrární malversace! Nestačilo, že

veliký rozruch způsobily zprávy o agrárním ho
spodářství na Pardubicku, Něm. Brodě, Žďáře atd.
Nejnovější revise hospodářského družstva agrár

bylo jednoduše defraudováno nejméně 12.000 K.
Z toho plyne naučení, že jest velikou chybou, jest
liže v tak důležitých hospodářských podnicích se
zadají místa politickým křiklounům jako odměna
za kortešování, aniž by se hledělo k schopnosti a
naprosté spolehlivosti takových lidí. »Politika a
zas politika, strannický boj za každou cenu!« Dle
tohoto hesla jednají agrárníci. Mají však pamato
vati, že jako strana třídní vzdalují se od svého
nejvlastnějšího hospodářského programu a že tuto
nedbalost pak odnáší národ vůbec. Pozorujme, co
se dělo při volbách na Moravě, jak k vůli politic
ké a kulturní zaujatosti vychvalovali agrárníci soc.
demokraty, jen aby odňali poslanecké mandáty
katolickým rolníkům!

A soc. demokraté nesloužili ovšem agrární
kům proti našincům zadarmo. Centralistický soc.
dem. >Proletář«, aby sekl soudruhy autonomisty,
napsal v čís. 67.: >Máme v rukou adressy česko
slovanských důvěrníků v 26. volebním okresu, kte
ří za 20 korun denně pracovalí při posledních říš
ských volbách pro agrárního poslance Němce! Ano,
svědecky můžeme dokázati, že >Rovnost« dala si
zaplatit od agrárního poslance Němce 600 K za to,
že ho v užších volbách podporovala a že vedení
strany česko-slovanské Němcovi slíbilo v užších
volbách mravní pomoc. Mohli bychom též dotknou
ti se agrárního poslance Staňka, jehož separatisté
při posledních volbách stáli — tisíce, ale jsme sí
vědomi, že i toto všechno vyjde na veřejnost.«

A po takových volbách se napíše, jak zvítězila
>zdravá soudnost, uvědomělost, pokrok« atd.

Kartel agrárně-pokrokově-rudý to nyní dopra
coval na Moravě tak, že sami stoupenci hlasitě na
říkají. Mandátový hand! dra. Stránského, jímž u
rvána katolíkům cestou úžasných kompromisů řa

da mandátů, jeví hrozné následky. Za vlády po
krokového bloku Stránský-Staněk-Vaněk postu

puje germanisace na Moravě úžasně zvláště na
státních drahách. A sami pokrokáři již poukazují
hlasitě na nedbalost a neschopnost svých zástup
ců parlamentních.

Pozorují-li toto všecko naši nepřátelé, jen se
při boucharonských oposičních řečech škodolibě
smějí.

Řostolní práve
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký záved v Hradci Král vé.
Cetná uznání od tid. úřadů duchov. k disposici

Kulturní jiskry.
Kam až italské kachny zalétají. Zpravodajství

italské z bojiště již jest tak pověstno, že by bylo
lépe, kdyby Italové raději z bojiště nesdělovali nic.
Moderních telegrafních a telefonních zřízení zne
užívá se k tomu, aby byly obalamuceny celé mili
ony lidí. A kachny chovu italského zalétly až do
Čech. V pokrokářských listech ocitla se zpráva,
jak prý český »Orel« žádal malíře Horníka, aby
namaloval reklamní plakát ku sletu >Orla« do

Hradce Králové. Ale — ryzí vlastenec Horník, aby
své vlastenectví dokumentoval co nejstkvěleji, ráz
ně odmitl, ačkoli se tím připravil docela o pět až
šest tisíc korun! Už ta obrovská suma, která má
zvážiti vlastenectví Horníkovo, jest kachnou pří
liš divokou. Uvažte, jakým slavným mužem jest
Horník! Chudák starý umělec Aleš, který zaslou
ženě sklidil již tolik pochvaly, žije v poměrech
velice skrovných, skoro stísněných. Ale najednou
povstal slovutný malířský prorok Horník, který
Alešc rázem přerostl o dvě hlavy, ačkoli odborní
znalci o tom nic nevědí. A slyšte, sami klerikálo
vé nabízeli tomuto veskrze pokrokovému muži tak
velikou sumu! To přece už pro reputaci něco zna

vě rozepěly se pokrokářské listy velikým hym
není nad tak vzácným obětavým sebezáporem

ilorníkovým. Teď teprve vidíme, co vlastně Hor
ník znamená. Vždyť přece katolíci nejsou skuteč
nými Čechy, jak rozhoduje německý žid a jak to
po něm papouškují popletení Čecháčkové.

Ale co jest na věci pravdy? Všecko od první
písmeny až do poslední jest vylháno. Předně jest
absolvtní nemožností, aby mohli chudí >Orlové«,
kteří jen vlastní obětavostí bez podpory různých
vydatných fondů a nota bene I bez podpory vlád
ní k něčemu dospěli, nabídnouti za obraz aspoň
šestinu té sumy, o jaké mluvily noviny pokro
kářské. Proto jest tendenční a zlomyslnou lží zprá
va, že něco takového bylo kterémukoli malíři na
bízeno. Lží jest tvrzení, že vůbec náš >Orel« s
Horníkem o něčem takovém vyjednával, balamu
cením veřejnosti nutno nazvati i to, že byla po
žádána firma Husník a Háusler o vypravení tako
vého plakátu.

Jedná se však nyní o to, kdo divokou kach
nu italskou první do světa pustil. Pokrokové re
dakce ovšem přece samy nejsou tak neobratné, a
by si vymyslily za zeleným stolkem lež do očí
bijící, která hned v zápětí musí býti potřena. I po
slední žurnalista ví, že by takovou zbrklostí své
mu listu jen škodil. Přišla tedy informace z jiné
strany. A tu by neškodilo, kdyby listy ty oznámily
beze všeho pardonu podvodníka, který chce kla
mati veřejnost lhaním tolik bezcharakterním. — A
do té chvíle, co tyto řádky píšeme, nečetli jsme
nikde. že by sama firma neb umělec pověděli ve
řejnosti, jak byla šálena. A přece ti pánové vědí
velmi dobře, že k takovému jednání naprosto ne
došlo. -.

Či si myslí někteří lidé, že takovým psaním se
udělá někomu solidní reklama? Kdo Horníka ctí,
ať přispívá k jeho slávě způsobem libovolným! Ale
nikdy se to nesmí díti na účet lidí těch, kteří s
Horníkem nemají co činit a kteří nehodlají držeti
záda, vzpomene-li si někdo, že by se po nich
dobře špihalo. Tolik uvádíme také proto, že mo
ravské časopisy katolické samy se domnívaly, že
na věci jest něco pravdy.

Pojem denunclace dle Iilosotle pokrokářské,
Pověstný professor K. Juda napsal tato slova: >Ni
kdy nebylo a není náboženství lidské nic jiného,
než řemeslo, než obchod. Nikdy nešlo za ideály
božkými, nýbrž za světským úspěchem.« Tyto zů
myslné lži napsány v katalogu Kupkovy výstavy

k veřejnému čtení. Tímto neomaleným způsobem
šlehlo se netoliko po katolících, ale i po Českých
bratřích, po všech millionech těch lidí, kteří za
svou víru vytrpěli muka nevýslovná. Mučednic
tví, bolestné umírání bylo tedy tím >»obchodem,
řemeslem«. Po takovém fanatickém útoku měli
právě pokrokáři projeviti rázně spravedlivou kri
tiku o lžech, které tolik bily do očí. Ale ticho bylo
na Olympu! Až teprve, když rovněž veřejně pro
stělovský farář potupu všech lidí věrících od
mítl, nastalo děsné zemětřesení. Do všech za
padlých koutů zemí koruny České hřměly válečné
polnice na obranu Judovu. Ten odvážlivý kněz,
který se nerozpakoval podle svého přesvědčení
postaviti proti lžem jasnou pravdu, nazván denun
ciantem. Táhly proti němu šiky jako proti vyvrheli
lidského pokolení. Slovo »denunciace« tu prováze
no krokodýlími slzami, tan zas hřímavým hlasem
Iva, ozývalo se v nejruznějších toninách. Nikomu
z pokrokářu nenapadlo říci své svobodné mínění,
a že uhýbání před slovy tolik nespravedlivými by
zavinilo domněnku, jako by místní farář nevěděl,
co proti takové krakonošské lži namítati. Za to
však Juda byl hrdinou dne, na kněze pořádány
Štvanice jako na šakala.

Nuže, nyní veřejnost zase ví něco jiného. Mo
hla poznati dokonale, jaké stanovisko Juda zaujímá
k deminciaci v praksi. Kdyby někdo prováděl ta
kové slídění a pronásledování nepohodlných osob,
jak se nyní na Judu prozradilo, byl by už od po
krokářů přímo uštípán. Teď se již ví, jaké zá
písky pro tendenční boj si Juda činil o svém pří
borském řediteli a chování vlastních kollegů. Jen
některé ukázky, nalezené v zásuvce školního sto
lu. »Všecko je otráveno. S rozvrhem jsou spoko

dělá úplného špicla. Šel k řediteli ukazovat (5X),
jak žáci bídně píší rond (Bozděch). — S. mne za
volal do ředitelny. Vztek náramný ... Byl by
rád něco řekl, ale netroufal si. Vašek nemá po
nětí, co má učit. Strašný program napsal. Později
na tc upozornit. 7. X. odpoledne 3 hod. měl mít
kdosi dozor dole. Starý sám chodil. Na mne kou
kal. 26. X. nebylo dozoru v II. před osmou (Ká
lal), chodil ředitel, já supploval za Vášu (byl u ra
portu) i za něho chodil v I. patře. Dne 6. listopadu,
nebyl ředitel na supplovačce za Hruboše.« Zápis
ky píší ještě hůře na jiných místech. Všude po
znamenány chytře takové podrobnosti, které by
se mohly jinak zapomenouti. Proč takové věci si
Juda zapisoval, snadno lze uhodnouti. A byly-li zde
zmínky o pokrokářských časopisech, tu teprve
se kolegům Judovým rozbřesklo, odkud asi po
chézejí zprávy, jimiž byli v novinách trháni.

A když Juda, ovšem poradiv se napřed s o
bratným advokátem, žaloval časopis »Našinec«
proto. že ho nazval denunciantem, jediný časopis
pokrokářský neřekl o takovém slídičství spraved
livého a otevřeného mínění. Po soudu však napsal
»Čas«, že »ředitel Simonides předložil soudu ja
kési (!!) školní zápisy, které prohlásil za majetek
Judův a ze kterých mělo (!) jíti na jevo, že Juda
dává professory do novin«. O zápiscích, které mě
ly (*) hráti úlohu, bylo zjištěno, že je neznámý pa
chatel ze zásuvky v professorské knihovně Judovi
ukradl .... že je najednou ředitel Simonides před
ložil soudu jako majetek Judův a dostal prý je on,
ředitel, poštou. Ovšem, ač soukromé vlastnictví,
zapomněl je vrátit vlastníkovi.«

Zde jest věrná fotografie dvojí filosofie. Když
dr. Štemberka mrskal v novinách kaplana na zá
kladě dopisu, který byl neznámým pachatelem

z pošty odcizen, pokrokářský tisk Štemberku ve
lebil a ani slovem se neozval proti zlovolnému po
rušování listovního tajemství. Nyní však »Čas«
zaujímá k jiným stanovisko opačné. My však tvrdí
me, že na obojí straně byla při nejmenším zlovol
nost stejná a že byla pokrokářská smělost ještě
rozhodně větší. »Čas« píše o »jakýchsi« zápiscích,
jako by si chtěl zahrati na naivního nevědomce.
A píše tak, jako by se posud vlastně nevědělo, kdo
ty věci psal, a co tam bylo. Jen aby Judu všemož
ně přichránil! Ale jindy jak často po odsouzení po
krokáře apeloval na samostatný úsudek, jak ča
sto dokazoval, že rozhodnutí soudu nemůže zvrá
titi to neb ono přesvědčení. Ostatně sám Machar
napsal za aféry Herbenovy, že při soudu jsou
»kličky a paragrafy«. Teď však týž list nad odsou
zením časopisu jásá, jako by bylo proneseno ne
omylné orakulum nějaké veliké moderní filosofie.
Ve dnech, kdy nazval »Čas< Dostála-Lutinova

znovu denunciantem, hájí Judu všemi desíti. Tak
se tedy zaváří v pokrokářské kuchyni dvojí filoso
fická kaše. Ten, který se brání proti lži, jest de
nunciantem, takový však člověk, který má zápi
sky tolik průhledné, jest — pronásledovanou obětí.

Úplatková aléra soc. dem. poslance Prokeše.
Denníky české dne 19. t. m. přinesly zprávu o roz
hodnutí těšínské poroty dne 18. t. m.: Před zdej
ší porotou konalo se přelíčení ve známém sporu
soc. demokratického poslance Prokeše proti učiteli

který, jak známo, obvinil v červenci minulého ro



ku Prokeše, že bral úplatky od závodů a sám se
přihlásil jako pisatel oné lokálky v >Ostravském
Denníku«. První přelíčení bylo odročeno za úče
lem předvolání dalších svědků. Během dnešního
druhého přelíčení bylo zjištěno, že býv. úřadník
závodu >Marie Anna« Lobkovic prohlásil ke dvě
ma svědkům, že nesl z ředitelství »Marie Anny<
poslanci Prokešovi do bytu obálku naplněnou ban
kovkarni. Dále bylo zjištěno svědeckými výpověď
mi, že německý Strassmannův pivovar V Mor. O
stravě a parní pekárna Tillova zaplatily v sekre
tariátu soc. demokratickém třem osobám, mezi ni
mi také posl. Prokešovi dohromady 1100K na za
stavení boykotu na tyto závody uvaleného. Hlav
ní svědek ředitel Mertens dlí v Africe a nebylo ho
možno tudíž vyslechnouti. Právní zástupce posl.
Prokeše, dr. Witt, který chce kandidovati na O
pavsku a ucházeti se o český mandát, mluvil ne
jen k porotcům, ale také ku presidentu německy,
ačkoliv president ho sám oslovoval česky! Ve
svém plaidoyeru poukazoval dr. Witt hlavně na to,
že učitel Skýpala je na Ostravsku silně nacionál
ně engažován, že svého času brojil proti zadání
pražských vodovodních rour německým závodům
vítkovickým a že prý proti Němcům všemožně
vystupuje. Porota byla úplně německá, poněvadž
všichni čeští porotcové byli drem Wittem odmít
nuti. Po provedeném líčení byl však obžalovaný
Skýpala 10 hlasy osvobozen.

Ači Záložna v Hradci Králové,

Školský obzor.
Krátce, řízně — a relorma hotova! Kdo jen

kých, kdo pozoruje moderní mravenčí pokusy
praktické, častá, účelná pozorování zkušených

vychovatelů, musí uznati, že věda ta velice po
kročila. Ať směr konservativní nebo radikálnější
— všude bedlivě sledují se úspěšné výsledky i de
tailních experimentů, aby se jich použilo v praksi.
Nad výchovou dětí bdí tolik tisíc osvícených hlav!

A podejme nejmarkantnější příklad! Jsou v
Evropě školy konfesní a zcela nevěrecké! Odmy
slíme-li si stránku nábožensku, vidíme, že o jiné
výzkumy v oboru paedagogiky dělí se oba směry,
jsou si nepřímými rádci. A společným přesvědče
ním vážných representantů obou směrů jest, že
nutno vésti mládež k disciplině, že dítě musí ctíti
autoritu učitelovu, nemá-li se státi vychovatel ve
škole -ubohým ujařmencem nezbedů. Vyžaduje-li
se kázeň přímo vojenská od soc. demokratů na li
deci: starších, zkušených, jest potřebí tím více, aby
se podřizovalo přesné disciplině dítě, jehož rozou
mek nelze vésti k plnému poznání klikatinou uče
ných filosofických směrů. A tím méně možno pů
sobiti takým způsobem na ustálenost rozmarné, ne
stálé vůle dětské. Kdekoli jest kázeň uvolněna, lo
mí bezradně rukama sám učitel pokrokový. Jestli
že se namítne, že přece někde jest vyučování mož
no i při kázni nejvolnější, odpovídáme, že málo
který paedagog jest takovým kouzelníkem a že
tím méně přicházejí do školy děti stejných povah,
se stejně pečlivou průpravou předběžnou, poskyt
nutot od rodičů. A jestliže by i většina koleček ve
školním stroji šla hladce, jediný nezbeda do třídy
vnáší tak veliký zmatek, že tím trpí celek úžasně.

Za základ dlužno vzíti poměry skutečné, pra
videlné, nikoli výjimky.

Ale všimněme si, jak pohodlně, krátce a řízně
řeší školskou otázku k vůli dotěrné agitaci tisk
soc. demokratický. Vizme, jak dovede pochlebo
vati a heslem svobody lákati do svých řad mládež
ten tisk, který bezohledně ujařmuje kruhy občan
stva dospělého! ©Durynský socialistický časopis
»Volksireund« vybízel v úvodníku škole odrostlou
mládež, aby vstupovala do socialistických organi
sací, těmito slovy: >Se hřmotem zapadly za vámi
školní dvéře, když jste se posledně obrátili zády
ke svému vězení. Po osmiletém žalářování pozdra
vujete světlo a svobodu. Nikdy již nevkročíte na
místo, které vás oloupilo o drahá léta vašeho mla
dého života. Nebyl to drahý kov, jehož vám škola
poskytla, ale bezcenné olovo, které jen chvíli se
leskne a potom sešediví. Toužili jste po vědění,
které by vašeho ducha sílilo a občerstvilo, ale ško
la dala vám kámen místo chleba. Vaši rodičové
chtěli, abyste byli vychováni v lidi pevné vůle, ale
škola se snažila vaši páteř zlomiti a vaši vůli ubíti.
Nutila vás k slepé poslušnosti a chtěla z vás na
dělati otroků. Chtěli jste své mladé údy protáh
nouti a cvičiti, ale škola vás nutila k nehybnému
sezení. Co vám škola dala, to nejsou ani meče z
lepenky. Vzhůru ku práci, mladí přátelé, abyste
se naučili kouti nepřemožitelné zbraně pro životl<

Za takovou demagogii poděkují i vychovatelé
pokrokoví. Jen ať sl tedy zřídí soc. demokraté a

spoň v Portugalsku nebo ve Francii takovou školu,
proti níž by nebylo potřebí střílet protesty shora
uvedenými. Pak soc. demokratům budou vděční
myslitelé moderní.

Na c. k. gymnasiu v Hradci Králové bude zá
pis žáků do I. třídy dne 6. července od 9. do 10.
hod. a dne 8. července od 8. do 9. hod. Druhý zápis
bude po prázdninách dne 16. září od 8. do 9. hod.
Přijímací zkoušky budou hned .po zápise. Zápis
záků do ostatních tříd, nových i dosavadních, bu
de dne 16. září (nových) a dne 17. září (dosavad
ních).

Královská česká zemská střední hospodářská
škola v Chrudimi má tři ročníky; absolventi mají
právo jednoroční dobrovolné služby vojenské. Do
I. ročníku mohou se přihlásiti bez přijímací zkou
šky absolventi IV. tř. gymnasia neb reálky, neb
úplné račšťanské školy ústně od 6.—18. července a
písemně od 6. července do konce srpna.

Kdo za řádného studujícího do prvního ročníku
chce býti přijat, na tom se žádá, aby předložil:

1. list křestní, jimž dosvědčiti se má, že mu
bude do konce tohoto školního roku 15 let;

2. vysvědčení o bezúhonnosti mravní v tom
případu, nevstupuje-li přímo ze střední školy na
ústav;

3. vysvědčení, že s dobrým prospěchem vy
chodil 4 třídy gymnasia neb reálky, aneb 3 neb 4
třídy školy měšťanské;

4. sustentační revers, jímž otec neb poručník
prohlašují. že studujícího budou na škole vydržo
vati.

O přijetí žáků rozhodne se 1.—8. září a ředi
telství o tom podá ihned písemnou zprávu žada
teli. Při přijímání mají přednost žáci s lepším vy
svědčením. Školní rok počíná dnem 16. září a kon
čí dnen: 15. července. Zápisné obnáší jednou pro
vždy 10 K. školného se platí ročně 80 K a roční
příplatek na laboratoř jest 10 K. Ústav nemá in
ternátu. Na dotazy odpovídá a prospekty zasílá
ředitelství. -- Jan Trojan, ředitel.

Dívčí paedagoglum cís. a krále Františka Jo
sela I. s právem veřejnosti v Chrudimi přijímá
denně přihlášky do I. ročníku i vyšších, pokud
jsou místa uprázdněna a žádosti za dispens stáří.
Tyto podati iesl prostřednictvím ředitelství ústa
vu co nejdříve. Zápis a přijímací zkoušky konány
budou ve dnech 8. a 9. července. Týž ústav přijí
má na ce'é zaovatření dívky od 6 let, které mohou
navštěvovati cvičnou školu při ústavě.

Na c. k. jubilejní reálce císaře a krále Fran
tiška Joseta I. v Kostelci nad Orlicí konati se bude
zápis a přijímací zkoušky žáků do I. třídy dne 6. a
8. července t. r. od 8 do 10 hodin. Zápis žáků ze
škol měšťanských aneb z jiných škol středních ko
nati se bude dne 16. září 1912 od 8 do 10 hod. Bliž
ších zpráv lze si vyžádati u ředitelství ústavu.

Přihlášky ku zápisu a přijímacím zkouškám do
IL ročníku soukr. ústavu ku vzdělání učitelek s
právem veřejnosti v klášteře Sester Nejsv. Svátosti
v Č. Budějovicích přijímá ředitelství v témže klá
šteře, které přijímá též přihlášky do přípravné
školy pro I. ročník paedagogia. Žadatelky do II.
ročníku paedagogia musí k nekolkované žádosti při
ložiti křestní list, lékařské vysvědčení, propouště
cí vysvědčení a krátký postup vzdělání a přípravy
ke zkoušce. Žadatelky do přípravné školy předloží

mace a prospekt ústavu zašle ředitelství na po
žádání.

Učitelské desatero k otci. I. Jestliže se snažíš
v dítěti podvraceti vážnost k učiteli, pamatuj, že
takovým počínáním poškozuješ nepřímo autoritu
vlastní. II. Učitel není čarodějem, aby vychoval
každého chlapce dokonale bez tvého horlivého spo
lupůsobení. III. Nehněvej se hned, nepodkládej beze
vší rozvahy zlý úmysl, jestliže i učitel někdy v
jednání s tvým chlapcem poněkud pochybí. Sy
nek tvůj stará se ve škole pouze o sebe, učitel s
napjatou pozorností musí vésti kontrolu nad tolika
žáky! Jest možno, aby při tom byl vždy neomyl
ným? IV. Staráš se o dvě až tři děti. Máš je často
na očích celé dni. A přece někdy k napomenutí
musí přistoupiti trestání. Můžeš tedy zazlívati u
čiteli, jestliže hledí udržeti kázeň mírnými tresty
mezi tolika dětmi také? V. Je-li tvůj synek potre
stán, věz, že učitel zakusil již před odhodláním k
trestu sužování více, než chlapec při přímém ká
rání. Učitel vždy raději chválí, než trestá — zrov
na jako ty. VI. Jestliže nezbedným chováním
hoch rozdráždil učitele tolik, že tento sáhne v kraj
ním rozčilení k trestu přísnějšímu, uvaž, že chla
pec trpí jen krátkou chvilku, ale učiteli jsou pro to
připravena muka na delší čas, i kdyby nebyl udán
u svých představených. VII. Jestliže děcko při vy
učování vytrhuje, jestliže je posíláš do školy poz
dě, pamatuj, že neškodí jen sobě, nýbrž že poško
zuje prospěch třídy celé. VIII. Škola není ústa
vem pro financování dětí, učitel při skrovném platu
svém nemůže opatřovati školní pomůcky takovým
žákům, jichž rodiče mají často vyšší plat, než on
sám. Stojíš-li opravdu o duševní pokrok dítěte, do
kaž to tím, že mu potřebné věci zakoupiš bez
čekání na podporu vnější. IX. Před dětmi svými
na žádné zařízení školní nehubuj, ale vzbuzuj v dí
těti raději při každé příležitosti lásku ke škole a
vzdělání. Povinnosti, jež se těkavé mysli dětské ve
škole ukládají, stejně vyžadují od žactva často se

* bezápor. Jak bude své povinnosti dítě plniti, sly
ší-li proti nim protesty od lidí starších? X. Chlu
bíš-li se uvědomělým vlastenectvím, uvaž, jak se
chováš ke škole. Z ní přece vyjde nová česká ge
nerace, jež má národ zachovati. Naučí-li se náš
dorost pilně plniti povinnosti školské, dostojí svě
domitě svým povinnostem i v životě praktickém.

—

Národohospodářskéhlídka.
Vnitiní kolonisace v Angiil Ve všech státech

evropských jeví se péče, jak pomoci továrním a
zemědělským dělníkům, drobným lidem vůbec, ke
kousku půdy, již by sami vzdělávali a tak k ven
kovu více se připoutali. Anglie má již dvoje zá
konodárné opatření: jedno na zřizování dělnických
zahrádek a druhé na zřizování drobných zeměděl
ských statečků.

Podle zákona o losech či podílech dělnických
má každý dělník právo žádati od obce, aby mu
dala do nájmu jeden akr půdy. Obec půdu potřeb
nou si opatří rovněž nájmem, a nemůže-li dostati
dobrovoině nic do nájmu nebo ke koupi, má prá
vo sáhnouti k nucenému nájmu nebo k vyvlastně
ní pozemku. Dělník stává se pouze nájemcem toho
housku půdy s domkem (nebo bez domku), aby
nebyl vázán na místo jako vlastník, ale byl svo
bodnější v hledání lepších podmínek práce. Dělní
ci zemědělští tohoto svého práva na >podíl obec
ní< užívají častěji, než průmysloví. Ale žádali, aby
jejich podíl byl jim zvýšen až na 3 akry (přes 6
měřic, 1.2 ha) a na držení jedné krávy. Zatím však
obec musí dáti nejméně 1 akr, a smějí dáti Jedno
tlivci do nájmu nejvýše 5 akrů (2 ha — 10 měřic).

Zákon o »malých usedlostech« tvoří statečky
od 1 do 50 akrů (2 až 100 měřic) výměry a dává
je do nármmužadatelům nebo jim je prodává. Pro
vádí zákon rady okresní, kdežto předešlý zákon
rady místní, zvláště k tomu cíli tvořené. Rada o
kresní potřebné pozemky buď najímá (na l4 až
35 let), nebo vyvlastňuje. Nabývání půdy této pro
střednictvím družstev zemědělských má zvláštní
výhody, jichž nemá najetí nebo nabytí usedlosti
přímo. Nejčastěji se žádají usedlosti od 1 do 2 he
ktarů. Na vyživení rodiny stačí statečky 2 až 2
a půl hektarové při zelinářství a zahradnictví, 10
hektarové při dobytkářtví a 12 až 15 hektarové při
smíšeném hospodaření. Velkostatky a střední stat
ky, které k tomu cíli se vyvlastňují, nebo k pro
nájinu nutí, stěžují si, že se jim odtržením části
pozemků znehodnocuje ostatek statku, budovy
jsou „pak příliš veliké, pzemky už nevynáší na
správu svou a pod.

Většina »drobných usedlíků«< však nekupuje
si statečky, nýbrž je pouze najímá. Nájem se jim
zdá příhodnější. Nejsou tak vázáni, jako kdyby se
stali vlastníky statku.

Upozornění české veřejnosti. Česká Národní
Rada v Olomouci, plníc úkol na ni vznesený, pova
Žuje za svou povinnost, se zřetelem na fakta v tre
stním vyšetřování a líčení pro zločin podvodu pro
ti p. Václavu Valentovi, řiditeli >Všeobecného ú
věrního ústavu« v Olomouci, u c. k. krajského
soudu v Olomouci zjištěná, kterážto fakta i po
rozsudku nejvyššího kasačního soudu ze dne 27.
dubra 1912, jímž byl p. Václav Valenta z důvodů
právnických osvobozen, v podstatě zůstala nezmě
něna, varovati českou veřejnost, úvěr hledající,
před >Všeobecným úvěrním ústaveme«v Olomouci,
Laudcnova ul. č. 6.

O příčinách drahoty přinesla brněnská »Filíd
ka< toto pozoruhodné sdělení: >Národohospadář
ský spisovatel, vloni z min. obchodu na českou te
chniku brněnskou, jako professor nár. hosp., pře
sazený, dr. Karel Engliš, měl 18. května v úřed
nickém spolku brněnském přednášku o drahotě a
příčinách jejích. S přesností a hloubkou sobě vla
stní probral řečník toto skoro už otřepané thema
a přinesl tak přece mnoho zajímavých ohledů do
složité soustavy hospod. a sociálních činitelů ži
vot veřejný a v něm zjev drahotní utvařujících.
Příčiny drahotní rozděluje na všeobecné a zvlášt
ní. Není příčinou drahoty nedostatek štědrosti pří
rody. V 30 letech, 1880—1910,obyvatelstvo Evro
py vzrostlo o třetinu (33 proc.) a obyvatelstvo
světové o 23 proc., ale světová produkce pšenice
vzrostla o 60 proc., žita o 33 proc., ječmene o 50
proc. kukuřice o 80 proc. Příčinou není zkrácení
doby pracovní, neboť je prokázáno, že přes krat
ší dobu pracovní výkonnost jednotlivého dělní
ka stále vstoupá. Ubývá však vlastních výrobců.
V tetech 1890-- 1900 přibylo obyv. v Rakousku o
9.44 proc., ale výrobních osob jen o 4 proc., za to
úředníků a svobodných povolání o 26 proc. ob
chodníků o 23 proc., osob v zemědělství činných
dokonce ubylo o 3 proc., v průmyslu pak jich při
bylo jen asi o 9 proc. V boji o vyšší důchod, jejž
všecky třídy vedou, podle moci a síly jednotlivá
třída dříve. jiná později dosahuje zvýšení důcho
du. Ale za zvýšením důchodů následuje ihned je
ště vyšší zdražení výrobku nebo služby její. Také
veliká těžba zlata (r. 1890 jen 246 mil. liber, r.
1909 však 92.1 mil. liber) způsobila klesnutí směn
né hodnoty peněz. Ainer. nár. hosp. Ashley odha
duje zvýšení cen zbožových ve 20 letech na 23
proc., ale klesnutí ceny peněz jen na 6 proc. Tedy.



vina aspoň za část zdražení padá na hojnost zla
ta. — Mění se polřebá obyvatelstva, městský ži
vot zvyšuje poptávku po mase a pšenici, je cel
kem jednotvárnější v mnohých životních potře
bách. Důchody různých tříd neztravují se stejně:
malé důchody se prožívají cele, veliké nikoliv.
Tak se zdražují pak předměty právě pro nejnižší
vrstvy nejvíce. Vstoupne-li poptávka po obilí, ne
bo nastane-li úbytek jeho o 1 desetinu, ceny
vstoupnou o 3 desetiny, vstoupne-li úbytek o 2
desetiny, ceny o 8 desetin, úbytek o 3, ceny o 16
desetin. Z dalších příčin uvádí: sociální politiku,
úbytek dobytka, špatně sorganisovaný dovoz, clo
obilní, malou výnosnost pozemkovou pro nedosti
pokročilé intensivní hospodaření, kartely, speku
lace. Drahota není zjevem pouze evropským, ale
po celé skoro zeměkouli se rozšířila. Nejtísnivější
není ani v Evropě, ale v Asii a v Japonsku!<

Kde kouteček — tam stromeček. (Črta od J.
Vb.) Potěšitelným je úkazem, jaká péče věnuje
se nyní zahradám. Pěstování ovocného stromoví
stále se vzmálá, vorozumění pro ovocnářství roz
šiřuje se i do nejzasších vísek. Jsou sice ojedi
nělé případy, kde v zahradě vypadá to pustě,
než bohdá i to brzy se změní. Značnou zásluhu o
pěstování ovocného stromoví mají školy, ovoc
nářské kursv, spolky okrašlovací i mnozí jedno
tlivci. .

Školy pěstují pilně lásku ku stromoví. Ovoc
nářskými kursy, které ochotně pořádá všude, kde
se o to žádá, zemědělská rada království České
ho, dodává se chuti, znalosti i lásky k ovocnářství
vůbec na dlouhá léta.

Pamatuji se, že po prvém ovocnářském kur
su u nás v P. objednalo se v 1. desítiletí na 5000
ovocných stromků.

1 okrašlovací spolky v ohledu tomto zdatně
působí. Činí se každoročně nákupy ovocných
stromků a to z jara i na podzim, vybírají se pro
krajinu osvědčené jen druhy. Při odebrání něko
lika set stromků dodávají závody © školkařské

"stromky vybrané a poměrně levně. Tímto způ
sobem rozmáhá se každým rokem stromoví. Pro
to podobné spolky — třeba s obmezenými stano
vami, na př. pouhý nákup ovocných stromků —
měly by se zakládati v každé vesnici. Jak by to
vypadalo u nás jinak!

Než s vysazováním ovocného stromoví zapo
míná se na prázdná místa jako holé kopce, strá
ně, hrobky, meze, polní cesty, pastviska a i. A
přece stále vybízejí nás odborné listy k vysazo
vání těchto holých míst, vybízejí nás k tomu kra
jiny pokročilé, kde užitek z ovoce je značný.

1 v tomto ohledu vykonali jednotlivci kus
práce.

C3 tv námitek, zavede-li se hovor o vysazo
vání ovocného stromoví mimo zahrady. >E, dejte
mi s tím pokoj! Budu to pro někoho sázet, aby mi
to ukradl! .

Kozy mi to okousají a nebudu mít z toho nic,
leč jen zlost!

Přijdou v zimě zajíci, stromky ohlodají a bu
de po nich!

Kdo by ovoce uhlídal, i kdyby stromky měly
pokoj!

Co by to stálo peněz a práce!
Jaká škoda způsobila se ovocnými stromy

polil« atd. atd.
Je vidět dosud nechuť, obavu, strach — zkrát

ka nenastalo dosud porozumění.
Jest pravdou, že namnoze ničemové stromky

zničili, dokonce i ukradli. Než rok od roku zmír
ňují se takové slesky, školou i jinak pěstuje se no
vá generace, která má a bude míti stromek v ú
ctě i lásce.

Proti kozám je ochrana ta, že nedovolí se pá
sti tam, kde ovocné stromky jsou vysázeny. Jed
noduchý prostředek ie ochrániti stromky trnitý
mi odřezky, kterých je na mezích takové množ
ství, že mezím se pak udělá vlastně dobrodiní,
když zmizí trnkové, hlohové a šípkové houštiny,
které hospodáře ochuzují o trávu a pastvu. Proti
zajícům je levný, osvědčený nátěr.

Hlídání ovocných stromů není ani tak obtížné,
jak se zdá. Kde ovocného stromoví je hojnost, tam
ovoce není vzácno. Dokázáno jest, že v krajinách
na ovoce bohatýci, málokdo cizího ovoce si
všimne, leží ho v době zralosti a očekávání kup
ců —-kupy bez hlídačů.

Ostatně, když stromy ovocem jsou zatíženy,
postačí polní hlídač, kterého zřídí každá obec. I
tam, kde ojedinělci mají hojnost ovoce a mají snad
svého hlídače, není náklad značný. Hlídač za hlí
dání obdrží část ovoce, hlídač hlídá bedlivě cizí
i své.

Kratší a osvědčenější prostředek je ten, když
ovoce odprodá se předem, kupující zajisté ovoce
se dohlídá.

"Námitka ohledně škody poli jest sice závaž
ná, při orání činl to na nízkých mezích obtíže, ve
stlnn bývá při některých druzích úroda menší. Než
krajiny ovocem bohaté dokazují, že užitek v o
hledu tom převáží škodu.

Že ovocné sfřomoví stojí penige, jest práv
dou. Má-li se vysaditi větší plocha, tudíž mnoho
stromů, djedostiznačný.I tulzesl gormí
cl aby vytškstě co nejméně,Zakuho s

levná pláňata. 100 kusů stojí 20—40 hal. V tisících
to přijde ještě levněji. Zřiďme si v zahradě v ně
kterém koutě vlastní školku a pláňata ošlechtě
me si sami. Za 6—6 let docílíme stromků způso
bilých k vysazování. Namítne-li někdo, že šlech
tění dá práci, anebo že na to nemá kdy, neb do
konce. že to neumí, zajisté při dobré vůli postará
se o ošlechtěul některý z pánů učitelů se svými
žáky. Kdo by neměl však vůli, chuti a místa ku
zřízení takové školky. nuže, vysazujme jeřáby!
Jeřáby dají se výborně a snadno šlechtiti na

jedlé, jabloně a hrušky. V mnohých krajinách je
spousta jeřábů. Z jedlých jeřábů je výborná za
vařenina, mnohem chutnější brusinek, zdravá, tak

není šlechtěných jeřabů, dodá nám vruby každý
školkař za několik haléřů. Šlechtěné jeřáby na ja
bloně a hrušně vzdorují v horských krajinách zi
mě. Jeřáb nemá v lesích ceny. Co bude státi tudíž
vysazování holých iníst? Práci s vysázením a 0
šlechtěním. Tímto způsobem docíliti lze vysazo
vání i větších ploch bez peněz.

Nuže, s chutí do práce! Vysaďme na svých
pozemcích každý koutek! Učiňme počátek ještě
letos na podzin! Proměníme za krátko holé kop
ce, pusté stráně, pastviny a j. v utěšené koutky, z
kterých později 1 užitek sklízeti budeme!

Zemský svaz českých hospodářských (křesť.
soc.) družstev a společenstev pro král. České dle
zprávy své za rok 1911 měl 230 členů s 366 podíly.
Obrat pokladniční činil 9,987.098.94 K. Čistý zisk
2.326 K. Obnos podílů z 20 K zvýšen na 40 K, tak
že obnos splacených podílů bude 14.640K.

Národnostní rozdělení rozpočtu zemského v
království Českém. Němci žádali rozdělení rozpo
čtu zemského dle národnosti, aby prý svými peně
zi přispívali jen na své účele, že prý svou poplat
ností posilují také hospodářský rozvoj český. Za
tím však přesné rozdělení rozpočtu vypadlo v je
jich neprospěch. To ukazují tyto číslice: V r. 1911
bylo zaplaceno přirážek zemských a) z českých
okresů 27,211.679 K (62.57 proc.) z německých
16,176.965 K (37.43 proc.). Při stanovování rozpo
čtu dle německého národně-autonomního postulá
tu se ukázalo, že země na české školství platí jen
61.39 proc., na německé však 38.61 proc. Jsou te
dy Čechové zkrácení o 1,389.249K. Český odbor
zemědělské rady dostává 190.731 K, © německý
170.249 K, tedy o celých 50.000 K více. Na účele
umělecké dostávají Němci 239.204 K, tedy 41.13
procent, Češi 342.316čili 58.88 proc. Češi dostávají
více pouze na místní dráhy a na zvelebování živ
ností (77 proc. proti 23 proc.). Rozpočet na rok
1912 má potřebu 96,304.199 K. Společné výdaje,
jež se »národně děliti nedají«, činí 47,158.552 K.
Zbytek potřeby 49,145.674K je rozdělen: pro Če
chy 30,675.962 K čili 62.42 proc., pro Němce 18 mil.
469.685 K čili 37.58 proc. | když vezmeme za zá
klad výsledek starého sčítání lidu, jež vykázalo
poměr Čechů k Němcům 64.61proc. :35.39 proc.,
měli by Češi dostati 31,753.002 K, Němci 17,392.645
K. Jsou tedy Češi zkrácení o 1077.040K, nehledě
ani k tomu, že výsledek sčítání lidu z r. 1910 je
pro Čechy příznivější. Tak vypadají německé nář
ky na utiskování ve světle správných cifer.

Brejle a skřipoe,
též dle lékařských předpisů,

teploměry, dalekohledy, zpy stů
doporučuje

Karel Vacek,
sávod optický, hodinářský a zlatnický

UČIL SE NA APAČE.

(Dokončení.)

Když se hajný nade vším vážně zamyslil, dostal
na sebe veliký dopal. »Jsem to taky hlupák! Nechám
chlapovi stromečky odnést! Kdybych s tím vyrazil před
starým, nadá mi, až mne budou uši brnět celý měsíc.
Když náš fořt sl v lese křikne, vyrazí z člověka duši a
zvět jako divá natahuje běhy až do poll. Kdyby křikl
u potoka, voda by vyšplíchla do povětří až ode dna.
Pravda — takto je jináč dobrák, nemyslí to zle. Hned se
usmíří. Ale to jeho houknutil Dovedu ho hned udobřit,
ale začne-li na mne křičet, to radši budu stát vedle ka
nónu v nejhroznější bitvě. Stejně trpím tlučením srdce.
Ještě by mi mohlo puknout. Radši teda honem do mě
sta ...2... «

Zatím lesní vyšel si na prohlídku taky. A když přišel
k mlází, vyrážel ze sebe tak divokou kritiku, až dvě po
plašené veverky přeskákaly při rámusu patnáct stro
mů v divém úprku. »Je to hlídač! A možná „že tomu
slívovi ještě nějaký chlap vzal flintu i boty. Všecko mo
žné. A ke všemu aní není možno se toho Kladky dovo
lat. Počkel, až mi přijdeš na očl.«

Zatím už hajný ve vší poníženosti konferoval s ad
junktem. »Stakvalente, milostpane, stakvalente, to jste
mi nasypal do polévky blínového semínka! S tim chla

pem nic není! Jakmile jste mu podal prst, už vás drží
celého. Všecko zapře, všecko na vás svede. Co mu na
tom bude záležet, odsedí-li si týden v kriminálu? Ostu
dy jiným stejně nadělá dost. A náš starý — ten je jako
kat. Víte, je spravedlivec, s nikým se nesmlouvá, hned
všecko k úřadu. No — tohle je pěkná kaše! A já hlu
pák důvěřoval.. .«

»Prosím vás tedy, hajný, nějak to zařiďte, aby se
o tom veřejnost nedověděla. Tuhle máte dva zlaté...«

Tvář hajného poněkud se vyjasnila. »Půjdu teda,
milostpane, k Haldovi, vezmu taškáře na paškál, spustím
na něj hrůzu. Já to dovedu. Uvidíme, co bude dál.«

Hajný spustil na Haldu hrůzu, ale ten se mu vy

Dostal jste dlonhý nos od fořta a teď se jdete o něj
dělit se mnou, viďte! Chcete si chladit na chudákovi
žáhu. Ale 10 se mejlíte. Vyrukuju s tím, co mi řekl pan
adjunkt a uvidíte, kdo potom se bude škrábat za ušima
nejvíc.«

V pozdní večer stál před adjunktem Halda: »Milost
pane, zle, moc zle. Co už jsem všecko k vůli tomu stro
mečku zkusil. Mizera hajnej peníze vezme, ale protože
mu asi fořt nadal, přišel mne teď strašit jako bubák
kriminálem a kdesi cosi. Co musí chudák k vůli zlatce
vytrpěti! Já jsem mu poctivě řekl, že byl stromeček
pro vás, ale chlap neústupná, kalená. že mu po tom
nic není, že fořt přece bude žalovat. Že jsem se pro ten
stromeček ve sněhu brodil!«

»Měl bych teď z toho stromečku utrhnout největší
větev a přetáhnout vám aspoň pětkrát záda, taškáři
podvodná'!« vybuchl adjunkt rozčileně.

»Milostpane, jen žádnou velkou zlost! Moc to škodí.
Kdybych se měl nade vším zlobit já, už dávno bych
ležel pod drneni.«

»A to by bylo pro zdejší obec nejprospěšnější,«
dopověděl rychle adjunkt.

»Jen žádné rozčilování, milostpane! To jim ještě
dokážu, jak se dovedu obětovat, třeba že jsem chudera.
Já vím, co je ouřad, jakým vzácným pánem je každý
ouředník. A vím taky, co znamená ouřední tajemství.
Budu-li žalován, ani slovem se o nich nezmíním, všecko
zapřu, ať se děje se mnou cokoliv. Všecko vezmu na
sebe a basta! I kdybych měl o svou novou kudlu při
jit. Ale vědí... v mém kumbálku je moc zima, ho
spodář nadává, proč už mu neplatím nájem. Slitujou se
a dají něco chudému člověku.. .«

Adjunkt přecházel pak po pokoji rozčileně až do
jedenácté hodiny noční. Už teď byl stromeček tolik
drahý. Co bude ještě následovat? Lesník sice přivítal
hajného jako kočka myš, stál na tom, že Halda musí
být zavřen už pro tu fadu zajíců, které do ok nachytal.
Ale naposledy, když s ním promluvil ještě adjunkt sám,
dal si říci, že ty stromky všecky mohou se zaplatiti
jako mlází výhodně prodané.

Na štědrý den pak počítal adjunkt, za kolik deset

stromek rozřezat a spálit, řekla jeho paní, že tak drahé
zatopení nemá žádný občan v Kamnově ...

Halda sebral v teplém létě z vedlejší vsi kamaráda,
podobného sobě, aby se vzájemně podporovali. Podařilo
se jim ukrásti dvě kachny. Co s nimi? Pro chudáky
pečínka zbytečná. Ty se musí zpeněžit. Šlo se tedy do
hostince »U raka« do kuchyně: »Co nám za to dají?«
Pojednou nahlédl z jídelny do temnoty kuchyňské pán
se zlatým skřipcem: »Prodáváte kachny?«

»Jo, milostpane, co by za ně dali?« tázal se ves
nický pomocník, který dobře neznal terénu.

»Co vám za ně dám? Šest neděl kriminálu, rozumí
te, darebáci. Jsem tady soudcem. Kde jste je ukradli?«
Vašek zmizel do dvora, jako když do něho střelí. A po
mocník z vesnice koktal výmluvu: -My — my jsme, mi
lostpane, myslili, že ty kachny jsou divoké — že ne
patří nikomu a proto jsme je sebrali.«

»Aby je náhodou někdo nezašlápl, chudinky, že
ano!« doplňoval ironicky soudce,

A když bylo zle, nadal Halda kamarádovi, co se do
něho vešlo. Prý s takovým troupem víckrát nechce
»dělat«.

Pak se cvičil Vašek ve fechtování. Cestování se
mu velice zalíbilo. Dovedl prositi tolik úpěnlivě, že vy
žebral hodně. Ovšem vesničtí psi mu nahnali často ve
lice strachu. Ale ještě horší byla starost, aby se ne
setkal náhodou s četníckým bajonetem. Věděl, že by
nebylo pardonu. A když ho jednou závodčí vedl, stý
skal si na cestě: »A proč mne chytáte? Každý se pro
jde rád, do peciválů nic není. Však se tady procházíte
každíý den. Já jsem z vojny zvyklý na dlouhé marše.
A rajzovat se musl, must — aspoň někdo musí daleko
chodit. Kdyby byl Kolumbus nerajzoval, posud ještě ne
byla objevena Amerika.«

»Táhněte a nechte si své rozumy pro sebe!l« na
pomínal smějící se četník.

»>Aco? Stejně by vám byla jináč dlouhá chvíle.
S vámi jdu ještě rád, máte srdce. A sedím taky nejradši
v Kamnově. V jiných kriminálech se zachází s cestu
jicím jako s němou tváří. Nejlíp je přece doma — v
Kamnově.«

Nouze nutkala také zakoušeti štěstí jinak. Vašek
podělkoval v létě ve vsí Plžově — hned u rolníka, hned
v lese. Jednou spatřil, jak cizí nějací hosté rozložili se
v lese z části na lavičku, z části do mechu. »Teď by
však bylo potřebí nějakého občerstvení. Máme-li sem
chodit každý týden aspoň třikrát, jest to přece jen při
Jednom nasycení dlouhá cesta.« Halda stříhal pozorně
ušima. »Přejí-li si páni, donesu mléko 1 plvo, jak bude
libo. A hodně lacino. Hospoda jest odtud hodně daleko,
ve vesnici jsou psi na každého cizince velcí krobláni.



A tam by se musilo platit všecko dráže. Já jsem zná
mej, dostanu flašku o dva krejcary laciněji.«

»A co se tolik nabízíte?«
»lnu — myslím si, že dají páni nějakou tu malou

diškreci.«
»Nu — to ano! Nač se potloukat daleko?«
»A co budete poroučet. ..? Nechám tady třebas

do zástavy čepici a boty, aby páni nemyslili, že chci
s penězi utéci.«

»] to ani není potřebí — jen abyste tu brzy byl.«
Halda líčil ve vesničce živými barvami, jaké pan

stvo v lese »ložíruje«. »Aa — to jsou, panečku, boháči,«
řekl hostinský. »Jednoho znám — to je velkoobchodník,
peněz jako želez. Ti mohou dáti veliké zpropitné. Va
šek zaplatil a přinesl všecko v pořádku. Rozmarní vý
letníci, chválíce jeho rychlost, učinili si z něho poslíč
ka definitivního. Když Vašek šel pro »živobytí« po
druhé a po třetí, řekl hostinskému, že to páni zaplatí až
najednou. Nechtějí se prý zbytečně do tak hlubokých
lesů s většími penězi vláčeti. Zaplatí až najednou! Pak
ještě hostinský dal na dluh dvakrát, ale posledně dost
nerad. Hned pak Halda se ztratil do neznáma ...

Když potkal jednou hostinský četníka z Kamnova,
ptal se ho na Haldu. »Ten lump? Právě ho sháníme. Ta
kového vychytralého darebu těžko jinde nalézt.«

»Hm — a já ho měl darebu za dobráka. Ten mne
doběhl!« bručel si pro sebe hostinský. »Ke všemu zdar
ma sloužení div mi ještě panstvo nenadalo, když jsem
žádal zaplacení.«

Zatím hnul se Vašek o dvě mile dále, přihlásil se
k práci v opukovém lomu, vybral si peněžní zálohu a
zmizel v dál. Za měsíc hrabal se s těžkým rancem po
Skopově k nádraží. »Prosím vás, pane strážmistře,
kde bych mohl ty peřiny prodati. Jsem tuhle velice
chudý člověk, stěhuju se do Prahy — tolik peřin ne
potřebuju, mně bude ta nějaká hotová zlatka dobrá.«

Dobrák policajt ještě Haldovi poradil — náhodou
věděl o chudé rodině, která koupila peřiny ihned. Ale
v sousední vsi u statkáře byl strašný rámus. »Kdo jen
ty peřiny vyvlastnil, kdo?« Neblahá pověst zalétla do
Skopova. Teď se chytil policajt za hlavu. Kdo by řekl,
že ten dobrácký obličej Haldův tají v sobě tolik pro
hnanosti? V celém okolí deset dní se lidé ptali, zdali už
»toho zloděje mají«. Konečně byl přece nalezen a u
vězněn — ale nikoli v Kamnově. Byl dán do tresnice
tuhé na delší čas, aby před jeho apačstvím byli poctivl
lidé jisti. — Adjunkt Leva si velice oddychl, když se
dověděl, že pevné mříže brání Haldovi v dalších par
tykách a že pro svou prolhanost nikde důvěry nedojde,
i kdyby stokráte tvrdil, že ho »pan adjunkt posílal na
smrčky.« — Jen polepštli se!t« vzdechl Leva za
myšleně.

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovskó výrobní společenstvo
EB „„Wzájemnost““ mm
O6“ v Hronově Čís. 186. "U
— | Vývoz lněného a modního zboží. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:
Modní útky vlněnéi prací, dámakéi panské
plátna, damašky, obrusy, ručníky ZefÍMyY na košile,
— — šaty atd., překrásných modních vzorů. — —
WB“Výbavy pro nevěsty “U8
sa levné, povné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chvalných uznání. — Obj vky v ceně přes 2J K zasí

láme vyplaceně. 1 balík n sýrtků vkusně rosdružených
— = —

Obdržíte te mejlepší! ©Nřesť-sociál. podniki
RP“ (V podnikutomtolzetéž bezpečněuložiti
vklady proti 6%,úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemakého výboru král. Ceského
==c<====- AZemskéhoSvazu.| =
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Založeno r. 1860,

Vyznamenán státní medail:.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstarší odbornádílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové,

v nově zřízených místnostedi, Čelakovského tř.
(za živnostenským domem)

ahotovení veškerých ko“
stelních nádob se stříbru,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejakvostněj
šího provedení, v každém

vsorku a ryse církevním slohu.
Vše přeLně,čistě a důkladné

shotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž omožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvn práci trvalou A
uměleckou sa ceny přiměřené.

Teškeré vzerky jsou Jeho
Biskapskou Mílestí rerido
vány,

Mešní nádoby Jem v ohni
slatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stolních se ryvile, řádně a
levné vyřiznií.

Vše zasílám jen posvěcené.
Vzorky, rozpočty, nákresy !

hotové= vf okáaku franko
A se zašlou.

Cnuděim kestielum mošno splácet bez přirážek.

SRB“ Sta odporučenía čestných uznání po ruce. "ij
Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň

6 důvěruzávodudomácímu.
Spolkůmdoporučuji rychlé a levné provedení

odznaků spolkových atd.

. =
Továrna na cottagová americká

HARMONÍIA
též evropského systému

RudolfPajkrdkspol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Prata, Videž, Budapeit.
Podálová harmonia

obou soustav v kašdé ve
likosti, pro kostel, školu

i ku ovičení.

Cenníky sdarma a
franko.

Hasplátkyod 0X $X
P. T. dachorenstvu E

svláštal výhody

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—amělnskýzávod-—h 28 V:

proMálbu V n :

okenkostelních.jd RDPRAHA-I, VOS
8.146 MaláKarlov:Ah

Veškeré „sklzsy | odborná rada boze
vší nažostiků detintůvní okjodnároe

OR“ Nezbotnáveřejná| písemnápochvalná orná ( P

Založeno roku 1808.

Jana Kotrče
prostředkovací

a realitní kance ář

v Hrada Králové
proti kostelu Panny Marie

prostředkuje
při 2 provisi

prodej a koupi
veškerých druhů

-= realit, =
při nahodilých parcelacích

skládá přiměřené obnosy

==co záruku =
správnosti provedení.

na svůj účet za hotové a

prodává
vlastní objekty

za výhodných platebních

podmínek,
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Eucharistický sjezd.
(14) O sjezdech eucharistických pojednává se

obyčejně se stanoviska pouze náboženského, jako
o projevech víry a lásky k Spasiteli, manifestaci
katolického lidu celé říše. ba celého katolického
světa oproti schuzím volných myslitelu a nevěrců
vubec, namířeným výhradně proti katolické víře
a církvi.

Sjezd letošní ve Vídni má tím větší význam,
že slibuje býti nad jiné imposantním, an se koná v
říši, jež vždy platila a posud platí k vůli panují
cí rodině za katolickou a že se odbývá v městě,
jehož samospráva je posud v rukou lidu katolické
ko. tak že účastníci sjezdu neoctnou se mezi ne
přátely křesťanství, ale mezi svými.

Ale záříjový sjezd může tníti i svuj význam
národnostní. Výslovně pravíme, že míti »muže«,
ježto od něho divů žádných nečekáme. Politiku
nedělají jen katolické strany, nýbrž spolu i proti
katolické a kdo pohne nevěrce a liberály, aby u
znali práva svých spolubližních i v politice, když
k tomu nebyli nikdya nikým vychovávání, když
k tomi nemají ani chuti, ani nálady, krátce nábo
ženského základu? Spravedlnost politická je ctnost
jako každá jiná a ctnostem nedaří se na půdě pro
tináboženské. Jen sám svobody kdo hoden, svo
bodu zná vážiti každou a liberalismus jak živ měl
svobodu jen pro sebe a pro ostatní jen tenkrát,
když přijali jeho názory. Není více znásilňování
lidského přesvědčení, než tam, kde se o svobodě
nejvíce mluví a kde skutků svobodných je nej
méně.

V Rakousku je, jak známo, třináct národno
stí,znichž dvě nejsilnějšíode dávna, při nejmen
ším od r. 1867, chlubíce se vyšší kulturou a dě
jinnýrn významem, upírají ostatním to, co jedním
slovem jmenuje se rovnoprávnosti. Třeba t. zv.
křesťanští sociálové vídeňští, jako příslušníci to
hoto jednoho národa, nebyli z důvodů politických
a agitačních lepšími, než jejich liberální konnaci
onálové, přec jen je to strana, s kterou byla by
řeč, kdyby odpadly pohnutky, jež je do boje proti
české národnosti ve Vídni ženou, protože je víže Ss
námi aspoň jedno pouto — víra. Ale s jich sou
druhy, jimž je víra lhostejnou, kteří ji odhazují
jako nějakou přítěž k pouhému přání z říše, s tě
mi nesejde se český národ nikdy.

Po našem přesvědčení dají se národnostní
spory urovnati jen na půdě náboženské. A kdyby
národové prodchnuti byli opravdovou láskou Kri
stovou, nemohli by míti jiný, leč křesťanský názor
o rovnosti všech lidí nejen před Bohem, ale i před
zákonem světským a k tomuto názoru snad přece
jen jednou dojde. A aby došlo co nejdříve, je v
zájmu jejich finančním, hospodářském, kulturním
i mravním. Jako všecka hnutí časová měla svůj
konec, tak i boje o národnost a o třídní zájmy, jež
jsou smutným zjevem doby, v níž žijeme, jednou
ustanou a lidstvo vyvolí si jiné mety a ovšem i jiné
prostředky k nim a eucharistické sjezdy mohou
se státi první k tomu etapou.

Podaří-li se jim probuditi dřímající křesťan
ství, podaří se jim i vzkřísiti k novému životu uha
sínající křesťanskou lásku, rovnost, bratrství a
svobodu, nad něž horšího paskvilu není než v Pa
Mži a Lisaboně, kde jásají nepřátelé kříže. Jestliže
každému národu v hlavním říšském městě, všem
národům říše společném, vykázán bude o dnech
eucharistických kostel, v němž by mohl bohoslu
žbu a přednášky odbývati ve svém jazyku, jestliže
residenční město neztratí ničeho na svém němec
kém rázu, proč by to nemohlo býti i za normál
ních poměrů a proč by nemohli národové rakouští
požívati ve Vídni oné svobody náboženské i vy
učovací, jaká jim je zaručena státními zákony, stá

- vá-li ovšem těchto zákonitých podmínek?
Několikadenní vzájemné obcování sblíží náro

dy. jeden druhého naučí se ctíti a si vážiti. Což,
kdyby tito národové dostali rozum a nedali se
štváti novináři a jinými lidmi, z národních sporů
těžícími? To by mohlo položiti základ k lepšímu
politickému soužití. Nenajde-li se a nesmíří-li se
lid — a my dodáváme křesťanský lid — přes hla
vy svých domnělých vůdců, pak máme k národní
mu smíru v Rakousku ještě daleko.

Ale i pro jednotlivé osady vyplní vídeňský

sníšené, aneb na pomezí druhé národnosti ležící,
v nichž více než jinde bují. novináři pěstovaný
chauvinismus, ba možno říci, že dnes není vubec
csady, v níž by osadníci nebyli zbytečně proti
svým spoluobčanum Štváni proto, že tyto učila
matka jiným jazykem k Bohu se modliti. Konejšivě
muže to jen pusobiti, ažsez vlastního názoru. ze
skutečného obcování s katolíky jiné národnosti
přesvědcí účastníci eucharistického sjezdu, že lid
sám je jiný, než jak mu byl v novinách líčen a že
všechny nás spojuje jedna společná páska — naše
víra a matka církev. Kéž i v tom směru vykoná
eucharistický sjezd v září 1912 své vznešené po
sláni!

Volné listy.
Kalení vod do nekonečna. V Čechách již se

hodně dlouio volá po rozumné a poctivé výchově
solitické. S nejvážnější tváří se prohlašuje, že ne
jastost politických pojmův a zmatenost taktiky
nás poškozuje. Samé to hezké pravdy, ale, bohu
žel, že slovo nesrovnává se s činy. U nás nejed

nomu vůdci politickému lze dokázati, jak pod
maskou starosti o národní zájmy sleduje dema
gogii a prospěchy své strany.

Nejnovější situace v parlamentě jest opětně
dokladem. jak se nezodpovědně píše a mlvut. Mla
dočeši nejsou zajisté našimi přáteli a víme dobře,
jak podporovali loni volební kartel proti nám jme
novitě na venkově, ale co se dnes na jejich vudce
strká, čpí nepravdou a neupřímností, kterýžto ú
sudek zakládáme jediné na opravdovém zájmu o
prospěchy národní a jasný politiký rozhled. Všech
na léta koristitučního života v naší polovici říše
přesvědčují, co umělých i přirozených překážek
navaluje se politickému našemu postupu, všechny
zkvšenosti dokazují, jak nevěděli si rady ve sple
titých poměrech ve Vídni ani mužové nejobrat
nější a politikové nejprohlédavější, ale toho všeho
se nedbá a na škodu správného rozpoznání vytr
vale se tvrdí, že našimi neúspěchy jsou vinni je
dině ti a oni vůdcové.

Obviňováním div se neupíší mezi jinými též
noviny realistické. A přece není k tomu potřebí
velkého stáří, aby pozorovatel veřejného našeho
Živoca si uvedl na mysl, jak >Čas« v lepší své mi
nulcsti všechny obtíže správně odvažoval a jak
zásadně odsuzoval slepý radikalism. který nedbá
okolností a který se žene bezhlavě za svými ne
promyšlenými hesly. Byly doby, kdy »Čas« sku
tečně o politice psal věcně (reálně), čímž osvědčo
val se býti listem skutečně realistickým. Však do
by ty uběhly, a realistický Kato proměnil se v za
ujatého stranníka, kterému běží předem o to, aby
utloukal nemilé politické odpůrce.

Kramář sám ke svým chybám mužně se při
znal, čehož Masaryk ovšem nikdy neučinil. Ale že
by Kramář jedině byl vinen politickými nezdary,
jest nesmyslen, kterému soudný člověk nemůže
věřiti. —

Volejme za svědka politickou českou zkuše
nost, a ta nám poví, že často byly to věci mimo
sílu vůdců, které způsobily nezdary našich úmy
slův a podnikání. Nehledí-li se ke spletitostem po
litických vlivův, a viní-li se jeden vůdce, že jest
příčinou nezdarů, pronáší se tím zároveň mínění,
že jest skutečně v naší české moci, abychom ve
Vídní vše na svůj prospěch snadně vyřídili a u
rovnali a abychom k místu přivedli všechny vlast
ní právní požadavky. Tím ovšem jest řečeno, že
vše závisí jedině na inteligenci, prozíravosti a 0
bratnosti vůdců. Z toho však potom by šlo na jevo,
že všichni političtí vůdcové čeští až dosud byli
hlupáky a neschopnými lidmi, kteří měli zůstati
doma a přebírati hrách a ne popínati se na veliké
úkoly. Takové vysvědčení dávají českým vůdcům
ti, kdož smítají všechnu vinu na osoby a nedbají,
že poměry často jsou silnější než nejpronikavější
intelligence a nejbohatší politická zkušenost.

Všechno toto posuzování vídeňské politiky če
ské však namítá jednu jasnou a určitou otázku:
nuže, pánové, neposuzujte pořád, neboť odsudků

Inserty se počítají levne. Ročník XVIII.

máme již nad hlavy. ale řekněte nám. které jsou
cesty vaše, jimiž dodělali bychom se úspěchů?
Víme. že na tuto otázku ztichnou tito lidé jako
úkrojek.

Branná předloha. Kromě toho nelze také sné
sti ru, kterou provádějí tak zvaní oposič. poslanci
čeští s branicu předlohou. Jejich tajným i zjevným
přáníní jest, aby mladočeši, agrárníci a katoličtí
poslanci hlasovali pro předlohu. Sami však cou
vaji. aby potoní lovili ve vrstvách voličských. Kaž
dý rozumný člověk myslí si věc takto: všechny
státy sesilují svoji brannou hotovost, a činí-li tak
rovněž stát, v němž žijeme. jest to přirozený zjev
mezinárodní situace, které nemuženie na ten čas
změnit, ač bychom k tomu měli nejlepší vůli.
Preto ti kteří již předem se strojeným pohoršením
ukazují na poslance, kteří jsou hotovi pro brannou
předichu hlasovati. jsou povinní předem veliké zlo
obecného zbrojení odstraniti.

Gociální demokraté něco se nachvástali, jak
s bramnou předlohou zatočí, a nyní počínají si tak
tikov beránčí. A když takoví programoví ničitelé
vojenských států zahazují zbraně do žita. vysvítá
z toho, že liromování našich oposičních poslanců
jest nepoctivostí a šilháním po voličích. A jsou-li
posianci, jako že jsou, kteří o velikém risiku hla
sování protí branné předloze jsou přesvědčení, a
přece proti předloze hlásají nutnost oposice. pak
nepoctivost jejich se ještě více rozmnožuje a má
viiskautou známku demagogie. která zásadně od
poruje zodpovědnosti, jíž nelze od funkce posla
necké odděliti. A tak stále musíme tvrditi, že Úú
kolu poslaneckého nepojímá se vážně a svědomitě
a že stranným a osobním zájmun dává se před
nost před zodpovědností vuči celku. Dýmem jsou
všechna hesla o pokroku mravní kultury a moder
ní výchově povah, naopak vždy více ozřejmuje se
pravda, jak s pokleslou mravností vůbec ve psí
jest dávána i mravnost politická.

k

Lhou. až se stěny rozestupují. Čáslavská
»Přavdacpíše: »(Belgický klerikalism). Jest pozo
ruhcedno. že v Evropě státy, kde má vliv klerika
lisni, jsou hospodářsky nejslabší, kulturně nejza
nedbanější a obyvatelstvo nejnespokojenější. A je
také pozoruhodno, že státy. které nedávno ještě
byly baštou klerikalismu, kdež nalézají se takořka
již na kraji záhuby (oh, češtino!), jako jediný lé
čebný prostředek užívají odstranění klerikálních
vlivt a režimu, který klerikalismu přeje, k čemuž
inůže býti malým dokladem třeba Španělsko. Ze
mí, která klerikální rakovinou nejvíce trpí, ač ve
sví obrovské většině je protiklerikální, je Belgie.
Tam režim černé ruky paraduje nejen v celé své
slávě, ale v celé své škodlivosti. Belgie, jejíž střed
ní a nižší třídy jsou pokrokové, sociálně organiso
vané, protiklerikální, řízena jest smečkou zpáteč
nických veličin. jimž nejvíce na tom záleží, aby
vzdělání lidu bylo co nejmenší a zastoupení jeho
co nejskrovnější. Obecné školství se menší. Ho
spodářské poměry belgické za tohoto režimu se
horší den ode dne, sociální poměry nejlépe illu
strují stálé mzdové boje, kulturní práce v Belgii
jest tak ztěžována, že nejlepší inužové umění a
vějy odcházejí do ciziny.«

Za to kulturní práci nekoná s obtíží tento no
vinář čáslavské »Pravdy«, který jest toho mínění,
že k novinářské činnosti jest potřebí vedle beze
dné nevědomosti důsledný úmysl lháti. Vzhledem
k Španělsku musíme proti tomuto ubíječi pravdy
opakovati, že za největšího rozkvětu katolického
života ve Španělsku byla země bohatá, čímž však
netvrdíme, že by jediné náboženství mělo vždy
rozhodující vliv na bohatství nebo hospodářskou
chudobu. Nejpřednější sociologové a národohospo
dáři dávno již ustálili se na tom úsudku, že ne
snadno lze určiti podmínky rozkvětu rozličných
národův, a frási o klerikalismu z úst těchto učen
ců není vůbec slyšeti. Není-li čáslavský novinář
věcí těchto znalý, dokazuje, že hodí se za osvě
covatele analfabetův a nikoli občanů, žijících v čá
slavském kraji.
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Také psaním o Belgii čáslavský novinář pro
jevaje se býci mechanickým strojem, jehož hlavní
výrodou nebo nevýhodou jest., že papouškuje bez
myšlení. Psáti o Belgii, která jest známým vzo
rem. hospodářského rozkvětu a účelných sociál
nich zařízení, zpusobem čáslavského novináře, do
kazaje, jakých až nestvurných tupostí dopracovali
se sono druhi novináři. Žasli dychom, kdybychom
nad lžerí protikatolických Žurnalistu dávno Žas
nevti nebyli již odvykli, když obecenstvo tak šmo
kossky zpravováno jest 0 zemii, jejíž správě po
kleaii se již i sami liberální politikové a národo
hospodáři.

Jest zajisté skromným požadavkem, který 0
becenstvo ná na novináře, aby aspoň měl rozhled
p hospodářském stavu evropských státu, a Belgie
přeze není na severní točně, a jsou o ní pořizovány
statistiky, které se netuschovávají do kabinetů za
kletých zámku. Zabedněné lži, které po volebním
vítězství belgických katolíku ve svobodomyslných
novinch všede se vyrojily, projevují, jak česká
povaha u takových novinářu jest do základu pod
vrácena a morem židovsko-zednářské drzosti pro
žrána. Máme tu zase jeden z četných dokladů, že
vešlerá síla našich nepřátel jest v důsledném, 0
brovském a nestoudném lhaní.

Když na příklad i »Národní Listy« v úvodním
článku osinělí se svému intelligentnímu čtenářstvu
předložiti, že v Belgii jest 89 procent analfabetů,
jest to věc, která vzbuzuje otázku, 'zda řiditelé
»Národních Listu«, mají ještě nějakou zodpověd
nost a svědomí. V Belgii působí na 62 ústavech
známí výteční učitelé a vychovatelé Školští Bratří,
dle jejichž method spravují se ostatní duchem pří
buzné školy belgické. Práce těchto Školských Bra
tří byla již bezpočtukrát za rozličných příležitosti
vyznamenána, a z těchto vysvědčení lidem dobré
vůle zaznamenáváme aspoň něco. Na světových
výstavách dostali Školští Bratří přes 1000 nej
přednějších vyznamenání. Na světové výstavě v
Paříži r. 1900 dostali 60 vyznamenání, mezi nimi 4
prvé ceny, 14 zlatých a 21 stříbrných medajlonů.
A nikdo, tuším, neodváží se tvrditi, že rozhodčími
na výstavě pařížské byli klerikálové. Právě vy
znamenání. dosažená v protikatolické Paříži, vý
mluvně svědčí, kým školství v Belgii jest obsta
ráváno

Když byla výstava v Chicagu. byl to John
Taton. tedy žádný stoupenec katolíků, který jako

komisař Spojených Států ve věcech výchovy a
vyučování o Školských Bratřích prohlásil: »Vý
stava katolického školství jest div, jehož nepřed
čily dosud úspěchy nižádné jiné strany. Jest to od
pověď, vyslovená absolutně na námitky, jež se
činí církvi katolické. Není zde nic ukrytého, nic
zatajeného. nýbrž vše tu stojí ve světle jasném.
Jesti“ jako ustavičné nabádání k upřímnému jed
nání, jímž se chlubívá Američan. Církev katolická
ndnví tu k celému světu: »Vizte, co činíme, zkou
šejte a suďte!

Těchto a jiných četných dokladů liberální no
viny nedotknou se ani slovem, a tím se děje, že se
muže čtenářum těm do nekonečna lháti, a že oni
čtenáři. kteří nevzdělávají se odjinud, projevují tak
obmezený duševní obzor, kdykaliv se jim udá o
věcech katolických hovořiti. Slovem, čtenáři libc
rálních časopisu o věcech katolických mají ve
svých listech zazděná okna.

Přistoupí-li pak k těmto obecným nevědomo
steni nevědomosti zvláštní. jako u čáslavského no
vináře, pak ovšem nemůže z toho nic jiného pojíti,
než seno a sláma. V Belgii nebylo prokázáno ještě
tolik odstrašujících nevědomosti, jako v pokroko
vé Francii. která dle slov čáslavského světlonoše
zbavila se klerikálních vlivů ve školství. Byli to
žáci světových škol francouzských, kteří jako vo
jenští branci presentují užaslému světu až přes
30 procent analfabetismu a kteří nevěděli, kdo to
byl Napoleon, jaké jsou to země Elsasko a Lo
trinsko, mezi kterými státy byla vedena válka

S VB
1M+“KA A6PH NOoC:

roku 1870atd... . Bylo by tedy dukazem upřím
né starosti « lidskou kulturu, kdyby čáslavský no
vinář a s nim stejně smýšlející druhové vzali na
přetřes předem výsledky školství v tak zvaných
státech pokrokových, kde ve školách slovo Buh
nesmí dítko ani z úst vypustiti. Tam jest povinno
sú jeich lomiti rukama a naříkati, tam mluviti
pravdu o věcech. jejichž pravá tvářnost zakrývá se
vytrvale frasemi, jež staly se již dnes nejnesnesi
telnější tvranií.

V. jaké bezhlavé . frásovitosti | pluje na
příklad čáslavský novinář, vysvítá z vývodů jelo.
jiniž tvrdí, že smutné sociální poměry v Berii
prý se ilustrují stálými boji o mzdu. Tim ovšt«:
chce pán terto říci, že katolická vláda a její sprá
va ve státě Belgickém nestojí právě proto za nic,
že tam isou stálé boje o mzdu. S naší strany po
dotýkánie však, že o stálých bojích těch z novin
se nedočítáme, leda že stavkou pohrozili revolu
cionáři ze zlosti nad volební svou prohrou. Kdyby
však pu každých volbách a ve všech zemích men
šina, jež s kandidáty svými neprorazila, hrozila
stávkami a revolucí, nechtěl by býti ministrem
zajisté ani čáslavský novinář. Ostatně za špatný
konec pán tento celou věc popadl, když v bojích
o mzdu rozpoznává nedbalou správu a nekultur
nost toho kterého státu: Vždyť zuří stálé boje o
mzau právě v Anglii, která není spravována vlá
dou klerikální a která jest nad oblak vynášena
svobodomyslnou žurnalistikou českou.
nevěděl o zuřivých a stálých bojích o mzdu ve
Francii, tedy v zemi, která jest vzorem státu po
krokovéha? A nezačaly v Portugalsku největší
boie dělnické právě pod vlajkou zednářsko-repu
blikánské vlády?

Patrno tedy, do jakých nesmyslností se zamo
távají pokrokářští novináři, kteří narážejí všech
ny skutečnosti na jedno brdo protiklerikální fráse.
To ozřejmiti, bylo úkolem několika těchto řádků.
a čáslavský novinář byl nám jen podnětem, aby
chom to pověděli obšírněji. Ostatně zabývati se
stále těmito rytíři fráse, stojí člověka mnoho se
bepřemáhání. ač není to bez jistého užitku. Aspoň
snášíme stále doklady k tomu, že existují tak zva
né pravdy směšné. mezi něž ovšem náleží také ta,
že lidé s děsnými přímo nedostatky soudnosti —
s vážnou tváří chtějí dělati historii, veřejné mí
nění a nevědomky dovedou se posmívati vlastním
nevědomostem, kterými vykrmují své novinářské
články. Jsou to hvězdy zářící odraženým světlem
a řítící se divokými drahami konfusností, vzdorují
cích matematickým výpočtum pravdy.

Nejprve dokažte a pak se smějte. Nemine dne,
aby pokrokářští učenci po některé stránce neů
točili a neposmívali se rozličným jevům katolické
ho náboženského života. Otevřte kterýkoli pokro
kářský, socialistický nebo volnomyšlenkářský list,
a hned uhodíte na tyto posměšky. Nedávno v >O
světě Liidu. pod čarou upečen byl článek, jenž
chechtá se Lůrdským zázrakům. Kam prý s tím
v našem XX. pokrokovém století! Toť se rozumí,
pokrokář a XX. století jsou jako Kastor a Polux.
ovšent v moderním vydání. Pisatel © »Osvětě.
jest toho mínění. že osvícený člověk dnes o zá
zracích nemá ani mluviti, leda s opovržením nad
lidskou zatemnělostí. (Ovšem, že pisatel chytře
zastrčil bližší okolnosti o »faktech« uváděných pod
zámek. Pozn. red.)

smáti se teprve potom, když jest síních odůvodněn,
a jsou-li tito pokrokářští učenci vytrvalí ve smí
chu, my neustaneme vybízeti aby vyvraceli sku
tečnosti, které jim předkládáme. Uvádíme místa,
jména lékařův a zaručená svědectví o nemocech
a jejich vyhojení, což snad postačí, aby pisatel
v »Osvětěx mohl se důkladně zahloubati a uva
žovati. Pro dnešek aspoň jednu událost. Dr. F. de
Grandmaison de Bruno píše: +R. 1901 mladá služ

Frýdek- Místek- Jihlava - vklady na knížky valuty a devisy; obstarává úhrady a inkassa v tu i cízozemsku, provádí rozkazy bursovní ký
Karlovy Vary - v - Krakov - Liberec - ©Da všech čelných bareách světových; vydává pověřovacílisty (akreditivy), reviduje apojišťaje losy; prodává promessy; | čá
Lvov - Mělník- Olomouc - Moravská Ostrava - ©schovává a spravuje cenné papiry v ohnivzdorných pokladnách a poskytuje na hodnoty takové záloby; opatřuje © M
Pardubice - Písek- Plzeň- Prostějov- Tábor - | informace: udílí pokyny ohledně bezpečnéhoa výhodnéhoy uložení kapitálu; udržuje čilé a pravidelné spojení s cizinou. 3p
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ka, Anděla Lorencova, zlomila si pravou nohu v,
kotníku. Po tříměsíční léčbě vrátila se do služby,
stále strádajíc bolestí nohy, jež ji každého večera
otékala. Znenáhla přibývalo tuberkulosního záně
tu v kloubu (tumor albus), tak že služka v Monaku
zaměstnaná musila znovu do nemocnice. Třináct
měsícn měla nohu v deskách, a dávány ji injekce
chloridu zinečnatého. Pak se jí udělal vřed, jejž
chirurg rozřízl a vyškrábal nemocnou kost. Zpu
soh léčby byl správný, a přece služka vyšla z ne
mocnice o dvou berlách. V Paříži byla přijata do
neutocníce Beaniou. Dr. Fufiier prořízl šlachy, zno
vu vyškrábal kost a nechal nohu v klidu, ale beze
zdaru. Ž nemocnice Anděla Lorencova odešla ké
svým příbuzným do Cerisy La Foret. v departe
neemu La Manche. Tam stala se jí nová nehoda.
Upadla na znak a z poranění vyvinula se Pottova
nemoc (kostižer obratlový); celoroční pobyt v
Bercku a nošení sádrového korsetu nemoc nevy
hnaly. Diagnosa dra Ouesnella, jenž ji šest měsíců
léčil. zněla: otok pravé nohy, kostižer obratlový a
dvě tuberkulosní affekce kostí. Dva roky trvalo je
ště jeji utrpení. Více ležela než chodila, tělo spou
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téžce vlekla se o dvou berlách.
19. srpna r. 1911 vlak přivezl ji do Lúrd. Dne

21. srpna po třetím ponoření do vody náhle ucíti
la. že se jí život vrací. Vystupujíc po schodech,
satna se obléká, jde bez jakékoliv pomoci a mává
radostně berlami. V kanceláři lékařských zjišťo
vání konstatováno bylo uzdravení nohou. Kostižer
páteře zůstal, ale Anděla vyslovila naději, že r.
1912 se vrátí a bude uzdravena docela. Ale jedouc
doniit, usedá po způsobu ostatních cestujících
vzpřímeně a navrátivši se ke své sestře do Paříže,
odkiádá i šněrovačku. Jako zmizel tuberkulosní
zánět kloubů v noze, tak zmizel i kostižer páteře.
25. listopadu jsem ji prohlížel. Zůstalo jí sotva zna
telré kulhání, ale nohu uzdravenou mohl jsem tla
čiti, aniž Lorencova cítila bolest. Páteř byla úplně
normální. Jen výrostek čtvrtého obratle poněkud
vystupoval. Po zkřivení nebo deformaci páteře
nebylo stopy. Není pochybností, vyléčení stalo se
za okolností, jež věda vysvětliti neumí. Po desíti
leti všechny chirurgické pokusy zůstaly bez úů
činku. V Lůrdech tumor albus zmizel v několika
sekundách: a den po ponoření i po nemoci Pottově“
nezbvla než vzpomínka.

O této skutečnosti se ve Francii psalo, neboť
byla v plném světle veřejnosti, lékaři ji zkoumali
a uvažovali o ní. Událost tato jest vědecky na
prosto potvrzena, čehož připomínáme, vědouce, že
i pokrokáři bez vědy se nemohou obejíti. Schystali
jsme tedv starostlivě vše, jen aby bylo po chuti
páním, kterých nyní žádáme, aby tuto skuteč
nost vysvětlili nebo vyvrátili. Máme naději, že 0
svícená kritika pokrokářská se do věci důkladně
zabere a že na místo chvástavosti pisatele v »O
světě“ proti faktům nebude nic jiného uvedeno.
než zase fakta.

Traviči. Do jake až zrudnosti muže se zvrh
nouti vyšeptalá řantasie básníka, postrádajícího u
celenébo Životního názoru. dokazuje nejlépe feuil
leto1 »Ratihora«, jenž přinesl v otisku zabavené
>Pašiice. z Macharovy čítanky. Zmíněný výplod
Macharuv obsahuje tolik nechutenství a nízkosti,
že ho nelze jinam zařaditi než do kategorie zrud
ných nedochůdčat. Karikovati vznešenou osobu

Kristovu tak zamínským způsobem dovede jen
mozková sklerosa. A takový projev zrůdnosti ne
stvděl se »největší« český filosoř Masaryk zachrá
niti křídlem poslanecké interpellace před. zaslou
ženou konfiskací, používaje při tom nemotorné lži,
že prý Macharovy >»Pašijer jsou registrováním
historických projevů klerikálních listů. Kdyby byl



Masaryk opravdivým přítelem Macharovým, ne
byl by interpelací zachraňoval výplod, jenž náleží
pathologii, a kdyby >Ratibor« i se svým táborem
měly jen špetku soustrasti s vyčerpaným poetou,
neuvcřejňoval by každou nemotornost Macharovu,
pouštěnou v zaslepenosti a v malomocném vzte
ku dc světa. Ale ovšem jistá vrstva lidi v národě
převzala úkol travičů lidu a proto neštítí se žád
ného prostředku k provozování nekalého řemesla,
ať již zakope se při tom největší básník, či největ
ší Hilosof.

Logika protikatolických fanatiků. | Jaký byl
vlastné účel Macharových >»Pašijí«, osvětluje se
stál: určitěji přes všecko vykrucování pokrokář
ských mamičů. Když pokrokářský >Přehled« na
psal rěkolik peprných slov na adresu Macharovu,
uhnul velice chyvře vídeňský prorok na postranní
cestičku. Napsal Herbenovi, jak bylo také tiskem
konstatováno, aby mu >Přehled« neposílal a do
dal: »Chci mít čisto v domě.« A když dr. Chalup
ný, který »Přehled« vedl, dotíral velice břitce dále,
Machar pří ukrutné chudobě materiálu na věcnou
repliku napsal, že »s takovými mládenci mluví jen
v předsíni«. Ale dejme tomu, že slovní jeho vy
klouznutí z kritické příze >Přehledu bylo myšleno
opravdově, vážně! S kritisujícími pokrokáři vubec
nechtěl mluviti, tak se mu >hnusily« jejich vývo
dy. Aleza to v »Pašijích< dle vlastního ujišťování
chce co nejvíce rozšířiti známost o zpusobu psaní
»klerikálního tisku. Na jedné straně tedy veliká
kletba proti samému tisku pokrokovému, na druhé
straně lačná touha po »rozšíření tisku klerikální
ho“ a sice tak hrozného. jak muže býti jen ve fan
tasii Macharově, která ten tisk si přizpůsobila k
svým záměrům jako nejdivější strašidlo. Jen tedy
čtěte a čtěte, jak by byl tisk klerikální psal, kdy
by byl vycházel v době Tiberiově! Jest to sice tisk
velice ničenmý. přímo straší. ale k vůli »vzdělání
a uvědeměníc má každý věděti. jak by, kdyby...

A ejhle, zrovna jako na zavolanou přichází
dne 26. června kritika »Času« nad těmi lidmi, kte
ří dychtivě hltali zprávy o Tomanovi, ačkoli ty
krvavé novinářské řádky ani zdaleka nejsou tak
příšernou surovostí, jako »Pašije«, které si Ma
char vymyslil. »Čas« píše roztrpčeně: >V Uher
ském Hradišti zpravení byli lidé o každém hnutí
jeho (Tomana), nebylo třeba ani referátů novin,
ač ovšení i noviny podporovaly sensačnost. Do
Hodonína napsal kdosi dopis, ve kterém mimo jiné
praví: -0 Tomanovi rokuje se v krámech, na ro
zích, po hospodách, zkrátka všude. A je to přec
jen zločin člověka ovládáného nízkou vášní, pra
sprostý zločin... Pro nízký projev lidské duše,
pro případ hlubokého poklesku mravního má lid
tolik dychtivého zájmu a to není zjev zdravý ...
Žijeme v době úsilovných bojů za vyšší úroveň
národního žití .. . a zde je potřeba podpory lidu,
zde je třeba vřelého zájmu a porozumění.« *

NL tak tedy! Najednou rozumné slovo! Ale,
jářku, nejsou >Pašije« daleko něco surovějšího, než
zprávy o Tomanovi? K tomu ke všemu zprávy o
rabiátství Tomanově jsou soudně uznány za prav
divé, kdežto >Pašije« jsou libovolnou fantasií po
krokáře, který tvrdí, že by, kdyby ...

Praví-li »Čass, že je potřeba vřelého porozumění
azájmu pro vyšší úroveň národního žití, tu přece
musí uznati sám, že takové »Pašije« v tomto směru
rebudou ani nejmnenší podporou. A zvláště tehdy
dle pokrokářské logiky surovosti v »Pašijích« u
ložené nemohou vzdělati, když »Čas« s předstíra
ným hnusem pašuje ty surovosti do řádků časo
pisů »klerikálních«. Považuje-li Masarykův těles
ný orgáu řádky ty za ukázku zrůdného, ničemné
ho tisku, proč je tolik cpe před zrak velice doko
naléha, nejjemněji cítícího čtenářstva soc. demo
kranckého a pokrokářského? A jestliže se otřásal
Řlachar odporem nad nepříjemným psaním opo
sičního tisku pokrokářského, proč najednou nalezl
tak velikou zálibu nad horším psaním, které dle
ieho podvodného tvrzení by otiskl klerikální tisk,
kdyby ....?

Krvák Tomanovský může býti aspoň výstra
hou. třebaže se o něm tolik psáti nemělo, ale ne
urvalost »Pašijí« nepovznese nikdy nikoho a zvlá
ště ne soc. demokrata, který jest vychován a zía
natisován »Záři« ke zlobě vůči všemu. co nese
jméno Kristovo.

Urážka židovského nábožeuství. Když pozo
rujeme, s jakou radostí židé vítají štváče, kteří se
posnívají kořenum katolického vyznání, když vi
dime, jak podporují časopisectvo, které metá suro
vČ potipy do tváře samého Spasitele přezdívkami
a cyrickýjmni pošklebky, byli bychom v pokušení
se domnívati, že tací židé by se vysmivali ochot
ně i zpátečnickým dogmatům vlastní církve a že
snad sami mají radost, jestliže někdo potepe zů
sady rabínu, kteří žili před staletími.

Ale, chyba lávky! Kdybys se odvážil pouze

pokrokářští židé učiní veliký poplach, že urážíš
jejich náboženství. Právě v minulých dnech byl
odsouzen v Německu redaktor antisemitského listu

znání« zakračil trestním udáním o »štvaní proti
židovskému náboženství«. A státní návladní pro
hlásí, že židovská konfesse jest státně uznaná a
že nesiní býti urážena. Ovšem, kdyby těm >obča
num německým« stát nebyl mneho dlužen, byl by
dopadl soud pro obžalovaného mírněji. Bylo by se
řeklo. že citování náboženských knih, kterých se
sami rabíni posud drží a dle nichž i rabínské ško
ly jsou od židů titulovány, nemůže býti přímou u
rážkou náboženských citů.

Ale pomozime sit Vždyť i v Rakousku byl by
ihned zkor. scován list, který by se odvážil psáti

dé schovávají-své knihy před zrakem křesťanstva

šelivost katolíku, jestliže tito aspoň tolik poža

lých změnách ve složení jednotného klubu a o
známil. že s ohledem na nynější poměry skládá
junkcní mandát, a aby předsedou nového klubu
zvolen byl člen největší strany české — agrárník.
V debatě, do které jménem katol. národního klu
bu zasáll posl. Kadlčák, řečníci vyslovovali dru
Hied:rrovi naprostou důvěru a usneseno bylo roz
hcenutí o resignaci dra Fiedlera ponechati parla
mentární komisi nového klubu. Posl. Kadlčák na
vrhl, aby do nového klubu společného přijat byl
také posl. Dr Zahradník. | tento návrh byl přijat

Jestliže se píše rouhavě o Bohu, to náboženské
společnosti židovské snesou klidně, ale o rabín
ské moudrosti se nesmí psáti nic. V tom jest ten
rozdíl ra jedné straně mezi katolíky, hájícími tvůr
ce cvanxelií, zakladatele křesťanství a na druhé
straně mezi rabíny, kteří v přední řadě hájí sebe
a přihlížejí klidně k šíření náboženské anarchie,
která se vysmívá základním zásadám každého

náboženství vůbec.

Brejle a skřipce,
též dle lékařských předpisů, ©

teploměry, dalekohledy, lupy atd.
doporučuje

Karel Vacek,
závod optický, hodinářský a zlatnický

v Hradoi Král. blíže Adalbertina.
Správky rychle a levně.

Politický přehled.
Rokování o branné předloze. Dne 21. června

rozhodla se poslanecká sněmovna 268 hlasy proti
97 zahájiti podrobné rokování o branné reformě.
Pro byla tedy většina téměř tříčtvrtinová. Proti
hlasovali soc. demokraté (českých soc. demokratů
scházelo 15). nár. sociálové, čeští radikálové, sku
pina Masaryk-Stráuský, Chorváti, radikální Rusí
ni se hlasování zdrželi Z Čechů hlasovalo pro 31
poslanců, 19 proti, ostatní scházeli. — Dr. Kramář
prohlásil, že hlasování Čechů pro předlohu není
žádným projevem důvěry vládě, nýbrž že Čecho
vé pcvolují předlohu státu a stařičkému mocnáři
a že ítiito zákonem ještě více demokratisovaná
armáda dá se vésti pro budoucnost duchem národ
ní snášelivosti a upřímnou ochotou vůči všem ná
rodinu. -- Při rokování jevila se pramalá účast,
řečníci mluvili téměř k prázdným lavicím. Řeč mi
nistra zeměbrany Georgiho poslouchalo na po
čátku 20 poslanců, pak jen 8. Únava a lhostejnost
na všech stranách.

Hlasování o branné předloze. Dne 25. června
hlasovalo se v posl. sněmovně plné 4 hodiny o
prvé skupině — $$ 1.—40 — branné předlohy.
První návrh, (Ilabermanuv), aby se dostalo pense
oněm vojákům, kteří ve službě přišli k úrazu, za
mítnut 302 hlasy proti 130; druhý návrh (Lieber
wmannuv?.aby vojáci nebyli ustanovování k civilní
službě, která se nesrovnává s jich občanským za
městnáním. zainítnut 300 hlasy proti 130. Třetí
návrh, —zvýšení kontingentu nováčků schváleno
322 hlasy proti 113, tedy ještě 32 hlasů bylo nad
dvoutřetinovou většinu. —- Pro brannou předlohu
hlasovali jednohlasně klub katol. národní, mlado
češi, čes. agrárníki 23, Poláci, Slovinci, Rusíni, Vla
ši, Rumuni,něm. křesť. sociálovéa něm, nacionální
svaz. Proti hlasovali všichni soc. demokraté, čeští
nár. socialisté, radikálové, 5 Všeněmcu a dalmát
ští Chorváté. Klub katol. národní a mladočeský
měiy závazná usnesení hlasovat pro. Agrárníci mně
li volitost a proto 12 poslancu: Bukvai, Hyrš, Ja
novec, Krž, Mašata. Měchura, Pavlok, Ratai, Rych
tera. Rydlo a Staněk, k nimž se přidružil Prášek a
Vodňanský. nelhlasovalo. Mezi hlasováním došlo

čeští soc. demokraté vynikali. Při hlasování schá
zelo celkem 75 poslanců. — Dne 26. června schvá
lena branná předloha. dvoutřetinovou většinou ve
druhém a třetím čtení.

Mír mezi Poláky a bar. Heinoldem. Na 107
hodne přání císařovo odstraněna krise vzniklá z

pustil? Osmělil se otisknouti některé citáty. z Tal

spolek německých státních občanů židovského vy

ši. Dlegosz a předseda Kola polského dr. Leo po
voláni k císaři. který ujistil všechny polské po
slance svou: stálou milostí, prohlásiv, že upravo
vati národnostní otázky v dohodě mezi Poláky a
Rusíny zustane i nadále v platnosti. V poradě Ko
la polského po návratu dra. I.ea od císaře shledá
no, že minuly příčiny změny politického stanovi
ska Kola k vládě, čím krise skončena.

Nový jeduotný český klub. Poslanci strany a
grární, mladočeské a katol.-národní konali dne

nisaci klubovní. Dr. Fiedler podal zprávu o nasta

Plenum nového klubu má se scházeti každý týden.
Viková-Kunětická po oznámení místodržitele

kn. Thuna zemskému výboru nedostane asi posla
necký certifikát, ježto dle mínění místodržitelova
zemské zřízení nepřiznává Ženám passivní právo
volební. Dle S 31. zeni. zřízení jest nyní oprávněn
o věci této rozhodovati zemský sněm.

Situace v Uhrách. Uherský sněm pracuje bez
oposice ryčné a schvaluje jednu předlohu po dru

tem odehrávaly se obvyklé výstupy mezi policií a
oposičrími poslanci. Oposice podává manifesty k
národu. aby povstal proti nynější vládní většině,

poslanců, kteří podepsali manifest, v němž se stra
ně práce (vládní) vvčitalo porušení ústavy a pá
chání »násilí na oposici. - Uherská vláda trvá
také na zostření jednacího řádu, ještě před podá
ním volební refornmiv. ježto volební reforma bez
předchozí pronikavé změny jednacího řádu byla
by nemožitů.

Válka italsko-turecká, Italská válečná akce v
Fgejském moři byla zatím přerušena. ježto vel
moc si přejí. aby italské vláda šetřila iejich ho
spodářských zájmí v Turecku, Na schuzi asi
2000 lidi v Miláně protestováno proti dalšímu ve
dení války a pohrozeno, že dělnictvo zahájí gene
rálí stávku. nebude-li válka brzo skončena.

Povstání v Albanii. [*ovstalci z jižní Albanie
unmlonvalí S povstalci ze severní Albanie všeobec
nž povstání.

Rej © presidentství v Americe. Republikán
ský národní konvent Spojených Států jmenoval
kandidátem presidentství na další období dosa
vadního presidenta Taita, který obdržel 361 hlasů.
Roosevelt dostal pouze 107 Ilasu, ale 344 dele
gátu, stoupencu Rooseveltových se zdrželo hlaso

Na Vedlc nich jest ještě kandidát demokratickýrian.

Zprávy organisační
a spolkové.

kaší milé mládeži a Yšem jejím
přátelům!

Sdružení české mládeže křesť. sociální se si
dlem v Hradci Králové pořádá v neděli dne 14. čer
vence t. r. o svátku sv. Cyrilla a Methoděje v Tře
bechovicích pod historicky památným Orebem

všeobecný sjezd
české mládeže křesť.sociální.

Jsme přesvědčení, že jako uvědomělí katolíci
chápete náležitě význam tohoto sjezdu, jenž má
býti manifestací ohromných řad veškeré naší or
Canisované mládeže. posílením jich k dalším vel
kým úkolum a utužením vzájemné svornosti a
jednoty.

U vědomí toho dovolujeme si co nejsrdečněji
zvát Vás již předem k tomuto významnému dnu

nou účastí.
Podrobné pragramy budou zaslány příští dny.
Jednotlivým katolickým spolkum a skupinám

mládeže zasíláme bloky vstupenek po 32 hal. a
urosíme, byste je dobřotvě rozprodali (v den sje
zda budou © 10 hal. dražší). Stržený obnos nám
nředsedové složním listem pošt. spořitelny laskavě
zašlen a kentralní kupony vrátí do 3. Července.
Prosíme co nejsnažnčíi © vŠeMOŽNOUSončinnost a
ochotu hratrskou.

Ústřední výbor Sdrujeni české mládežekřesť. soc.

se sídlem v Hradci Králové.



Týniště n. Ori. Křesťansko-sociální lidový spolek
konal dne 23. června t. r. za krásného počasí význam
nou slavnost 10letého trvání spolku, spojenou S po
svěcenín: nového spolkového praporu. Slavnostní kázá
ní, dýšící vroucí láskou k Pánu Ježíši a upřímným nad
šením pro svatou katolickou věc, pronesl a akt po
svěcení praporu vykonal vsdp. ThDr. Frant. Šulc, č
kanovník a professor z Hradce Králové. Mši sv. na ná
městí celebroval vip. Jos. Ježek, místní kaplan, při níž
doprovázela hudba Týnišťská, osobním řízením p. ka
pelníka Jaromira Nágla. Matkou praporu byla pí. Rů
žena Růžičková, choť civilního geometra z Týniště,
kmotry praporu slečny: Marie Králová a Marie Mertzo
vá, které s nevšední ochotou a obětavostí tento úkol
na se vzaly, za čež jim vsdp. světitel vyslovil upřím
ný dík a za čež i spolek jim touto cestou ještě jednou
nejvřelejsí dik vzdává. — Odpoledne v městském parku
promluvil v řeči 1 hodinu trvající »o významu a potře
bě katolických spolků« opět vsdp. Dr. Fr. Šulc. Slova
vysoce důst. pana řečníka, svědčící o neobyčejném zá
palu pro katolickou organisaci a o upřímné a neúmor
né snaze po jednotě a svornosti v katolickém táboře,
rotkávala se s častým a zaslouženým souhlasem shro
mážděných. Z té duše souhlasili jsme zvláště se slovut
nýra p. řečníkem, když pravil, že strana katolického
lidu jest v Čechách pouze jedna, jen výkonných výborů
jest několik a to bohužel ke škodě věci katolické. Nej
upřímnější a nevroucnější dík vzdáváme vsdp. řečníku
za jeho nezištnou ochotu, s kterou se k nám dostaviti
ráčil a za jeho překrásné řeči. Též druhý řečník p. A.
Petr, úředník »Všeodb. sdružení« v Hradci Králové,
za svou vzletnou řeč »o důležitosti Všeodborového sdru
žení« zaslouženou pochvalu sklidil. Rovněž slovutný
p. Frant. Šabata, předseda křesť. soc. strany v Če
chách, Lb,v. říšský poslanec a rolník z Vrbice vystižně
přítomnou situaci politickou a sociální charakterisoval.
Též těmto dvěma řečníkům vzdává spolek zasloužený
a upřímný dík. Děkuje též vroucně všem veledůst. a
důst. pánům, kteří nás svou návštěvou poctili: Ant. Ka
škovi, bisk. vík. sekretáři a děkanu z Kostelce n. Orl.,
Fr, Vackovi, far. v Borohrádku, Jos. Novotnému, ka
„lanu z Pardubic, Frant. Hrubantovi, kaplanu z Tře
bechovic, Dru V. Havrdovi, kapl. z Rychnova n. Kn.,
Fr. Solničkovi. kaplanu z „Vamberka, Rud. Mendlovi,
kapl. z Újezda u Chocně a velect. pánu Jos. Proko
povi, býv. říš. poslanci a rolníku z Jásené, dále děku
jeme všem bratrským spolkům katol., které s prapory
k naší slavnosti přišly. Vřelý pozdrav písemný zaslal
spolku ke slovnosti vsdp. ThDr. Frant. Reyl, kanovník
z Hradce Králové. — Prapor a vyšívané stuhy, což 0
Lojí ku všestranné spokojenosti dodala katolická firma
Ignáce V. Neškudla syn v Jablonném n. Orl. takže
možno tuto firmu pro jeji kulantnost a solidnast co nej
lépe všem katolickým spolkům doporučiti. Nuže, s chu
tí k nové práci v dalším desítileti! »Zdař Bůh!«

Sdružené katolické spolky Chrudimské: Jednota ka
tolických tovaryšů, Katolicko-národní jednota žen a dí
vek a Odbočka Všeodb. sdružení křesť. dělnictva pořá
dají v neděli dne 7. července (v případě nepohody 14.
července) t. r. velký výlet do městského lesa »pod Hů
rou Králové.« Znamení k výletu dá hudba br „Tichého,
která o 1. hod. odpolední projde městem, načež vyjde se
průvodem ze spolkové místnosti Jednoty katol. tovary
šů z hostince p. Švadlenky ve Sv. Kateřinské třídě.
Na výletišti bude o pestrý program, jakož i o dobré
občerstvení náležitě postaráno. Koncert, tanec, tombo
la, pošta atd. Každý návštěvník koupí losu získá cen
no“ upomínku na výlet. Příspěvek na hudbu 20 h, děti
10 h. Vybízíme členstvo všech zmíněných spolků k hoj
né účasti na průvodu; mladší nechť dostaví se v krojích
nárcdních neb řemeslných; žádáme též členstvo a své
stoupence, by též své děti do podobných krojů ustrojilo,
aneb i bez nich do průvodu poslalo. Aby tedy naše vy
stoupení čestné bylo, nuže, všichni na shledanou na pa
mátné -Hůře Králové.« Ukažme, že nemusíme do prů
vo.lu nutiti lidi jiného smýšení, nás je dosti, jen všichni
členové a členky s odznaky v dlouhý řad!

Hořice. Dne 23. června t. r. pořádaly sdružené kře
sťansko-sociální spolky v Hořicích zahradní slavnost
v nově upravené zahradě spolkové msítnosti »Doubrav
ky.: Slavnost naše znamenitě se vydařila, majíc ú
spěch morální i finanční. Za krásného, slavnosti tako
vého druhu velini příznivého počasí, seřadil se průvod
a o půl 2. hod. nastoupena cesta náměstím do spolko
vých místností. Byl to jaksi první manifestační průvod
našich spolků, který dopadl skvěle. Průvod zahájilo
pořadatelstvo, pak náš milý host »Orel« z Nové Paky,
nato v malebném kroji kráčela naše mládež a potom
hosté z Miletína, Vidoně a Král. Dvora, načež členové
našich spolků. Musíme zde však poukázati na to, že
mnozí členové, a zvláátě ti, kteří dříve horovali pro ta
kovou manifestaci, nyní, když právě měli skutkem do
kázatl svá slova, z důvodů malicherných zůstali doma
a nepřiznali veřejně barvu svého přesvědčení, nevyko
navše členskou svou povinmost. Mnozí sice přišli po
tom mezi nás; ale proč nesůčastníli se průvodu, který
sice byl mohutný, mohl však býti ještě lepším? Velké
hrdinství několik těch pánů věru neukázalo. Jinak však
můžeme býti se zdarem slavnosti úplně spokojení. Pří
jemná to opravdu byla zábava, kterou jsme měli z la
hodných zvuků hudby p. Hlavatého, jenž dal si zále
žetí, aby P. T. obecenstvo plně uspokojil. O pohodlí
návštěvníků postaráno všemožně. Poznali jsme, že již
nemusíme choditi jinam, Že naše spolková mistnost ú
plně vyhovuje. Účastníky uvítal předseda přípr. komité
vip. Kordule, místní kaplan, který také ku konci loučiv
se jménem spolku s milými bratry »Orly« a našimi

im

hostmi, navázal proslov svůj na slova hymny »Orlů« a

vybízel všechny, by kráčeli za jednou metou — k po- |
vznesení idey křesťanské, by jim vůdčí hvězdou při
tom byla orlí síla, láska k Bohu, vlasti a svaté naší ka
tolické věci. — Po tak krásně zdařené slavnosti vzdá
vá pořadatelstvo vroucí díky našim milým hostům, kteří
z dáli přisli nás posílit a nadchnouti k další práci, dě
kule pánům a dámám, kteřížto nelitovali času a ná
mahy a síly své věnovali obecnému prospěchu, přilo
živše ruky své ku práci; aniž by k tomu nucení byli,
nýbrž z ocholy a lásky k dobré věci, děkuje všem, kte
ří mezi nás přišli, a v animované zábavě mezi námi
strávili. Zároveň vzdává díky a úctu všem těm členům,
kteří se maniiestačního průvodu v tak četném počtu
sůčastnili, a tak přesvědčení své opravdové, katolické,
nejen slovy, ale i skutkem na jevo dali, kteří veřejně
dokázali, že s pýchou a hrdostí nesou jméno katolíka,
za něž nikdo se nemusí styděti. — K další naší práci a
činnosti srdečné »Zdař Bůhl« .

Lázuě Bolohrad. V neděli dne 23. t. m. konal zdej
ší Lidový křesť. soc. spolek schůzi, na níž vdp. Dr.
Jos. Kašpar. c. k. professor gymn. z Jičína, promluvil
na thema: »Papežové a národ český.« Přednáška, ve
které vdp. řečník, jenž s nevšední znalosti ovládá dě
jiny našeho národa, ukazoval na základě historických
fakt bezpodstatnost fráse, že »Řím byl a jest nepřítelem
českého národac, byla s patrným zájmem vyslechnuta
pozorným posluchačstvem, jehož se sešel slušný počet,
ač krásné, nedělní odpoledne vábilo do Boží přírody.
Spolek náš, vzdávaje srdečné díky vdp. professoru, ne
má vroucnějšího přání, než aby zase brzo mezi nás za
vítal.

Krajinský sjezd na Opočně pořádají katolické orga
nisace dne 29. t. m. v knížecím zámku s následujícím
programem: Dopoledne: 1. Od 8—9 hod. vítání hostí a
spolků. 2. O půl 10. hod. seřadění v Dobrušské ulici a
průvod městem s hudbou do kostela. 3. O půl 11. hodině
slavné služby Boží s kázáním vsdp. dra. Františka Šul
ce, professora z Hradce Králové. 4. Ve 12 hodin společ
ný oběd. — Odpoledne: 1. O půl 1. hod. porada důvěr
níků v malém sále Kodymova národního domu. 2. O půl
2. hodině seřadění průvodu v nádražní ulici a průvod
městera s hudbou do knížecího zámku, kdež bude kon
cert úplné kapely opočenské za osobního řízení pana
kapelníka Josefa Šťáska. Mezi koncertem promluví: 1
>O situaci politické a národa českého zvláště« vsdp.
dr. Rud. Horský, vikář a farář v Šárce. 2. »Útoky na
náboženství a církev katolickou«, pan Frant. Šupka, re
daktor z Hradce Králové. 3. »Organisace české křesť.
sociální mládeže:, p. Antonín Kaňourek, roln. syn ze
Stunkovic. 4. »Povinnosti českých katolických žen a
dívek, slč. Frant. Jakubcová, redaktorka z Vršovic. —
Vstupné do koncertu 40 hal., v předprodeji 30 hal. Zá
bavné podniky: tombola, :buffet, kavárna, cukrárna, so
lové výstupy a kuplety. Večer věneček ve dvoraně Ko
dymov* národního domu. Vstupné. pán 60 h, dáma 40 h.

ý Záložna v Hradci 4rálové. P

ldnli l
; Při větších obnosech dle výpovědi úrok i vyšší!

Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada v Hradci Králové učinila ve schůzi
dne 24. . m. tato usnesení: Dikůvzdání zdejšího »So
koli« za dar K 100.— na výpravu ku Všesokolskému
sletu vzato na vědomí. — Říditelství měšť „školy dlvčí
byl udělen příspěvek 50.— K na výlet pro chudé žá
kysč. -- Přípis c. k. zem. škol. rady, kterým svoluje k
vyplacení drahotního přídavku učitelstvu zdejších obec.
a měšť. škol, vzat na vědomí. —-Kollaudace turbinového
zařízení hydrovlektrické centrály na Labi provedena
bude ve dnech 26., 27. a 28. června t. r. — Cirkulář c.
k. okres. hejtinanství, ohledně různých úprav staveb
nich v hostincích postoupen byl policii k evidenci. —
Listek rybářský vydán bude pp. Fr. Tintěrovi a Ant.
Pytlíkovi. -- Udělena bude jedna nová chudinská pod
pora. třem chudým příslušníkům byla podpora chudin
ská zvýšena a 3 žádosti za chudin. podporu byly zá
mitnuty.

. Matičaí slavnost měla neočekávaný průběk. Ještě
dopoledne ©dělalo ©vážné | starosti počasí, pořada
telé pořáde rozplašovali pochybností tazatelů a dobře
věstili. Odpoledne se dostavilo nádherné počasí, které
odměnilo delší námahy a starosti matičních pracovníků.
Přehojrí návštěvníci a opravdové veselí naplnilo vojen
ský sad, který dosud neviděl takového množství všech
vrstev z města i okolí, ač byla na př. slavnost v'Mal
šovicích a polit. sjezd v Grandhotelu. K 5. hodině ne-.
bylo lze projíti hlavní promenádou, a přece ve stáncích
bylo stále plno i štědro, a v jiných částech parku též
dostatek obecenstva. Co bylo kde k sezení, zabráno by
lo. Pěkně rozestavené a vypravené stánky kol hlavního
záhonu vynikly na první pohled příchozím, kteří i zá
libně naslouchali harmonickým zvukům sehrané sokol
ské kapely ze Světí a řízným zpěvům tolik snaživého
Hudebního a pěveckého spolku, jimž i dirigentu p.
Wůnschovi ml. a kapelníku Sekyrovi se dostávalo hoj

ně lichotivého potlesku. V levo v zadu od saletlu, kde se
tančilo, se u střelnice čínila a extra cenami vábila pí.
Domecková za pomoci pp. Řeháčka a Součka, před ho
stincem v poště a trafice, přirozeně ale půvabně zaří
zené, trůnily sl. Vanická a Šímová, pod »parapletem«
jako čeperná Sibylla vykládala sl. Domečková-Holá.
v hračkářském pavilonku stinném záhy vyprodaly sl.
Štanderová a Humlová, v čajovně bělostně okrášlené s
národními přehozy o překot vařily pí. Baťková, Falto

vá a Červená, v bíle fialovém stánku rázu Bidrmajerov
ského, zdobeném věnci, za štědrý příspěvek ochotně
rozdílely cukroví pl. Schmidtová a zmrzlinu pí. Hobzko
vá, u stolu s květinami ladně řídila sl. Bergmanová,
pří kávě neúnavně tržila sl. Eiglová, v bufettu, který
netrpěl písečným přípraškem a obrážel se v bělomo
dru, zásoby rychle doplňovaly pí. Rybová a sl. Laufo
vy a -- ve vinárně bělorůžově vyšperkované stále ve
víně. likérech a vodách šenkovaly pí. Oehmová, Švor
číková a Rejthárková. A co těch roztomilých pomocnic
po parku pro Matičku všelicos nabízelo, v kroji, i bí
lém úboru, jako sl. Mašková, Ulrichová, Kubíková, Ma
cáková, Sálová, Jiroutová, Srpová, Šamanovy, Julíšo
vá, Žabokrtská, Urbanová, Hronešovy, Landová, Oe
hmová, Šeredová, Michálkovy, Morávková, obě Falto-.
vy, Knoblochová, Vlachová, Tvrzská, Douchová, Kořin
kovy, Berková, Trappovy, Šobová, Nosková, Prášková
atd.! Jen ať se nehorší, koho jsme třeba neradi vyne
chali v tom ruchu a spěchu, který všude vládl jako
zdravý doklad matičního nadšení. Mezi hudebními čísly
licitoval prof. Rejthárek s inž. Vackem vkusné nádobíč
ko z Třebechovic. V tombole rozdávali pp. Černý, Sou
dil, Jenčovský et comp. cenné výhry, jako všude bylo
lze rozorovati uznání hodné dary jako dobrá náhrada za
matičrí obol nebo vstupné, u kterého vybíráním byli
zaměstnání pp. Pánek, Tolman, Brusnický a Zázvorka.
Koulení o ceny pro spravování kuželníku odpadlo, jako
pro nestálý čas i jiné atrakce. Všeobecné radování se
udrželo i večer. ba dotrvalo i za nočního deště u těch,
kdož si hověli po celodenním shánění. Na Labi mostné
vybírali pp. Rejthárek, Sengr, Černý, Klimeš, Bárta a
Zázvorka. Mezi návštěvníky mimo jiné jsme sympaticky
vítali členy měst. zastupitelstva, starostu dra Ulricha,
zdejšího velitele generalmajora Czibulku se suitou, gen.
v. v. Pokorného atd. Ať pořadatelstvo, když šťastně
zlskalo tak útulné a vhodné prostranství, se příště ještě
více tuží.

Stavební ruch v Hradci Králové. Letošním rokem
stavební ruci v Hradci Králové velice poklesl. Jedině
staví p. stavitel Jos. Novotný dvoupatrový obytný dům
p. Vitovi. úředníku Záložního úvěr. ústavu v lukách, a
p. stavitel VI. Procházka rodinný domek pp. manželům
Přikrvlovým u kapličky, mimo několika málo adaptací.
Více se staví na předměstích a okolních osadách, kte
réžto stevby však provádějí, vzdor loňského roku ulo
ženým velikým pokutám, opět neoprávnění podnikatelé
staveb. — Pan V. Burda, neoprávněný živnostník, staví
několik domků v Malšovicích, na Slezském Předměstí a
na Pražském Předměstí, přistavuje dále skladiště při
továr..č p. Hlavatého a nemá ani řádného označení fir
my. — Velkou opravu hotelu Holub na Pražském Před
městí provádí opět neoprávněný podnikatel — obyčejný
zedník —.Koza. Upozorňujeme na to slavné politické ú
řad“, aby právě tak jako roku loňského trestaly tyto
nešvary. aby oprávnění živnostníci nebyli poškozová
ni! Snadno se dá předpokládati, že loňského roku pře
depsané pokuty dosud zaplaceny nebyly, když po tak
krátké době vše se opakuje. Nebude-li co nejradikálněji
proti nim zakročeno, nestačí oprávnění živnostníci na
ohromné daně živnostenské, daně z příjmu a jiné veli
ké platv ani vydělávati. Záleží též mnoho na obecních
co stavebních úřadech, neboť jest též jejich povinno
sti potírati tento zlořád a brátí v ochranu oprávněné
živnostníky.

Vyhláška. Každý, kdo chce ubytovati žáky neb žá
kyně zdejších škol, se vybízí, aby vyplnil dotazník, kte
rý mu bude dodán, po případě si jej vyzvedne na měst
ském úřadě. Vyplněný dotazník buď dodán zdejšímu po
pisnému úřadu městskému do 1. července t r. Městský
policejní úřad dle dotazníku a dle konaného šetření se
staví seznam pro žactvo vhodných bytů, které budou
doporučeny.

Ředitelství c. k. ústavu ku vzdělání učitelů v Hradci
Králové oznamuje, že zápis do I. ročníku konati se bu
de dne 12. července t. r. od 8—12 hod. Zkoušky přijí
mací vykonají se ihned pa zápisu a ve dnech následn
iieích

Zápis žáků do I. třídy c. k. rešiky v Hradci Králové
konati se bude před prázdninami v sobotu dne 6. čer
vence a v pondělí dne 8. července t. r. od 8. do půl 10.
hodiny dopoledne v ředitelně ústavu; zkoušky přijí
mací konají se hned po zápise.

Z české tochulky. Pan Rudolf Hušák, absolvent mě
šťanské chlapecké a c. k. vyšší reálné školy v Hradci
Králové, technik, složiv dne 26. června t. r. II. státní
zkoušku z odboru stavebního inženýrství na c. k. české
vysoké škole technické v Praze s vyznamenáním, stal
se stavebním inženýrem.

Osobní ze Záložního úvěrního ústavu. Správní ra
dvaZálcžalho úvěrního ústavu jmenován p. Oldřich V.
Bruanický kontrolorem, p. Frant. Walter pokladníkem a
p. hudolf Stark pokladníkem. Pokladník p. Jaroslav
Syrůček přeložen z Hradce Králové k fillálce v Plzní co
zástupce dirigenta a p. Prokop Pražák k exposltuře v
Jičinč co správce expositury. V oddělení pro zboží jme
nován p. Jaroslav Novák šefem Uhelné centrály. Ad
mimistrativními úředníky jmenování pánové: Josef Ze
man. Jen Kutík, Karel Terharen, Václav Polák, Trant.
Ždínial, Bodřích Róssler, Hugo Knotek a Čestmír Dlouhý.



Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové docílil cel
kového obratu od I. ledna 1912 do 31. května téhož ro
ku K 1.091,039.725.—,oproti celkovému obratu od I.
ledna 1911 do 31. května 1911 K 902.601.837.—. Docilil
iudiž ústav za prvních 5 měsíců o K 158,437.888.— na
celkovém obratu více. Na účtě pokladničním docílil od
1. ledna t. r. do 31. května 1912 K 278,042.327.—, oproti
loňsku od I. května 1911 do 31. května téhož roku K
209,517.649..—, tudiž více o K 68,524.673.—. V účtě do
pisovatelů docílen pak celkový obrat v témže období
r. 576.101.617.-—,takže více o K 61,598.763.—, dále docí
len celkový obrat na účtě cenných papírů K 37,888.081.—,
konečně pak na účtě směnek obrat K 82,967.027.—,stav
vkladů „na knížky vykazuje koncem května K
24,490.712.76, tudíž na knížky za prvních 5 měsíců více
o K 5,919.181.44. Akciový kapitál jest nezměněn a činí
K 15.000.000.—, reservní fond pak docílil po přidělení
e zisku za rok 1911 (obnášel K 1,358.236.35) K 219.926.38
celkové výše K 2,638.958.66| oproti loňskému K

.2,419.U32.28. :
Za příčinou člstění úředních místností nebudou se

dne 12. a 13. července 1912 na c. k. berním úřadě v
Hradci Králové peníze ani přijímati ani vydávati.

Zivnostensko-Čtenářská Jednota v Hradci Králové
pořádá v neděli dne 14. července dětský den v sadech
na »Střelnici« s bohalým zábavním programem. — V
neděli dne 28. července dětské divadelní představení
»Vodní královna«, dram. báchorka se zpěvy a reji o
3 jednáních s předehrou. Napsal F. Jaroš, hudbu složil
F. Šubrt. — Jednota upozorňuje P. T. pp. rodiče, že
informace, týkající se jak dětské slavnosti tak i dět
ského představení »Vodní královna« vyřizují se ve spol
kových místnostech Ž. Č. J. na Malém náměstí denně
od 3 do 6 hodin odpol.

Dobročinný koncert ve prospěch pensljního fondu
vojenských kapelníků pořádá hudba c. a k. pěš. pluku
arcivévody Leopolda Salvatora čís. 18. v úterý dne 2.
července (v případě nepříznivého počasí ve středu
dne 3. července) o 5. hod. odpol. Vstupné u pokladny
60 hal., studentský listek 40 hal. V předprodeji, jeiž se
zvláštní ochotou převzal p. F. Piša, knihkupec, 50 hal.
Dobročinnosti se meze nekladou. ,

K procesu s Desenským. Aby se čeliti mohlo mož
nému přeplnění, ustanovuje praesidium c. k. krajského
soudu zdejšího, že dne 3. července 1912, kdy se konati
bude hlavní líčení před soudem porotním v trestní věci
proti Antonínu Desenskému pro zločin vraždy, povolen
bude vstup do porotního sálu toliko proti vykázání se
vstupenkou. Vstupenky vydávati bude dne Z. července
odpoledne a dne 3. července 1912 v úředních hodinách
správce věznice pan kanc. oficiál Krech.

Úmrtí. Dne 23. t. m. ve Stěžerách zesnul v Pánu p.
Josef Svoboda, ředitel revisní kanceláře J. O. hr. z Har
rachů, patronátní komisař, rytíř řádu Františka Jose
Ta I., majitel záslužného kříže »pro Ecclesia et Pontifi
ce: atd. Zesnulý byl bodrý staročech, horlivý, svědo
mitý úředník. milý všechněm, kteří jej blíže seznali.
Pohřeb konán 26. t. m. — 25. června zemřela soukrom
nice pí. Anna Reylová v 85. roce věku svého. Pohřeb
koná se dnes o 4. hod. odpol. R. i. p.!

Velikou smršť bylo pozorovati včera v poledne smě
"rem k Předměřicům.

Holohlavská larnost. V neděli dne 23. června za nád
herného počasí slavnostně posvěceny byly v osadě Rož
novské 2 kříže, které chvályhodnou péčí katolíků ta
mějších byly obnoveny. Průvod seřadil se ve statku
p. Fejgla, odkud za veselých zvuků hudby. odebral se
ke kříži prvému, kdež A. Novotná, žákyně II. třídy, v
dojemném proslovu dpp. duchovní přivítala a odevzdala
jim krásné kytice. Na to na kazatelnu vkusně zbudo
vanou a bohatě okrášlenou vystoupil vp. Fr. Novotný,
kaplan Holohlavský, a' vysvětlil přítomným důvody, pro
které katolíci kříže si váží, jakož i význam kříže v ži
votě jednotlivců, rodin | národů a vybízel katolíky, aby
pud timto znamením naší sv. víry statečně setrvali.
Po kázání dp. Fr. Frydrych, administrátor Holohlav
ský, posvětil kříž první, načež průvod za zpěvu ma
riánských písní ubíral se ke kříži druhému, po jehož
posvěcení litaniemi k Pánu Ježíši slavnost skončena.
Této pfekrásné katolické slavnosti súčastnil se ctěný
sbor dobrovolných hasíčů se svým velitelem p. Hruškou,
množství družiček a velké zástupy katolíků nejen mí
stních, ale i z okolí a v očích wšech bylo možno čísti
nadšení a velikou radost, že slavnost tato pěkně se
vydařila. Evangelíci nám tuto slavnost záviděli a proto
také nám přáli, by déšť ji znemožnil. My katolíci ne
jsme mstiví a proto jim z plna srdce přejeme, by vše,
co pro čest a slávu Boží podniknou, zdařilo se jim k
největší jejich spokojenosti. Po skončení slavnosti 0
devzdali katolíci dpp. světiteli i kazateli pěkné obrazy
Panny Marie, jakožto dar katolíků Rožnovských. Kéž
tato slavnost oživil a posílní katolického ducha v obci
Rožnovské, která dokázala, že váží si znamení naší víry,
sv. kříže!

Černožice. Dne 25. t m. vylovena byla v Labi
mrtvola, v níž zjištěna Barbora. Syrovátková z Jaro
měře. Dne 17. t m. zmizela z domova, byla viděna na
různých místech. posledně ve Smiřicích, až konečně
stavu nepříčetném-se utopila. Mrtvola její ve čtvrtek
27. t. m. byla v Holohlavech vykropena a převezena do
Jaroměře. kdež byla pochována.

Slatisaay. Po vznešené návštěvě J. E. nejdůstojněj
šího pana biskupa a povznášejícím úkonu sv. biřmování
Jne 16. června ve farním chrámu slatinanském navštívil
Jeho Excellence dne 17. června odpoledne v Slatina
nech poensionát Školských sester řádu sv. Františka,
aby udíňlelv domácí kapli sv. biřmování chovankám a

žákynim škol klášterních. Jeho Excellence, znám jsa
svou láskyplnou vlídností, byl očekáván v pravdě s
radostným vzrušením a velikou toužebností. Když se
oljevil s průvodem svým u brány klášterní, zabušila
mu vstříc srdce všech shromážděných, což také po u
vítání přítomným duchovenstvem projevila nelíčenými
a srdecnými slovy Žákyně II. měšťanské třídy cho
vanka, Anna Blažková, Jeho Excellence, piřstoupiv k
hlavnímu oltáři. promluvil svým milým způsobem za
napiaté pozornosti řeč, 'otcovskou láskou dýšící, na
slova uvítání přiléhající a krásně založenou, po níž u
dělil své apoštolské požehnání. Po litanilch a požehná
ní Nejsv. Svátosti Oltářní udělováno 76 dívkám sv. bit
mování, po němž promluvil Jeho Excellence k biřmovan
kám slovy tak tklivými a případnými, že se v ních sku

šení posvátné oné chvíle a láska Boží při nich takfka
slyšitelné vydychovala ze všech srdcí, milostí Ducha
sv. napcjených. Slovy Jeho Milosti nadšené žákyně s
chutí odpovídaly pří zkoušce náboženské, nad čímž J.
M. projevil spokojenost nejen vřelými slovy, ale i
skutkem, podarovav všechny chovanky a žákyně me
dailkami od sv. Otve posvěcenými a dvě z nich i krásný
ii modlitebními knižkami. Za všechnu námahu a lásku
Jet Biskupské Milosti poděkovala | vřelými slovy a
nadšeně círhvi sv. věrnost slibovala žákyně III. měšťan
ské sřídy Jindřiška Doubková. Laskavostí Jeho Excel
ice « okouzlení přítomní hosté, rodičové a kmotřičky

Jeho Excelence ve své blahovůli dával a dával ....
A kuyž Jeho Fxcelence odjížděl, vezl s sebou srdce
všech, upřímně a radostně mu oddaná. Dívčí pensionát
a ši ola ŠLolských sester v Slatinanech byly pochváleny
ústy Jelio Excellence, nad jiné k tomu povolanými, což
jest pro žkolské sestry a jich ústavy nejlepší doporu
čení rodišůiu, jimž mravnost, ctnost, jemná šlechetnost
a pravá výchova jich dcer skutečně na srdci leží.

Bojanov u Chrudimě. Na své visitační cestě přijel
ve čtvrlek 20. června 1912 ráno o půl 8. hodině náš mi
lovaný vrchní pastýř, Jeho Excellence ThDr. Josef Dou
bravo, biskup Královéhradecký, v průvodu vsdp. pa
požskéno preláta a kapitolního děkana ThDra Jana Sou
kupa, vdp. bisk. sekretáře a ceremonáře ThDra Josefa
Huráně a vdp. bisk. vikáře Jana Kobra z Chrasti za
zvuků papežské hymny do Bojanova. Vystoupiv z po
vozu u slávobrány, nákladem města postavené, uvítán
bvl pan biskup od místního faráře V. Šafránka, od dru
žičny Pavliny Novákové, jež skvostnou kytici Jeho E
xcellenc: podala za školní mládež; od zastupitelstva bo
janovsačha, jchož jménem oslovil Biskupskou Milost p.
Josef Rulík, cbchodník z Bojanova; od pánů starostů a
čienů zastupitelstev míst osadních, jichž jménem uvítal
Jeno Excellenci p. Frant. Pelikán, rolník z Krásného; od
p. Jos. Rulíka za odbočku Hosp. sdružení čes. kře
sfouslých zemědělců; od p. Frant. Čtveráka za sku
pinu mládeže křesťansko-sociální a od nesčetného počtu
osadníků přítomných. Poděkovav všem, kráčel vrchni
nastýř suředan školních dítek, dav si přítomné pány u
čitele přecstaviti. za hlaholu zvonů a kapely hudební
p. Jos. Tlapáka do fary a krátce potom do kostela za
průvocu okolních i místních duchovních i jmenovaných
hodnostářů a zástupce patronátního úřadu knížecího le
sruho správce z Proseče p. Rudolfa Fibicha. Po mši sv.
Troratuvil vrchní pastýř k lidu, udílel svátost 568 biř
movancům a přítomen byl zkoušce dítek ze sv. nábo
ženství ze škol venkovských v kostele a z místní školy
v budově šnolní, kdež byl uvítán členy místní školní
raúv, pány učiteli a družičkou Františkou Michkovou.
Po prohlídce knih farních byl ve faře oběd, při němž
koncertovzla osvědčená kapela p. Josefa Tlapáka. O
půl 5. hodině v kostele poděkoval Jeho Excellenci
mistní | duchovní a za dítky a bifmovance An
tonía Kroultil, podav Jeho Excellenci nádhernou kytici.
Na to doprovozen vrchní pastýř ku slávobráně, všem
je:tě požehnal a za zvuků národní hymny do povozů
vstoupil a do Seče jel, by v další visitační cestě své
nokračoval. My pak, když z pohledu naseho ztratila
se nám ta láskyplná tvář našeho vrchního pastýře, se
sizou v oku jsme se modlili, by dlouho a dlouho ve zdra
ví nám Bůli našeho vrchního pastýře zachoval a jeho
práci neunatné a obětavé žehnal.

Prosba z Libice sad Doubravou. Každý stoupenec
strany křesť. sociální je pevně přesvědčen, má-li orga
nisace kráčeti mužně vpřed, že je potřebí ušlechtilé
četby a dobrého tisku. Proto obracíme se na veledůst.
duchovenstvo, katolické korporace i jednotlivce, aby
nám aspoň nějakou knihu anebo brožuru (ať vázanou či
nevázanou) darovali. Skupina katolické mládeže v Li
bici je úplně vědoma svého důležitého úkolu, za nímž
bude kráčetl přes odpor našich nepřátel. Za vše voláme
napřed: »Zaplať Bůh!< — Zásilky je ochoten přijmouti a
adresovány buďtež na tyto adresy: Frant. Veiner. t. č.
předseda, Jindřich Drkoš, kaplan, protektor, Karel J.
Beneš, roln. syn a jednatel mládeže v Libici n. D.

Sv. missle v Libici a. C. Po delší době dostalo se
ovět farníkům libickým příležitosti, aby účastní byli
krásné, povzbuzující duchovní slavnosti a utvrzeni byli
ve víře své. | Konali tam sv. missii od 9.—16. června
vdpp. z kongregace redemptoristů Frant Blaťák a Lev
Slanina. Již k uvítání vdpp. shromáždil se veliký počet
věřících v chrámu Páně, tam vyslechli upřímné uvítání
nejprve od žákyně IT. třídy, potom uvítal je místní du
chovní správce v rodišti sv. Vojtěcha, dvě malé družič
ky podaly skvostné kytice. Každý den v požehnaném
tora témdní byl důkazem, že pravdivá byla slova z
úst dětských, še +Ježíš Kristus milostí svou přispěje«, a
přispěl. Den po dní naplňoval se prostorný chrám Pá

ně, no-sch učastníků přibývalo a těch prvních, nadše
ných neubývalo. Milostí Boží přivedení byli ti, jímž
cesta do kostela již zarůstala; však bylo to též dílo
našich statečných katolických žen. Svatých radostí a 0
pravdového nadšení zažili jsme zvlášť ve čtvrtek při
dojemné slavnosti Nejsv. Svátosti Oltářní a v sobotu
při slavnosti Mariánské. Ve Čtvrtek večer vyzdoben byl
hlavní oltář a při záři četných svící vystavena Nejsv.
Svátost a ps úchvatném kázání vyzván duchovní správ
ce, by za celou farní osadu, za kterou jednou bude
odpovideti, odprosil Spasitele za všechny urážky mu
učiněné. Byla to chvjle velebná, nezapomenutelná, kdy
za hlubokého ticha pokleknul duch. správce před Nejsv.
a v hlubokém dojmu třesoucím se hlasem volal: Od
vusť, Spasiteli, odpusť lidu svému! V klečícím zástu
pu byla <lyšeti jen všeobecné vzlykání a pláč. Neméně
v sobusu vyla slavnost mariánská dojemnou u okrášle
ného oltáře Panny Marie Lurdské. Naše paní a dívky
předláněly se v úpravě a darování skvostných věnců
k ucténí Královny nebeské. Vrcholem všech slavností
byl v neděli odpoledne imposantní průvod ku posvě
cení tuisijního kříže na novém hřbitově, který ze zvlá
činí ochoty vedl Msgre Fr. Vaněček, kanovnik-farář na
Krái. Vyšehradě. Nejstarší farníci nepamatují, že b+
tak ohromný a spořádaný průvod v Libici byli viděli.
Kříž vyzdoben věnci, zhotovenými umělýma rukama
z Cboťánek a Kánina. Před svěcením měli čestnou stráž
u sv. Křjže mládenci a velice vroucně poděkovala jed
na z družiček. Výsledek sv. missie byl, že vykonalo sv.
zpověď 560 Kajícníků a ku sv. přijímání přistoupilo 6%
z farnosti nepatrné. Bůh dobrotivý Žžehnal sv. missil.
v srdcích všech účastníků zůstává blahá vzpomínka na
dpp. misstonáře, se slzami v očích loučili se s nimi a
ku vyzvání duch. správce provolali všichni důst. pá
nům hlasitě třikrát: Odplať Vám za vše Bůh! Za rok
při obnově sv, missie na shledanou!

Větrný Jeníkov. Od 2. do 10. června t. r. konána ve
zdejším expositním chrámu Páně vldpp. OO. Redermp
toristy z kolleje pražské P. Frant. Polepilem a P. Václ.
Váchalcem sv. missie. Oblíbení vldpp. missionáři apo
štolskou horlivostí a laskavosti získali si důvěry a lá
sky věřícího lidu. Domácí z blízka i z daleka spěchali
k těmto krásným hodům duševním. Zájem byl veliký.
Ač duchovní osada čítá 1130 katol. obyvatel, přijlo na
1400 poenitentů a na 2000 kommunikantů. Dojemné byly
slavnosti Nejsv. Svátosti Oltářní, bl. Panny Marie a mis
sionářského kříže. Vrcholem byl průvod s miss. křížem.
Účast domácích i přespolních byla obrovská. Zvláštního
lesku celé slavnosti dodal nejdp. opat Želivský, jenž
vedl průvod a ke konci pronesl vzletnou řeč. K této
slavnosti laskavě se také dostavili: vldp. vikář C. Va
lenta ze Želiva, vdpp. faráři: M. Škoda z Branišova,
R. Bezděk z N. Vyskytné a Jos. Poláček ze Smrčně.
První sv. missie bude nezapomenutelnou.

Jičín. Ve středu dne 19. června pochován byl za
veliké účasti obyvatelstva místního i venkovského ře
ditel hospodářské školy zdejší a první předseda křesť.
sociální jednoty p. Jindřich Havránka. Zemřel v 71. ro
ce svéno velečinného života. Působil pérem i živým
slovem ku povznesení a odbornému vzdělání rolnictva.
Vzorrě vedl v duchu křesťanském svoji hospodářskou
školu, přednášel a výstavy pořádal nejen v okolí jičín
ském, ale v celých Čechách. Vynikal zejména v ovoc
nictví, o němž napsal též několik spisů. V Jičíně byl od
r. 1883. před tím byl hospodářským správcem v ru
ském Polsku a v Haliči. Byl to upřímně zbožný inuž,

boce dojat a patrně již tuše svůj brzký skon líčil, jak
stla n'odlitby se osvědčila často i v jeho vlastním živo
tě. Působil vždy nezištně a poctivě až do posledních
dnů životaa zanechal po sobě krásnou památku zejmé
na v dorostu rolnickém, který také v hojném počtu jej
na poslední cestě doprovodil. Jeho činnost a zásluhy vy
Mčil v delší řeči pohřební v děkanském chrámu Páně
vdo. děkan Jostí Voročil, jemuž v Pánu zesnulý byl po
24 roků upřímným přítelem; nad hrobem jménem kura
toria zimní hospodářské školy i jménem hospodářského
inspektora promluvil a se zesnulým se rozloučil pan
JUDr. Frant. Voli. Budiž mu země lehkou! Odpočívej
v pokoji!

Zakopaný poklad v Hořicích. Na V. Bartonička, č.
6M učiněno byo trestní oznámení, že prý se zabývá nro
dejem cukerinu. Byla proto u něho předsevzata důklad
ná domovní prohlídka s překvapujícím výsledkem. Na
lezen nejen ve značném množství hledaný cukerin, smí
chaný se sódou, ale i poklad. Při prohlídce bylo ná
padným, že země na jednom místě dvorku byla zky
přena. Bylo v tom místě kopáno a ve hloubce asi tří
čtvrtě metru objevila se krabice, v níž bylo 1180 K 12 h.
Zároveň nalezeno 10 falešných pětikorun, o nichž Bar
toníček tvrdí, že je dostal za cukerin od Horyny, který
nzdávno odsouzen byl pro krádež porotou jičínskou na
7 let. Vyšetřováním snad bude vneseno do této záleži
tosti více světla.

Sté výročí trvání tabákové továrny sedlecké. Dne
2. listopadu t. r. uplyne sto let od přestěhování továrny
na tabák z Oalčova Jeníkova do Sedlce u Kutné Hory.
Úřednictvo, dozorčí orgány a veškeré dělnictvo zamýšlí

oslaviti způsobem důstojným tento, nejen pro obec se
dleckou. město Kutnou Horu, ale i celé širé okolí vý
znamný den. který učínil epochu v kraji na průmysl tak
chudém.

Wšude rozšířujte
a podporujte

katolický tiskl



Různé zprávy.
Pokrokářská ssášelivost. Do omrzení hrčel masa-:

rykovský kolovrátek o humanismu, altruismu a kře
sťanské álsce k bližnímu. Prý pokrokáři ctí náboženské
přesvědčení každého člověka — ale jsou pouze proti
Merikalismu. Ale pojem klerikalismu dovedou roztáh
nouti dle potřeby, jako kovářský měch, jest jim širo- ©
kým deštníkem při nejrůznějších neurvalostech proti lí
dem věřícím. Tažte se těchto lidí, kdy vysmívali se.
dogiuatům židovským a evangelickým, které nesou znač- |
ku největšího zpátečnictví. Za to však bijí se vší otrlou ;
nezbedností do věrouky naší. A pak ještě odvažují se
farizesjky tvrditi, že prý víře naši nechtějí ubližiti, že
jí neohrožují. Kdyby aspoň censorova tužka nedávala;
někdy fanatikům výstrahu, dočkali bychom se hotové- |
ho literárního běsnění těchto patentovaných »snášeliv- |
ců:. Jak mohou přáti katolíkům svobodu, jestliže je
pro jejich dogmata prohlašují přímo za obmezené a své- |
volné ignoranty, za šířitele věrouky podvodné? Se vším,
fanatismem. neohlížejíce se nic na pádné vývody kato- |
líků, snaží se s úžasnou odvahou dokazovati, že katolic
ká církev šíří domněnky bludné. Aby se zdálo, že jejich ;
zavilost jest odůvodněná, vymýšlejí si proti dozmatům
katolickým se vší rafinovaností bezcharakterní protidů
vody. Ukázek jsme podali již více. Nyní nový doklad.
Pokrokářsko-soc. demokratická družina dne 4. června *
interpelací na říšské radě dopomohla k immunisaci těch
to zkonfiskovaných řádků pokrokové »Jiskry“: „V ze- |
lení lip nad stružkou, obyčejně na můstku, při cestě stojí *
natřený kámen nahnutý, jakási kněžská postava v kom
ži a v košili krajkové, Světec. V podvečer před nově |
natřenou sochou touto zpívají a bručí stařeny a starci
bez kněze svoje modlitby. Na každé návsi musí stát, |
v každém kostele katolickém v Čechách musí být jeho
oltář. Mlčelivý světec-kámen. Mrtvý kámen. Mrtvý ja- ;
zynx v ústech tohoto podivného kněze prý neshnil — i
pro jeho mlčenlivost! Jaký báječný symbol zbožné šalby |
vědomého podvodu! Ten světec kamenný — neboť živý |
nikdy neexistoval —- imusí míčet nad touto šalbou. Má ,
prst vědomě na ústech, neboť nikdy neprozradí, jak SE ;
stal svatým, jakými doklady a pohnutkami sestavili ži
vot a blahoslavenství jeho, pro jakou potřebu dali mu
zbožně prst na ústa. Tedy světec z potřeby, z jesuit
ské zvůle, jako že účel světí prostředky. Tento nový
neznámý světec měl zakrýti památku Husovu a od- |
vésti lid slavnostmi nádhernými a třpytnými od Huso
va mravního odkazu. Proto má leckde podobu Husovu,
proto krvje prst a mlčící ústa jeho tajemný život. Svě
tec z potřeby, sestrojený jako hračka pro lid.- — Tako
vé serové, takové prolhané útoky na víru katolického
lidu může psáti jenom péro namáčené v jedu židovské
zloby. Dokazujte takovému pisateli z výmluvných dějín,
že sv. Jan byl uctíván v Čechách dávno před založením
řádu Jesuitského! Vysvětlete, jak o Husa a jeho nauku
rozkodně nestáli evangelíci, kteří místo zásad Huso
vých uctívali heidelberský katechismus! Posviťte na u

ličnictví, jakým byl tupen pro nedostatek vážných
zbraní jazyk sv. Jana! A konečně opakujte znovu a zno
vu, jak vědu historickou převrací na ruby ignorant,
tvrdící, že sv. Jan vůbec neexistoval! Vše bude marno.
Fanatik slyšet nechce, jeho zlobu nejlépe nasytí pam
flety stokrát vyvrácené. Proti rabínům, proti Talmudu
nenan'ítá nic, ale úctu svatojánskou odvažuje se nazý

vaii výsledkem »úmyslného podvodu.« A teď ještě věř
te. že tací lidé -maji v úctě náboženské představy cir
kve jakékoli.« A ten nízký útok na stavbu katolických
pomníků! -Kámen nahnutý .... světec kamenný«. Nuže
— proč tedy stavíte nahnuté kameny Husovy? Proč
sbíráte na ně statisíce? — Pak ovšem není divu, že
při takové -výchově lidu“ téměř každý rok čteme, jak
svedení zpustlíci ohaví a boří pomníky svatojánské. Na
před by měli býti volání k soudu ti, kteří chytráckým
psaním k takovémuvandalství. vábi. Pod interpelaci po
depsán dr. Masaryk, dr. Stránský, hrdina z úplatkové
aféry Prokeš. Bechyně atd. —Takovým tedy způsobem
chtějí tito lidé luštiti nouzovou otázku, takovou kosť
házejí lidu, aby tento pozapomněl na skutečnou tvářnost
toho demagogického -boje proti kapitalismu«. Bude-li
parlamentní práce v tom směru pokračovati, židovští
bursiání a lichváři při nadšené radosti div se neutle
skají. Lidový parlament dle pokrokářského názoru jest
k vůli tomu, aby bel lid drážděn, tupen a aby zfanati
sování davů věčně mařilo skutečnou lidovou politiku.

Výzkumná cesta preláta úra. Musila v Arabli. 17.
L... vrátí se do Vídně universitní professor prelát dr.
Phiisit 7 výpravy. kterou společně s. princem Sixtem |
Uaraským, bratrem arcivévodkyně Zity, podnikl ve vý
zámdni Arábii a vnitřní: Mesopotunjí, Prelát dr. Musil
již dodnom v r 19080) cestovalove vnitřní Arabii. Letoší
cestu rodníkl bezprostředně po sňatku princezny Zity
S arzivévodou Karlem. Frantskem Josefem. Nejdůleži
těším výsledkem, poslední výpravy je prozkoumání ne
změn dosud koněm, Mosopotamie mezi 36. Stušitém

sev. šířky, Hufratem, Tigrisem a. Bagdadem. Neječví a
veidokonalejší mapy. uváděly dosud v těchto končinách
S jmen měst. Prelát Musil zjistil, Že všechna jsou faleš
ma 4 objevil tamnípřes 100 osad, mnoho prastarých silnic,
kroré paprskovitě rozbíhají se na všechny strany od
prastaréha hlavního města Asvrie. Zbytky pevností, vel
ké kanály a nevyčerpatelná ložiska soli. Kromě toho
prozkoumal timsko-arabské hranice po délce skoro 1000
kilometrů a našel tam zbytky římských silnic, mílových

kamenů, tvrzí a strážnic. U Chabaru na středním Eu
iratu našel zbytky prastarých židovských kolonii, ne

klamné to pozůstatky Israelitů,v zajetí. Cesta sama se
bou vyžadující značného (napjetí tělesných sil, ztížena.

byla ještě útoky nepřátelských arabských kmenů. —
Prozkoumání Mesopotamie bylo jen tím dru. Musilovi
umožněno, že se mu podařilo získati za | průvodu
vůdce jednoho kmene, který již 12 let bojuje s tureckou
vládou. Iřikráte byla výprava přepadena, dvakráte ú
tok odrazila, po třetí již na zpáteční cestě, zpozorovala
nepřátely teprve ve vzdálenosti 200 kroků, takže ne
zbylo již času na obranu. 110 divokých jezdců přepadlo

zbyli nejen cenné předměty, vědecké přístroje a potra

škerv své papíry, celé ovoce několikaměsíční práce. —
Teprve po několika tydnech, když byli lupičí varováni
jedníru vynikajícím domorodcem, známým preláta Mu
sila, před následky, které by jejich čin mohl míti, vrátili
výpravě vědecké zápisky a některé maličkosti. — Pre

byla ovšem poslední. Také princi Sixtu Parmskému tak
se zalíbil volný vzduch pouště, že se do ní co nejdří
ve vrátí.

Obhájci z nouze? Volnomyšlenkáři z tábora Masa

bě varbanické, «by prý odluka lidí pokrokových od
„klerikálů“ byla úplná a důsledná. Proti této agitaci
staví se — světe. žasní
dikální »Skolský Obzor- a obhajuje učitele-varhaníky.
Doznává, že prý učitelé-varhanici neslouží vlastně kněž
stvu, nýbrž občanstvu a že toto by stranický odboj uči
telstva proti varlanictví považovalo zanepřátelství učí
telstva proti náboženskému životu a přesvědčení lidu

chach tak nepřiměřené dnešní drahotě, že by učitel,

rům se 4-7000 K ročně. Srazirujte jim příjem ten na
1200 K a uvidí se, jak zkrotnou.

K čemu byla založena strana agrární ve Slezsku,
prozrazuje Masarvkův -Čas“ ze dne 29. května: Agrár
ní strsna může býti také potřebnou a zdravou proti
váhou agitaci římských klerikálů.« Potom prý agrárníci
nejsoe proti katolíkům.

Pukrokářský orgán dra. Stránského o Ženské eman
cipaci. Pokřtěný semita rozčilil se, že jeho orgán zkriti
sovaly samy pokrokářské Vlasty. Proto najednou v
„Lidových Novinách“ vyšly tyto zlobné řádky K. St.
Neunra. „První původ feminismu(ženské hnutí) mohl
býti jen v citové zvrhlosti, v hypochondrii a v hysterii.
Všechny ošklivé, zrůdné, odbyté a neschopné ženy, jež
negovedly si najíti v životě funkci poctivější, uvítaly jej
pak s nadšením. Všechny, které se bály zrcadla, tohoto
prastarého, půvabného, nezbytného společníka ženy
krásní. Nechtějíce se viděti, chtějí se aspoň slyšeti, ne
horázně slyšeti — v parlamentech. A sportsmanky se
přidaly. Tato choroba, charakterisující dobře naši inrav
ně i politicky vysílenou dobu, přejde ovšem, a přejde
tím snáze, čím dříve ženy dostanou se do parlamentů.
Převaha živlů příliš konservativních v dnešním světě
znesnadňuje toliko vývoj této smutné nemoci, která vě
ru není smrtelná, ale zbytečně prodlužována, otravuje
protivně studně ...- — Kdyby tohle napsal některý
list konservativní! Nastalo by tak veliké pokrokářské
krupcbiti, až by se chvěla zem.

Vojenský plukovník Archibald Gracey, jeden ze
zachráněn, když dne 29. ledna 1895utonula za ztráty asi
se, zda jsme se modlili? —. Mužové, o nichž se my
slilo, že už dávno na svého Boha Stvořitele zapomněli,
vzpomenuli si na modlitby svého dětství a opakovali je
opě: a opět. Otčenáš jsme se modlili opět a opět spo

Povznesené stamovisko. »Přehled« dne 21. června
píše: Nakladatelství Ottovo vydalo právě péčí paní
Anežky Čermákové-Slukové dopisy K. Světlé, Ž. Pod
lipské a Jana Nerudy, jež se týkají přátelských i mi
lostných styků Nerudových se Světlou. O věci bylo v
zimě « našich časopisech mnoho psáno, a též čtenáři
»Přehledu« znají podstatu věcí; vrátíme se k ní v ně
kterém z příštích čísel. Ze všech kritiků věnoval knize
první pozornost pan prof. Jindřich Vodák v »Čase«
(dne 16. června). . . Panu Vodákovi na ničem tak v
literatuře nezáleží jako na tom, aby za každým umělec
kým projevem a výtvorem našel motivy co nejosob
nější, aby z díla literárního udělal závěry co neintim
nější: pan professor Vodák neanalysuje, nýbrž pomlos
vá, neprovádí psychologické studie, nýbrž klepaří a to
vše pod protivnou Škraboškou povzneseného moralisty.

... Mlčeli jsme. dokud psal prof. Vodák takto o dá
mách žijících, které mají manžely, syny, přátele, ale
protestujeme, podkládá-li nemorální moralista naší vel
ké básnířce Karolině Světlé pohnutky zcela nízké a to
na základě korrespondence, která jest památkou tragic
kého románu dvou duší snad leckdy bloudících, ale
vždycky hrdinských ve svém trpícím lidství. A o nich
píše pan Vodák takto: -Světlé běželo stále o to, aby
Žotii cu možná nejvíc přesvědčovala, že mezi ní a Ne

nejuctivější, nejzdvořilejší vzdálenosti. (Citáty z textu
tendenčně vytržené.) Není toho příliš mnoho? Nevtírá
se to příliš okatě? Není to jako schválně pořád nadha
zováno, aby každá jiná domněnka byla potlačena? Ne
vypadá to. jako když pachatelé zločinu s přehnanou
zřejmostí nastrkují falešné a mylné známky? Musili
bychom nazvat Nerudu milovníkem velmi nudným, kdy
bycicir uznali authentičnost textu.«- A později: »Neruda
nzjspíš brzv postřehl, že Světlou chytí spíš na romá
novou roli nežli na lásku a tož jí té románové role do

mohl také zase zahrát svou románovou roli. On hrál ro
zervance, ona hrála vykupitelku a hvězdu ve tmách a
oba vložili do hry, co měli: Světlá víc horlivosti a
vroucnosti, Neruda víc obmyslnosti.« A na konci refe
rátu: »Nikdo nevi, co by sc bylo stalo, kdyby Mužákovo

tak zamilována do své role, že kdo ví, čeho by byl Ne
rada nedosáhl.. Doporučujeme panu professoru Masa
rykovi. aby si přečetl, jak povznesené, jak mravní, jak
taktní stanovisko zaujímá jeho list k tragedii dvou nej
přednějších českých spisovatelů; dokud tak neučiní, ne
má práva v »Čase« hlásati ethiku společenskou a lite
rární.

Americký prapor pošlapán. Vlastenecká americká
píseň má refrain. že ten starý prapor od roku 1776 pro
žil tohu dost, ale nikdy země se nedotknul — jinými
slovy, že vždy hrdě vlál. A co se mu dle písně té ještě
nepřilodilo, to se mu stalo dne 1. máje 1912 při sociali
stická parádě v New Yorku. Na Union Sguare, takřka
ve stím soch otce vlasti Washingtona, dále Lafayetta

Pisporem. Když pochodující se shromáždili okolo řeč
niště, nejdříve rozvinut byl prapor socialistů newyork
ských, po něm červený prapor mezinárodní socialistic
ký a na konec hvězdnatý prapor americký. Ze všech
stran zavzněl křik protestu a slova hany ve všech ře
čech, ale nejvíce jich anglicky. Několik mužů strhlo pra
por k zemi a šlapáno po něm. A jásot, který zněl ze
shromáždění, schvalova! jejich jednání. Scialistické ča
sopisy vyjadřují se vůbec s pohrdáním o vlajce ame
rické a i o zákonech a vládě. Tím duchem i prova
nuto bylo i shromáždění na Union Sauare, což křik sou

vědouce. že v tom jedině spočívá všechna naše naděje

na záchranu. Zdálo se, že ruka Boží moře utišila, ne

dobně vypravuje i pan Vevera z Clevelandu, který byl
zachráněn když dne 29. ledna 1895 utonula za ztráty asi
600 životů loď -Elbe.«< „By tam mladík jakýsi, který

tváře, modlil se Otčenáš za Otčenášem, a zoufanlivě
volal: Bože můj, zachraň mne!« — Násilí činí svému
svěcení, kdo isoucnost Boží popírá. a na Boha za
pomenouti chce. Nejtěžší chvíle mnohého k rozumu při
vede.

Ca jest komickou nafoukanostií? Vylétne-li na př.
pelichající vrabec na věž a myslí si, že mu všecko
náleží, kamkali jeho očko dohlédne. Podobně domnívá
s -nejlepší český člověk. Machar, že jest středem po
zoraesti celého Rokouska. Komanduje, volá před svuj
sond. kategoricky zahaztuje:. Zrovna tak má nezku

šený kadet domuční, že se před nim- třese všecko, co
úeiosí vojenskou zbraň. A svět má veselou podívanou.
Naosalli Machar. že s některými lidmi mluví jen -v
předsíní, snad by mohl tolik věděti, že biskupové ne
nluví ani přes rameno s člověkem, který ve svém 4
trmanství zašel tak daleko, že se žene na jiné obča
ny s podskaláckym spiláním, s vykasanými rukávy a
— v každé dlaní nejméně tucet komisních facek. Vždyť
se přece Machar nazval klackem sám. A pak — s váž
nou tváři psal.o literární zodpovědnosti. Nuže — bylo
dokurnentováno na nešikovných lžech Macharových o

se chytila tedy do klece.k níž tyčesama hotovilaa teď
se malomocně svíjí, vyráží mstivé. skřeky. Ale katolic
ký tisk tu rzodpovědnost« bude sledovatí dále.

Josef Anýž, cheiredaktor Nár. Listů« a zemský po
slanec, včera ráno zemřel. Byl-to muž velice pracovitý,
obětavý a skromný.

Všelicos. Městská zastupitelstva v Haliči, —polský
spolek žurnalistů, polští Sokoli a polské organisace
národní usnesli se, že se sokolských slavností v Praze
nesůčastní, poněvadž byli pozvání též Rusové. Ruso

do Prahy ve velkém počtu. -- Ve Vatikánu konalo se
minulý týden kinematografické představení, při němž
předvedeno bylo svěcení nové kampanily sv. Marka v
Benátkách: představení sučastnil se i sv. Otec, a se
živým zájmem je sledoval. -- V Jerusalemě vycházejí
2 židovské sdlenníky, vedle toho i trojtýdenník a 1 tý
denník. Nad vodopádem niagarským v Americe pro

osob spadlo do bluihiny. -—V neděli zahájen byl na 4
spernském letisti u Vídně vzduchoplavecký týden za
účastenství 109000 lidí. Závodů těchto účastní se avia
tikové z © států. Již prvý den staly se tři nehody. 
Ve středramerické republice Costarice bylo zemětře
sením zničeno někalik obcí. O živat přičlo přes 80 lidí
2 na AM je zraněno. Rektorem české viversity na
r. 1912-13 zvolen professor filosofické fakulty dr. F.
Vejdovský. Při předporadě oúradil se člen právnické
řakalty proti zasahování pukrokového studentstva do
volebni záležitosti rektora. Theologické fakultě nesmí.
býti odpíráno, co jí patří. — Známý nadučitel Pulkrábek,

postavený před uhersko-hradišťskou porotu pro. pod
vody, osvobozen. Porota byla úplně pokroková, — Mí
nistr zeměbrany vydal nařízení, kterým se důstojníkům
nižších hodností ukládá, aby po 3 léta poslouchali na
civilních školách vídeňských různé předměty, z nichž
budou skládati zkoušky, aby Pak móhi zastávati uči
telské úřady na vojenskýchústavech. m

Kšelt je kšett. Časopis »Zář«, tupicí na jedné straně
vše katolické, odvracející dělnické děti, aby nešly k sv.



"bifmování, na druhé straně přináší větší insert vídeň- ;
ské firmy, kde sjou nabízeny dárky »k biřmování.«

Protiklerikalismus a revoluce na zednářském kos
gresu v Římě. Teprve nyní zvídá veřejnost něco o u
dálostech na mezinárodním zednářském kongresu v Ří-
mě vc dnech 20.—23. záři 1911. Dle sdělení orgánu řádu
svobodného zednářstva nesplnily se naděje, které v něj
zaklatatelé kladli. Nedošlo ke smíření Orientu se zed
nářstvéní v Anglii, Německu a Americe. Velmistři pa
láce Giustinianiho v Římě zůstali schismatiky. Příčiny
toho jsou politické i náboženské. [Francii zastupoval z
ochor“ Nathan. Když tedy italští zednáři s bratry stej
ného smýšlení byli sami pohromadě, pustili docela uzdu
svým protináboženským a revolučním choutkám. Pre
sid2nt symbolické velelože, universitní professor Trine
heri podal zprávu o zednářském protiklerikalismu. Jeho
řeč vyzněla v tuto thesi: »Odstraníme papežství, které
je onim hadecin Genese. —Rassa italská potře hadovu
hlavu.- V dalším průběhu jednání sestaven byl akční
program nA rozšíření práv laického státu. Stát abso
lutně sttverenně má říditi vše. co se týká lidské společ
nosti. Vexkerá církevní zřízení mají se vyloučiti. Přede
vším má stát převzíti monopol vyučovací. Vyučování
náboženství budiž odstraněno. Život rodinný má se po
staviti na základ volné lásky, církev odděliti od státu
a má býti postavena za podnož státu. | na veřejnou do
bročinnost má míti privilej jedině stát a církev má mu
vydat všechny své dobročinné nadace. Mnoho jásotu
vyvekilo vystoupení portugalského senátora Limy (je
velmistrem spojených milánských loži). Pravil mimo ji
né, že portugalští zednáři udělali za 10 měsíců své vlá
dv více. než jiní by mmnohliza dlouhá léta: Vyhnali Je

suity. zrusili náboženské kongregace. provedli roz- |luku manželskou a rozluku církve od státu. Tento vý
sledek byl prý možný pouze následkem laického vyu
čování. Na konec nřál také Italům, aby osvobodili se ze

spárů Vatikánu, jenž ničí prý rodinný život a oslabuje |celý národ a zval je na příští kongres zednářů do Lisa

bonu. kde prý uzří »nejvolnějí myslící a dýšící město |
Evropv.

Hospodářské obrození Babylonle. Prof. Renck před
nášel nedávno v zemědělské společnosti v Berlíně o
projckiu restaurace vodních staveb babylonských, jež
provádí Angličan Wilcox. Úrodné kdysi Babylonsko u
padio následkem zanedbání vodních kanálů zavlažujících
okrom.é roviny babylonské. Chce vystavěti postupně
několik kanálů v údolí Eufratu a Tigridu a umožniti
tak pěstování obilí v měsících zimních (listopadu až
květnu) a bavlny v letě (od května do listopadu). Pro
jekt vyžadoval by nákladu 135 milionů marek, jež by se
zůročily 45 procenty: celkem: by se nově zpracovalo

1.400.000 hektarů půdy. Přednášející upozorňoval, na
tento projekt Němce, uváděje, že po vystavění dráhy
bagdadské vykoná se cesta z Berlina do Bagdadu za
5 dní. tedy za tolik, jako cesta do Kahýry. Němcům zá
leželo by zejména na pěstování bavlny; snaží se totiž,
aby se emancipovali od bavlny americké a pokoušejí se
o to se zdarem ve střední Africe. Uskuteční-li se pro
jeki. bude moci Babylonie vyvážet ročně za 500 milionů
marek obilí. Co to znamená pro Evropu, netřeba doli
čovati. :

Stálé domácí vězení bez útěchy mají venku ubohé
nevidomé dívky. Šlechetní dobrodinci pomozte jim do
Útulav slepých dívek Praha-Kampa. Příspěvky, potra
vinv a pod. přijímá s díky správa Útulny.

Proti žaludečním křečem užívá se odvaru mochny
husí (Potengila anserina) čili stříbrníku. Když je mochna
ve květu, usuší se ve stínu na průvanu. Je-li třeba, tro
chu sušené mochny povaří se několik minut, cedníkem
pak prolisuje a vlažný odvar vypije. Thé z mochny
husí užívá se také proti vodnatelnosti.

Stávka zeměděl. dělníků v Uhrách. V Biharské. sto
lici, kde má hr. Štěpán Tisza rozsáhlé statky, chystají
se zemědělští dělníci ke stávce. Hodlají stávkovati přes
celé létn a odmítají již nyní uzavírati smlouvy. Hr. Tisza
má v oné stolici 70.000 měřic půdy. Poněvadž je obava,
že při stávce dojde k výtržnosteni, povolala tam vláda
velké množství četnictva.

(Zasláno.)

Panu J. Hlávkovi, maliři círk. obrazů, Praha Král. Vino
hrady, Puchmajerova ul. 68.

Působí mi nesmírnou radost, mohu-li Vám sděliti,
že všichni veledůst. páni, kteří dne 12. června t. r. při;
udělování sv. b'řincvání v našem chrámu Páně přítom
n byli, velice pochvalně stran Vámi malované křížové |
cesty se vyslovili.

Vám diky vzdává
Joset Lauryn, farář.

Harmanschlag (Dol. Rakousy), 20. června 1912.

Prodám domek,
asi 10 minut od kostela, taktéž od ná
draží, sestávající. ze tří obytných míst
ností a se zařízením pro malé hospo
dářství. Kolem zahrádka. Zaploceno.

Nově před třemi roky vystavěno, ed daní 0870
bozene, vo záravé krajině poblíž losa. <“
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Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medallií,

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nojstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové,

v nově zřízených místnostech, Čelakovského tř.
(za živnostenským domem)

ku shotovení veškerýchto
stelních nádob ze stříbra.
bronau a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přezně, čistěa důkladně

zhotovujese v mévlastnídílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du- ;
thovenstvu práci trvalou a '
uměleckou zu ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskon Milostí rovide- ;
vány,

Mešní nádoby Jem v ohní
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré oprary nádob ko
stelních ao ry“.le, řádně a
levně vyřisují,

Vše zasílám jen posvěcené.

Vzorky, rospočty, nákresy i
hotové z ožínaokázku o
se zašlou.

Chudělm kostelum možnosplácet bes přirášek.
SRB“ Sta odporučení a čestných uznání po race.

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou příseň
a důvěruzávodudomácímu.
Bpolkůmdoporučuji rychlé a levné provedení

odznaků spolkových atd.

Biskupská knihtiskárna,
w| v Hradci Králové [7%

nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.

LumI Ceny mírné, vyřízenísprávné a rychlé.

2 Slišásišva: |
„A E ŠSšE sl jejaiii: jinía „KŘ o g8 852
R. = j;řdyljtástěPEREMty
© 8 „M dkšda a54B
Ba Ě 4 gEkině
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—
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Přečetnávyznamenáníadoporučení.

a vhodné dárky
k první sv. zpovědi, sv. přijímání a
biřmování, k missifm a k velikonoční
zpovědi, symbolické obrázky, obrázky
svatých, modlitební kniby ve skvost
ných vazbách a různých. cenách,
růžence. obrázkyv upomínku
na sv. křest

v cenách levných na skladě má —

Družstevní knihkupectví
nakladatelství, závod hndební a papírnictví

v Hradci Králové, Adalbertinum.

svobodné vůle l
Tento název nese nová důkladná
kniha Dra Josefa Novotného.

Spis tento jest znamenitou vě
deckou zbrojnicí v boji katolíků

proti domněnkám
Volné Myšlenky.

Kniha probírá:

monistický názor světový,
původ světa od Boha,

existenci podstaty duchové,
determinismus a indeterminism us,
mohutnosti duše,

svobodu lidské vůle,

názory Dra Krejčího a Dra Ma
saryka,
theorii Lombrosovu o zločincích,
vliv. charakteru, okolí, motivů,

společenských poměrů atd. ma
volbu člověka

atd.

Stran 291. Cena 3 K 20 h.

Objednávky vyřídí

Družstevní. knihkupectví
v Hradel Králové.

Kostelní paramenta a veškeré církevní
OOO0



Nejvýhodnější dary doporcčojePrvní východočeský závod "BG

VÁCLAV | POTŮČEK, HradeoKrálové,diříkova třída 299,

ZdstnpeegkUnion Horlogerie, spol. továren hodinek Biel, Glashůte v, S, Ženera,

ve vlastním domě, proti Graudhote.n.

Švýcarské precisní hodinky. Násténné hodiny v nejmodernějším provedení. Brillanty. Klenoty a šperky. Optické
zboží. Přepychové předměty z čínského stříbra. Stříbrné i alpakovéstelní a jídelní náčiní. Vše v obrovském výběru.
Nejlevnější ceny! Nejlevnější ceny!

Holíte se sám? Měsíská spořitelna ve Úys. Mýtě
Holičské mýdlo... <. . < < «+ «.. 10 h
Štětec i — 20, 30, 50, 70h zúrokuje voškory vklady na knížky
Miskaniklovanás majoiikou. . « « 50 h (půlměslění zúročení)
Saton krém na holení. . .. .. « « . 0 bKámen po holení . . . . . . + « *

Kolínskávoda A.. 60h 4 a i 0 dnem|. dubna19/2Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou .P 2 0 — počínajíc.—
JOS. JELÍNEK, parfumerie

v Eradol IKrálové.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

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

a přezlacování
oltářů, kazatelen, kříšových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, železných

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

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

bez nároku na cestovné.

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

OEP>Závod založen r. 1898. "M

Dvě prostranné
místnosti

za skladiště neb dílnu obuvníkům a krejčím
zvláště dobře se hodící jsou ihned

o. a k. dvorní torárna nábytku v Hradci Král.

v Hradci Králové,

= za 449 až 5" —

Uhlí nejlepšíjakoati

K. V. SKUHERSKÝ,

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

příjímá vklady na knížky

O8“ Složní lístky na požádání zdarma. "UW

Ad buhdd dada

Česká banka fil,v Hradci Králové

nabízí k tahu dno 4. července t. r.

losy c. k. státní loterie

== poK4.=
Po odebrání více losů

„- poskytuje přiměřenouslevu, e ň

Hlavní výhra K 200.000—-.

FFFT *

Veledůstejnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům dovolaje si depo
raějti veškeré kosteluí uádoby a
náčinía to: mo rauce, kalichy
cibáře,nádobky, | aky pacifkály,

svícny,lampy, telnice, ropyatd. ovévlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní Intenci a
s ohni zlatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb vý sasflé na u
kázku franko bez závsnnosti koupě,
Všese posílá posvěcené.Prdes ruční.

Sklad oci: jako :ře.čxů

BooBEN5 Adráznátot kdo
sy. ičínakého vědyDAskladě. pravho

Slsré slale, siříbro a drahokemy kupuje aa nejvyšší cen)

JAN STANĚK,
pasiř a ciselour

Praha I, ml. Karoliny Světlé, čís. 19. m.

a Podepsanéknihkupostríodperačaje:

mahagoni (červen.) za sklem K 50.

malovaném za sklem, cena 70 K.

, 10 atd. Malé

k pronajmutí. — K doptáníu firmy

Vs úvěrníspolečnost,
= (proti Grandhotelu) ::

úrok a to dle výpovědi.

co nejlevněji. :

„Doporučujeme

PARAMENTA
sv. Jog. ústav para
mental a dovotional

o) =-BRNO. 



Křížovácesta
na plátně malovaná, v uměl. provede [,
v rámech uebo bez ramŮ, Sv levně
prodá. Na přání se jedno zastavení L6t0
Celá křížorá Ce+ia na ukázku zašle.

Bužší sdělí

atelier J. Hlávka
Praha-Víroh ady, Puchmajerova ul. 68.

Za Zikmundem Wintrem.
Jako vážný pozorovatel měl z počátku Win

ter osud dosti tragický. Při pilném archiválním
studiu, při své samostatné soudnosti nemohl se
vyhncuti koniiiktu s těmi mělkými lidmi, kteří iní
sto samostatného myšlení holdovali vytrvale Za
staraléámu pseudoromantismu husitskému. Uvaž

s ldmi. kteří byli odkojení hanebně podvodným
pau:tleten: „Pogiovým«, s lidmi, kteří pro tako
vou líbivou literaturu zapomněli docela čísti Palac

popularitu v prostředí tolik duševně obmezeném?
Stačilo. řekli-li chytráci, jejichž akcie začaly tu a
tam v národě klesati, že Winter nadržuje kleriká
lum. A rázem povstal boj proti vývodum, které
Winter opíral o důkazy nejsvětlejší.

mi zmatení, jimž. platily všecky husitské skutky
za vrchol národní dokonalosti. těžce stíhali »ka
cíře., zrovna tak jako husitští byrokraté ve stole

jejich katoličtí rodiče, papouškovali vytrvale, jak

vění. ke zkáze všcho křesťanského. »A proto ať
žijí husitét« bylo refrénem ustavičným u lidí, kteří
o husitské víře neměli ani ponětí a které by byl
nikdo k té konfessí nepřipoutal ani drátěnými pro
vazy. «

Nikdy ve stoletích předcházejících husitství
nezavládla tak děsné náboženská tyranie. jakou
ve století patnáctém zavedli kališníci, kteří praco

kvisicí netoliko proti katolíkům, ale i proti Tábori
tům a pak proti Českým bratřím. Ale přes to se
volalc: »Ať žije husitská svoboda!< Necitové, kteří
měli prameny o husitské tyranii po ruce, ani slo
vem nechtěli vyvésti nešťastné romantiky z hroz
ných bludů. Z toho všeho jde lehce na jevo, jakou
křížovou cestu musil podstoupiti uvážlivý Winter,
chtěl-li aspoň částečně oslabiti moc sobecké dema
goxie. chtěl-li do staročeských dějin vnésti aspoň
srochu světla.

Coholi uvedl tento neúmorný badatel jako
tenmci stránku českého sektářství, všecko bylo 0
přeno jasnými důvody. Dokumenty příslušné byly
vlastně tak výmluvné, že nepotřebovaly Ani toho
stručného, klidného komentáře, jejž Winter při
pojoval.

A přece jenom jest Winter vítězem již nyní,
snad větším. než jak sám se nadál. Od té doby,
kdy na pomoc jeho vývodům přispěl překlad kni
hy Denisovy »Konec samostatnosti české«, začal
se jeviti v sevřených řadách husitských romanci
érů a Ivriků veliký zmatek, zaleklost, tak že ko
nečně i širší vrstvy se mohly dovídati bez veliké
ho kaceřování o pravém „obraze náboženských
proudů století XV. a XVI.

Umění Wintrovo spočívalo hlavně v pečlivě
řaděné drobné mosaice. Každý na pohled nepatrný
kamének, jakého si jiní badatelé málo všímali, do
vedl Winter zasaditi do své mosaiky tak účelně,

že hned i prostý čtenář seznal velikou jeho cenu.
Ať již se posuzuje věda historická s hlediska

jakéhokoli, zůstane vždy pravdou, že předním ú
kolem každého vážného dějepisce jest a bude, zji
stiti věrohodnost fakt, vysvětliti, co jest nedoká
zanou pověstí a co nespornou skutečností. Jen na
takových základech možno pak stavěti bezpečně
sloupy filosofie dějin. Lehce si vysvětlíme, proč
tolix proudů zmatených a protichůdných v takové
filosofii shledáváme, jestliže si uvědomíme, jaké
nepravdivé háchory v různ. dějinách byly prohla
šovány za jistá fakta a jak byly často podávány
národům schválně dějiny kusé, v nichž vynechá
váno to, co by mohlo shroutit rázem některá pa
nující národní dogmata.

Markantním dokumentem jest zde nešťastný
Masaryk, který bez hlubších studil uvěřil tomu,
co slyšel od romanciérů a na základě zcela ne
správných »historických dokumentů« spředl si fi
losofii tak ubohou, tak fantastickou, kterou mohl
zvrátiti dr. Pekař jedním rázem. A na základě ku
sé historie anebo zkroucených fakt vznikají pak
také historické romány, tato hlavní historická čí
tanka nejširších vrstev lídových, které vždycky

ra'lěn se poučují zpusobem zábavným, než čtením
suchých historických fakt. Husitští romantikové
byu tak zmámeni nešťastnými romány, že jim ani
nenapadlo přesvědčiti se, zda literární fantasta
svým silným temperamentení aspoň poněkud se
drží mezí dovolených.

Nejpřísrějším kontrolorem fakt u nás byl Dob
ner a Tomek. Ve svém monumentálním »Dějepisu
města Prahv< Tomek odvažuje věrohodnost kaž
délio fakta na vážkách nejcitlivějších a aby neza
viul kritikou vlastní ani nejmenšího nedorozumě
ní, raději uděluje slovo historickým osobám, 0
nici“ píše, než by připojoval delší posudek vlastní.

Grodopně vede si Winter. A že byl historikempovolaným, patrno z toho, že neodsuzuje přísně
žádní české společnosti církevní, všude vedle stí
nu snaží se uváděti i stránky světlé, jeví srdečnou
soustrast s každým, kdo byl pronásledován za
skutečné přesvědčení, měkká jeho povaha, milují
cí lid český všechen, odpouští sektářum i tan, kde
by bylo na místě slovo přísnější>

Ale v očích nedouku chybil Winter velice tím,
že do své amnestie odvážil se pojmouti i společ
nost katolickou. Z Winlrova díla paprskuje pře
svědčení: +1katolíci měli vážné duvody k mnohým
svým číinum, které jsou nyní ostře posuzovány.
L u nich plynuly mnohé počiny z úmyslu šlechet
ných, vlasteneckých.

A tato pravda, dokumentovaná od Wintra tolik
výrazně a přesvědčivě, vzbudila veliký odpor, kte
rý sc zvýšil, když spisovatel na základě svých
pečlivých výzkumu začal ukazovati »ubohé česko

»Realisté« byli první, kteří protestovali proti
ta ovému reálnímu pochopení náboženských a

sociálních proudu staročeských.
Před Wintrem málokdo snažil se osvojiti si

bo. který přece tolik určoval proudy veřejné. Hi

čené linie politické a náboženské, zhrdajíce prac
ným sbíráním cenných kaménku ze života rodin
ného, intimního. A v tomto právě oboru ukázal se
Wiater jako mistr nevyrovnatelný. Na základě stu
dia staročeské rodiny (různého náboženského vy
znání a různých politických cílů) byl pak schopen
podati nám historické povídky tak výrazné pla
stiky. jak se posud nepodařilo nikomu.

Jest zajisté charakterisctické,. že tomuto muži
bylo vytýkáno právě od těch některých, kteří se
pokládali za zástupce vědy, proč užívá tolik staro
česká mluvy — a to i v dílech čistě historických!
Vždyť přece. kdo se vážně zabýval studiem pů
vodních pramenů k historii české, musil si jadrnou
staročeskou mluvu zamilovati a nemohl tvrditi, že
taková stilisace jest něšíim pro českého čtenáře
obtížným. Zvláštní — právě ti lidé, kteří souhlasí
s bojem proti germanismům, horšili se. že Winter
hledí oživiti velmi krásná. výstižná úsloví staro
česká, za která nyní dostatečné domácí náhrady
nemárne.

Winter i jako historik i jako umělec velice ú
čelně dovedl buditi lásku k našim předkům, uměl
způsobem nenápadným, ale velice účinným vzbu
diti v čtenáři soucit s těmi, kteří strádali v dáv

trpělivostí. A struktura Wintrových historických
povídek jest v pravdě umělecká, moderní, tak že
detailně provedené podobizny našich předků za
sazeny jsou v rámec stilu nejvkusnějšího.

Winter byl od husitských mělkých romantiků
nespravedlivě kritisován, a kde se dalo, i umlčo
ván. Jeho dílo zde však stojí v lesku vítězném ja
ko vysoký korintský sloup. A vděčná, uvážlivá bu
doucnost nahradí mu hojnou měrou to, co mu ne
zaslouženě upírali někteří mužové v přítomnosti.
Winter náleží k našim největším náboženským
a kulturním dějezpytcům. Z jeho obrovité archi
vální práce budou čerpati celá příští staletí veliké
poučení a povzbuzení.

Kněžské kolárky
a náprsenky,
flanel. košile, spodky, ponožky, ka

pesníky a ložní prádla zašlo na výběr
P. T. interesentům ©známá svou
solidností firma

Václav L. Holý,
Hradec Králové, Klicperova ulice č. 233.

Kulturní jiskry.
K sedudesátým narozeninám mistra Josefa

Nešvery přináší velice informativní článek 6. číslo
vCyrilla< z péra professora Doležila. Kapelník me
tropolitního chrámu v Olomoucí po obrovské prá
ci umělecké vstupuje do sedmdesátky jako zcela
svěží pracovník. Hudba církevní děkuje mu za
komposice velice nádherného, originelního stilu.
Nešvera byl ředitelem kuru v Berouně od r. 1868,
v Hradci Králové od r. 1878, v Olomouci pusobí
od roku 1884.Jak církevní, tak světské skladby zí
skaly mů slávu světovou, :Cyrill< přináší zároveň
litografický otisk rukopisu Nešverova -Ave Maria
na čtvrtou neděli adventní pro osm hlasit=. V tom
též sešitě pokračuje prof. Emil Bezecný ve svém
»kepetitorin dějin hudby . Bhuslav hrabě z Kolo
wrat v pokračování životopisu Roberta Fiihrera
uveřejňuje počáteční takty Fiihrerových mší.

Kdo vynašel první žací stroj? První myšlen
ku k sestrojení žacího stroje zavdal r. 1820 skot
ský duchovní Patrick Bell, avšak jeho soustava
zustala nepovšimnuta. Teprv roku 1831 vystavil v
Londýně Mae Cormick z Chicaga (Amerika) první
upotřebnelný stroj žací, jenž se brzo. všude
rozšířil. Ale i u žacích stroju mohl učený rabín Ben
Akiba zvolati: »Nic nového pod sluncem, neboť
už 100 let po Kristu užívali bohatí statkáři v Gallii
zvláštních stroji k rychlejšímu sklízení obilí, jak
to vypravuje Plinius starší. římský to spisovatel
(23. 70. roku po Kristu). Byly to klasotrhací stro
je, které římský spisovatel Palladius (400 let po
Kristu) blíže popisuje. Primitivní stroj ten vyhlí
žel asi jako naše k dopravě menších nákladu uží
vaná dvojkolka, v níž umístěna hlubší neckovitá
truhla, která opatřena byla v pručelí dřevěným po
někud vzhůru ohnutým hřebenem k zachycování
obilních klasu. Mezi oběma rukojeťmi stroje přivá
zán byl vůl který tlačil neckovitou, na předu hře
been opatřenou truhlu ku předu do obilí. Hřeben
zachycoval klasy, které padaly do truhly. Sláma
zustala na poli.

Řoslolní práve
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízeuí a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIKUL.EC,
um l cký závod v H:adci Krčl. vé.

Cetná uznání od vid. dřadů duchov. k disposii

Soc. demokratičtí zaměstnavatelé. Již dávno
bylo konstatováno, jak hanebně jsou placení zří
zencí při soc. demokratických konsumech. Kdyby

první revoluce proti takovému řádu by nastala
právě u pracovníku při rudých konsumech. Každý
by raději chtěl sloužiti u byrokratu, u buržot. než
u soc. demokratických předáku, kteří, přijímajíce
tučný blat, odměňují své zřízence macešsky. Sám
soc. demokratický poslanec Forstner spravedlivě
poukázal ve svém listě »Zitrad: na zbědačelé po
měry zřízenci u rudých konsumů. Zároveň však
nejnovější statistika ukazuje příšernými ciframi,
že skladníkum a komptoiristkám soc. demokratic
kých konsumů v Německu posud se nepřilepšilo.
V květnovém čísle orgánu zřízenců u Soc. demo
kratických konsumu říše německé »keichsarbeiter
blattu« sděleny jsou tyto zprávy za rok 1910: Jed
ná se zde v 2710 osob, zaměstnaných u 513 kon
Suraních spoiečenstev. Z těchto zřízencu 967 osob
mělo pracovní čas pod 60 hodin, ale 1105 pracovalo
týdně 61 až 70 hodin. 439 lidí pracovalo týdně 71
až 80 hodin, 179 docela 81 až 9) hodin. Aby pak
sociální péče soc. demokratů ještě lépe vysvitla,
pracovalo 20 osob 91 až % hodin. Skoro polovička
personálu byla přidržována k nedělní práci.

A jakou odměnu tito přepracovaní zřízenci za
svoji velikou práci dostávali? Plat pod 50 marek
za měsíc mělo 181 zřízenců. Dále 81 zřízenců mu
silo se spokojiti platem 90 až 95 marek měsíčně.
91 zřízenců dostávalo 100 až 217 marek. Přes 150
marek dostávalo 879 osob, které ovšem byly nej
hodnější, totiž oddaní sluhové soc. demokratických
despotů.

Tak tedy vyhlíží ve skutečnosti zlepšení so
viálních poměrů. Soc. demokraté lživě tvrdí, že
katolická církev odkazuje pouze na odměnu věč
nou. Ale za to pravdou jest, že soc. demokraté od
kazují stále na — budoucnost. Ale tu jest jeden há
ček. Pořád tito lidé tvrdí, jak na chudém lidu vy



dělávají už nyní obrovské tisíce křesťanští obchod
níci a živnostníci. Je-li tohle pravdou jistou, tedy
přece již nyní nadešel čas k osvobození dělnického
lidu z rukou kapitalismu. Vydělávají-li měšťáci ny
ní na chudých konsumentech sumy veliké, mohou
tedy v témže čase poskytnouti soc. demokraté děl
nickému lidu veliké výhody. Vždyť přece konsumy
kupují za tutéž cenu, nebo ještě za menší cenu v
přirovnání k, obchodníkům jiným. Jestliže tedy
chtějí ukázati svému lidu větší humanitu, než sou
kromí obchodníci, mají k tomu plnou příležitost.
Ale proč tolik škrtí, proč šetří tolik na svých zří
zencích vlastních, jestliže trží s timtéž ziskem, ja
ko obchodníci jini? Buď mnoho vydělávají na účet
upracovaných zřízencu, anebo jejich fráse o veli
kém bohatnutí maloobchodníku jsou velikou Iží.
Nedovedou-li při tak mizerném placení zřízenců
zbohatnouti sami, jak asi bohatne měšťák? Zase
tu jest dokumentována demagogická neupřímnost
»jediných vudců dělnictva«.
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Vřele doporučujeme nmělocký závod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v Ečutné Hoře
pro odborné pozlacování nových i star
ších oltářů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromie soch a křížových
eest. Sklad náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámců.
Práce v každém ohledu dokonalá a

levná.
Závod založen roku 1868.

00000 né)36)

Národohospodářská hlídka.
Mezinárodní komise k vyšetření životních vý

dalů. V plenární schůzi pracovní rady sdělil mi
nistr obchodu dr. ryt. Roessler, že člen pracovní
rady dr. Karpeles podal návrh, týkající se zřízení
mezinárodní komise k vyšetřování životních vý
daju. Návrh odkázán byl všeobecnému výboru pra
covní rady k přípravným poradání a uloženo mu
bylo, aby podal plenu zprávu. Podnět ke zřízení
takovéto komise dali dr. Štěpán Bauer, ředitel me
zinárodního ústavu práce a professor university V
Basileji, a americký professor Irvinej Fisher v do
brozdání, uveřejněném v posledním sešitě >Análů
pro soviální politiku a zákonodárství«. V dobro
zdání vyličuje se vývoj cen nejdůležitějších po
travin a jinakých předmětu spotřeby širokých
vrstev, poměr cen velkoobchodních a cen detailí
stu, dále vývoj nájemného, příčiny stoupání cen a
vhy stoupání cen na kupnost širokých vrstev děl
vických. Poměry jsou spletité a rozmanité a jen
mezinárodní úřední vyšetřování o výši a stoupání
životních výloh mohlo by zjednati úplně jasno v
touw:o ohledu. Komise zjišťovala by nejen všechny
změny mzdy. výdaju a cen, nýbrž i klesání kup
nosti peněz neb jinaké ziněny celkové kupnosti dů
chodu, zejména mzdy. Komise byla by mezinárod
ní, ježto jde o zjevy světového hospodářství. Me
zinárodní vyšetřování má umožniti srovnávání vý
sledků v jednotlivých zemích. Potřebné prostředky
poskytly by jednotlivé státy. O potřebě zřízení
komise mluvil koncem minulého roku ve Vídni pro
fessor dr. Štěpán Bauer. Nyní dán byl v pracovní
radě podnět, aby také vláda zabývala se touto di
ležitou otázkou.

Zpráva ze stanice pro choroby rostlinné při
král. české akademií hospodářské v Táboře. Le
tošní rok zdá se býti zemědělství nadmíru nepří
znivý. Po všeobecně známých již třásněnkách, ob
jevuie se na žitě nový škůdce — sněť. Houba tato
zaclvacuje stébla, pochvy i listy, na nichž tvoří
dlouhé proužky barvy černošedé, které pukají a
černý výtrusný prach vypouštějí, ničí úplně na
padené jí rostliny; klasy, i když nejsou napadeny,
zakrňují a z pravidla nevymetají. Větrem zanáše
ny bývají výtrusy na rostliny zdravé, jimiž dále
se přenášejí a tak chorobu šíří. Aby se škody pro
rok příští omezily, bude nutno všude, kde choroba
byla pozorována, obilí před setím máčeti po 24 ho
din vc směsi bordeauxské. Na to se v Čisté vodě
vypere, pak osuší a může se ho bez obavy k setí
použítí. Rok od roku rozmáhá se stále více a
více na angreštech po Čechách padlí Sphaerotheca
mors uvae. Houba tato, zavlečena byvši k nám z
Ameriky, zachvátila již takřka celou Evropu. Na
padá zelené plody i mladistvé větévky, na nichž
vvtvořuje nejprve bílé, později nahnědlé nálety,
představující tak zv. stadium oidové, jehož výtru
sy se houba, zejména za vlhkého počasí rapidně
šíří. Aby se její škodlivé působnosti čelilo, jest tře

tévky ořezati a vše spáliti. Místo vápenným mlé
kein možno postřikovati i bordeauxskou směsí.

Třídní loterie v Rakousku. Nyní jsou již zná
my plány rakouské třídní loterie. Dle nich bude
nejmenší vklad za desetinu losu 4 K. Celkem bude
5 tříd a vklad v každé třídě za celý los bude ob
nášeti 40 K. Nejvyšší výhra v první třídě bude
60.000 K. v páté 700.000 K. Z vládní předlohy vy
plývá. že z 80.000 losů bude tažena polovina, a
však ve všech pěti třídách dohromady.

Daň z automobilů. Ve výboru berním přijaty
byly předlohy, týkající se zdanění automobilu. U
snesena daň pro motocykly 5 K (vláda chtěla 10 K),
s vozíkem 15 K (30 K), pro motory elektrické 150
K (200 KJ, automobily o 10 koňských silách 60 K
a za každou sílu další 4 K.

Jak se vyrábí masný výtažek v Argentině?
Každá z továren denně za 12 hodin zpracuje 1500
kusů dobytka. Pracují jenom v létě, poněvadž by
okolí v zimních měsících nevyživilo spoustu při

cowboyi velinán do ohrad, ze kterých vede široká
cesta délky několika kilometrů, ohraničená řadou
dřevěných kolů, zvaná >cestou simrti«. Po ní se
přižene dobytek k jatkám. Přesně o 4. hodině ran
ní dostane první zvíře smrtelný úder a za 5 minut
na to je staženo a rozsekáno. Nejlepší kusy masa
zpracují se po nasolení a vaření na konservy, ho
vězí inaso se strojně rozseká na malé kusy a do
praví se do zvláštního oddělení, kde se v uzavře
ných nádobách vaří delší dobu pod silným tlakem.
Z polévky takto vyrobené srazí se tuk, bílkovina
a fibrin, načež se výtažek filtruje a sváří ve vaku
ích. Po srážení do určité hustoty vaří se extrakt
ješrě dále v otevřených kotlích opatřených mí
chadlv až do konsistence husté kaše. Hotovým vý
tažkem se pak plní velké hrnce, které se zasílají
do Antwerp. Zde se výtažek podrobí chemické
analysi a pak se plní do známých obalí. Ostatní
zvířecí části, neužitečné pro výrobu extraktu zpra
cuji se dle své povahy dále.

Nové porady o soc. pojišťování. Výbor posl.
sněmovny pro sociální pojišťování prohlásil se o
pět za stálý. A užší jeho výbor začne opět porady
o vládrí předloze. Strany jsou dále nejednotny a
každá chce něco jiného. Nejednotnost je i v če
ských stranách, ač ta není také veliká, aby ohrožo
vala stejný postup a vládní předlohu. Agrárníci
čeští prohlašují aspoň ve svých listech, že jsou pro
Dojišťování zemědělského dělnictva i pro pojišťo
vání samostatných podle vládní předlohy. Kato
licko-národní poslanci zaujímají rovněž stanovisko
vládní osnově příznivé. ©Mladočeši pro své zá
jmy v maloživnosti budou rovněž pro pojišťování
samostatných. a tím. více i pro společenství po
kladen. Jedině snad narodní sociálové by mohli se
kloniti více ke stanovisku soc. demokracie. Všecky
české strany pak by si snad mohly přáti změny v
organisaci hlavních pokladen. Socialisté mají nej
vice přání s vládní osnovou nesouhlasných: ne
přejí pojišťování společnému dělníkuv a nedělníků,
nechtějí spoečenství mezi průmyslovými a země
dělskými dělníky a chtějí organisaci na nemocen
ských pokladnách vybudovanou. Poláci chtějí poji
šťování starobní pouze pro dělníky. rolníci a živ
nostníci ať mají zajištění státní podle anglického
vzoru (bez příspěvku). Jihoslované pak chtějí or
ganisaci podle zemí. Němci křesť. sociální jsou pro
vládní předlolní ve všech směrech; nacionální však
jen v hlavním, připouštějí pojišťování samostat
nývi:, ale nejsou jednotní v tom, má-li býti společ
né s dělníky či odloučené. Pro společnost pojišťo
vací pokladny dělnické i samostatných jsou Češi
skoro všichni, Němci křesť.sociální, polovice naci
onálních, Jihoslované a Vlaši. A když by pojištění
závazné pro rolníky a živnostníky vůbec usneše
no byla -- pak i Poláci. Zbyli by proti němu jako
zásadní odpůrci jen soc. demokraté a průmyslníci
z německého svazu.

V poradě kartelu železářského obhajoval kar
tel pověstný řiditel Kestránek. Každý odpůrce do
stal svůj díl od něho, kartel jako by byl pouhým
neviňátkem. A v této obhajobě pronesl Kestránek
i kes pravdy, tvrdě, že vláda i veřejné mínění
jsou proti každému pokroku a mají nejraději bla
hoslavenou ospalost ve všem, jen nehýbat ničím.
Každý pokrok u nás že je podezřelý, když něco
vynese: jen ten pokrok, který nic nevynáší, je u
nás dovolen a nepodezřelý. — Kus pravdy o naší
nepcdnikavosti.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. P. Kopal: První kře

sťané v Římě. Sebraných spisů díl VIII Cena 2.40 K.
Dílo zbudované na rozsáhlých studiích římského studia
v době Tiberia a Nerona. — Rukopis Královédvorský,
Starobylost básní dokazuje štěpný rým. Za pomoci dra.
J. Kryštůfka, spisovatele knihy »Dějiny nové doby«,
vydal prof. Václ. Horák. Za 90 hal. Spis tento obsa
hujz mnoho látky poučné. — Direktář hodinek kněž
ských (Ordo divini officii persolvendi ab utentibus novo
Psalterio) pro rok 1912 od 2. června počínaje. Za 48 hal.
— Český jinoch. Časopis pro dospělejší mládež. Řídí
V. Miiller. Roč. 17., čís. 8.—10. Roční předplatné 1 K.
— Rádce duchovní. Časopis kněžstva českoslovanské
ho. Řídil F. Vaněček. Čís. 7. a 8. Roční předplatné 8 K.

Z nekladateiství J. Otty v Praze. Spisy L. M. Toi

stého, lidové vydání. Vojna a mír. Seš. 14. a 16. po 20
hal. Sebrané spisy Zikm. Wintra: Z rodiny a domác
nosti staročeské. Řada druhá, čís. 3.—5. po 30 hal. —
Sebrané spisy Fr. Heritesa. X. Na niti humoru. Seš. 6.
až 8. po 40 hal. — Salvátor (Pařížští Mohykáni II.).
Román. Napsal Al. Dumas, přeložil dr. J. Sterzinger.
Obrázkové knihovny Světozora seš. 16.—14.po 30 hal.

Vlast. Časopis pro poučení a zábavu. Řídí T. Škrdle.
Roč. 28., čís. 9. s bohatým obsahem. Roč. předplatné
10 korun.

Váci. Kosmáka Sebrané spisy. Díl 17., seš. 102. a
103. Obrázky z Kukátka. Na pět sešitů lepšího vydání
předplácí se 2 K, na pět lacinějšího vydání 1.30 K. Ná
kladem Benedikt. knihtiskárny v Brně.

Naši řemeslníci, jejich Život a sociální poměry. Lí
čí dr. J. Kachník. Hlasů Katol. spolku tiskového roč. 43.,
čís. 3. Za 50 hal. Nákladem Katol. spolku tiskového v
Praze.

Ve službách královny. Věstník Mariánských družin
českých Roč. 5., čís. 3. a 4. Řídí P. F. Žák T. J. Ná
kladem Mariánské družiny mužů a jinochů v Praze. Vy
chází šestkrát do roka. Roč. předplatné 2 K.

Eva. Ženský měsíčník pro umění, vzdělání, zábavu
a ženské sociální otázky. Přílohy: Věstník organisační,
Naše domácnost a Katol. učitelka. Roč. 9., čís. 6. Řídí
P. L. Zamykal. Roční předplatné v administraci v Olo
mouci 3 K.

>Studentská hlídka. List katol. studentstva. Odp. re
daktor J. Novák. Vychází měsíčně kromě prázdnin. Roč.
4., čís. 9. Roční předplatné pro nestudenty 3 K, pro stu
dující 2 K. Majitel a vydavatel Česká Liga Akademická
v Praze.

Frant. Palacký. Napsal J. Hejret. Cenou poctěná
práce pražskou porotou pro posouzení prací o Fr. Pa
lackém. Nákladem Em. Šolce v Karlíně.

VÝLET NA BRIONI.

Lrioni: Brioni --! Vzpomínám na ně, na kousek
zbyl nám ze ztraceného ráje, kdykoliv spatřím ozná
mení v novinách, že ta neb ona vynikající osobnost
sešla se s tou neb onou osobností na Brionech.

Stojim v přístavu v Pulji, na »Molo Bellona<, zvu
čícím vřavou snad všech možných jazyků, a čekám na
jeden z parníčků, které dvakrát denně zprostředkují kom
munikaci mezi Puljí a okol. ostrůvky. A za chvilku
vzdalujeme se již ode břehu, za lehkého kolíbání, oví
váni jsouce svěžíin mořským vánkem, ode břehu, odkud
stále slaběji a slaběji zaléhá k nám ohlas čilého ruchu
obchodního a pevnostního města, hlučné vyvolávání a
brebentění italských prodavačů. nádenníků a plavců,
nřmot vojenského arsenálu a vrčení pouliční dráhy. Na
levo chmuří se zamračené, tmavé obludy, pěkně seřa
ztné válečné lodi, zívající unaveně široce rozevřenými
ústy mohutných děl.

V pozaví se menší Pulje víc a více, jen mohutný ko
los římské areny stále stejně klidně patří na moře, jako
klidně hleděl před více než půldruhým tisíciletim ma zá
pasy. hrozná potýkání křesťanů s divou zvěří.
-Míjíme obrovské doky na opravu válečných lodí a
ocitáme se po chvilce u ostrůvku Olivového, na němž
byste však marně hledali jediné snítky olivové, ba
snitky jakékoliv vůbec. Malá poušť uprostřed moře je
to, již jenom několik vojenských dílen snaží se dodati
jakéhos tokéhos života. Čím více se vzdalujeme od pev
niny. tím krásnější a úchvatnější otvírá se na ni pohled.
Značný kus Istrie člověk prohlédne, Istrie, která je sice

celá téměf jedinou pustou plání, ale zde působí přece
na pozorovatele zvláštním dojmem. .

Urrostřed krčí se jako ztichlé mraveniště Pulje, věn
čena kolem pevnůstkami, husté zarostlými svěží zelení.
Valmarin (Bradamante) a Danielle isom z nich asi nej
větší. A vůkol bosko, ohromné bosko, křoviny to a
nízké stromoví všcho možného druhn, táhnoucí se jako
moře až k obzoru, nad néjž ční jenom štíhlá věž Dignana
a pronikavou bělosti svítící věž Albony. Sem tam nějaká
kamenná slanzza (dvorec) naznačuje, že tam také žijí
lidé, živící se pěstěním vína a chovem ovcí, méně již
dobytka hovězího.

Unavení roněkud oním jednotvármým divadlem, o
bracíme se ku předu. A hle, jaká změna! Jakoby kou
zelným proutkeim vyčarován vyvstává před námi 0
strov zahalený spoustou bujné a svěží zeleně, jež pro
měňuje jej v jedinou krásnou kytici. Jest to Brioni Mai

Vystouplime na souš v malém přístavišti před pev

přírody: mohutné vlny bijí do jižních skal ostrova, moc
ně se zdouvají a oddychují spoustou své bílé tříště a
pěny a s hukotem a jekem řítí se zase nazpět. A nad
nimi na skále, vznešený ve svém klidu, pohrdlivě je
přehlíží a nevšímavě stojí štíhlý maják s malou hvě
zdářskou observatoří.

Nuž, pusťtme se dále do vnitra ostrova, ne, však sta
rou. pískovcovou, velice krásnou silnicí, pamatující je
ště dunivě znějící kročeje vítězných legil římských, ný
brž dejme se nazdařbůh k severu!

Vše zdá se nám téměř neuvěřitelné, jakobychom z
reelníhc světa chladných skutečnosti přesazení byli ná
hle do nádherné, pohádkovité říše báje. Užaslí zíráme
na zvláštní bizarní směsice tmavě zelených jedli a bo
roviz. jež vystřídávají husté macchie a doplňují palmy



wšech snad možných drahů, prodíráme se obrovským

jenž obepíná zde každý strom, aby potom s jeho vrchol
ku buď jako hrozen visel dozů, či spojoval dále celou
skupinu stromovou v jedno a tvořil tak nejkrásnější
ahány a nejrozkošnější besídky. S obdivem staneme

šů, okem snažíme se marné proniknouti až k vrchol
ku Široce rozvětvených pinií, vyhýbáme se masitým a
ganům, prodírame se hustými a stíhlými bambusy.

'Ořaňží, stříbrnými olivami a věčně zelenými, věčně rodí
„čítni fiky, obklopeni se všech stran vonnou spoustou va
vřínu. A bujná ta subtropická zeleň lahodně splývá s tem
ným modrem oblohy. Utvoří-li se v ní přece někde malá
skulina, otevírá se jí zase výhled na modrou, lehce zvl
něnou hladinu Adrie, jejíž šumot provází nás neustále,
splývaje S jemným selestem palem a cypřišů v slad
kou, pohádkovou hudbu. A když. se konečně vyprostí
me z malého toho pralesa, otevírá se před námi zase
jiná, neméně krásná scenerie, docela odlišná od přede
šlé: Pestré koberce luk střídají se s vinicemi, na nichž
dozrává právě vino, jehož velké, těžké hrozny nutno
podchycovati dráty nebo tyčemi, a jichž za 5 soldů
(19 hal.) dostaneš tolik, že nevíš, Co s nimi.

V pozadí se uzavírá za rybníkem, do něhož ústí
mala říčka, zase pralesík, nad nímž vyhlédá okrouhlá
vížka tvrze Tegetthofu.

Dereme se zase houštinami a náš boj s neústupnou
přírodou začíná znovu.

Trmácíme se, umdléváme a -- náhle staneme jako
přikováni. | 2řed námi stojí sloup, mramorový sloup.
krásně rýhovaný s korinthskou hlavicí a za ním dru
hý. třetí, celá řada stojí tu pohřížena ve výmluvné
mlžení, tu zase nejaké schody a otesané balvany, tan
opět kusy velikých dlaždic. Jsme u zbytků prastarého
pohanského chrámu Venušina, na místě, kde před tisíci
lety pálili oběti a jinými způsoby pocty vzdávali Ve
nuči, bohyni krásy a lásky.

Mnoho, mnoho zdají se vyprávěti kusí a osamělí
svědkové někdejší moci a slávy římské; o rozsáhlosti
inperia, o lesku a nádheře dvora, o veselých hrách,
o bohatých patriciích, kteří uniknuvše shonu a bujnému
životu + Římě, hledali zde i s rodinami zotavení a kli
du, klidu před slídivými donášeči a udavači, odpočinku
od hostin, vysvobození od dotěrných pochlebovačů a
domýšlivých literátů. Měli zde k tomu účelu krásně za
řízené villy, jejichž trosky, jakož i zbytky pohřebiště 4
lázní postd můžeme spatřiti v zálivu Val Catena.

I čtyři rolnické statky zde byly. Závoj hlubokého
tajemství a posvátného ticha obklopuje tato místa, kte
ráž za dávných dob zvučela veselím a ruchem antické
ho světa. Vybledla však jeho sláva, zanikla tak, jako
zapadli představitelé a tvůrci její, a vystřídána byla
kulturcu novou, křesťanskou.

Na Brioni prchali křesťané před divými hordami
germánskými v době stěhování národův a utvořili zde
kolenic rřeměňujíce ostrovy vytrvalou prací v utěšené
zahrady. Památky kultury křesťanské zachovaly se
nám v zátoce Madonna a na svahu vrchu Guardia, kd-ž
stojí ještě podnes zbytky basiliky Sancta Madonna.

Záhy po stěhování národů navstivili Brioni podni
kaví kupčíci Benátčané, jimž hodil se znamenitě ostrov
ský vápenec jako stavební materiál pro jejich lagunová
městí. Dnes jsou Brioni rozkošnou klimatickou zahra
dou, kde nrožno po celý rok býti na volném vzduchu.
znamenitým lázeňským místem, které se těší stále větší
návštěvě četných hostí evropských, nabývajíc tak po
"nenáhlu jména světového. Mají pěkný nový přístav a
několik imnoderních hotelů, z nichž největší Neptun není
ještě zůúplna dostavěn.

Alc nebvlo tak stále. Asi od šestého až do deva
tenáctého století byly Brioni pouští, na které jen několik
rybářá rvalo se s mořem o krušné živobytí. Až přišel
německý velkoprůmyslník Kupelwieser, který za pomoci
společníka svého doktora Kocha očistil ostrov od zlé
a nakažlivé malarie a proměnil jej konečně zase v to,
čím byl dříve, v koutek ráje, perlu našeho mocnářství,
obývanou nyní asi sedmi sty duší z části Charváty. z
části Vlachy. Kochovi zasazena byla pro jeho zásluhy
© ostrov pamětní deska v Cava Komana.

K většímu oživení a půvabu slouží znamenitě i zví
řecí kolonie hamburského Hagenbecka, který přecho
vává zde v rozsáhlé zoologické zahradě medvědy, opi
ce, čápy, volavky, nádherné pštrosy, plameňáky, anti
Topy, několik zeber a slonů.

Co však asi nejvice hostů láká, jest právě onen
přímí a volný styk s bujnou subtropickou přírodou a
výtečné lázně slunečné, vzduchové a mořské, kdež
možno jasně nazelenalou vodou pozorovati v hloubi mno
ha metrů zajímavý život mnohotvárných polypů, pe
strých hvězdic a bolestně bodajících ježků.

Škoda, že s přívalem hostí prchá hluboký klid a ne
rušený ráz ostrova, zaplašován vřavou automobilů a
lázeňských kapel, hrajících před hotely od rána do ve
čera. Také značný počet písečných zmijí a jedovatých
štírů, ač celkem neškodných, odráží některé hosty.

Dědina.
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BOHUMILBEK v HORE KUTNÉ.
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Katolický poněžní ústav4

v Hradcí Králové (Adalbertinum)
PAB“ přijímávklady "fi

na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.

Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez
výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

W
Uznsný za nejvýhodnější a nejlevnější nákpní pramen v Rakousku veškerých

úoslal paramentů
| rádla, praporů. příkrovů, koberců a

p svového mmáčiní ve výrobnách nejstaršíhozavodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

k výběm frokooenníky, rozpočty, vzorya hotovézbožík výběrufra

Bez Ko sataké rošie ve vlastních dílnách a
1omech, Jerné pracovní síly na venkově, čímě levnější
» Oy aš 0 309, neš všude jinde.
Jnbil. 100 let. trvání a40 Jet. vinstní činnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

Prodám louku
(3 a půl korce)

katastru Slezsko -Předměst
ském u Hradce Králové.

„Adresu sdělí administrace t. 1.

v plech. lahv.za30a50
haléřů.

Všude k do
stání.

Kejlepší cídidlo na kovy.
Žádný přípravek vodový.

Jan Kryšnín,
- © Sylvaterův
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Založeno roku 1863.

Nová„s .Bu.
pokladnice

česk. humoru.
Právě vyšla sbírka humoresek růzbých

antorů pod názvem:

Veselé chvile

Na 256 stranách shledá čtenář 30 vy
braných, výborných statí humoristických.
Jsou zde uloženy velice svižné povídky a
částečně satiry, které upoutají každého
rázem.

Z obsahu vyjímáme:

Husy a paní--f.
- Zajíc s dvojí omáčkou.

Aprilová pohádka.
Jak stréček Nesvajba bele jednó nemocné.
Pan delechtor.
O chometách neboližto vlasaticích krátká

a gruntovná explikací.
O pominutí chomety, hvězdy veliké, na

učení krátké.
Paní móda.
Zlodějská obec.
O morním povětří zkaženém a náramně

záhubném krátká a gruntovná explikací.
Zbědovaný vodník.
Divoká kupní historie.

Cenaknihy vpěkné úpravě2 K20h

Objednávky vyřizuje obratem

Družstevní knihkupectví
v Hraéci Králové.

Továrna na cottagová americká

(HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrdespol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Praha, Vídvá, Badapeit. |
Podálová harmonia PER

obou soustav v kašdé ve
likosti, pro kostel, školu

1 ku ovičení. =

Cenníky zdarma a y
franko. x

Hasplátkyod 10 E. LG
P. T. duchovenstva

uvláštní výhody.

Založeno r. 1803.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

Aměrs de kondres
léka, Hj

řakýmijd prode jakožtopřhej
A. J. Andres v Ustí m. Orl.,

továrna nejjemnějších likérů,

Waktéšdoporučuje se ku koupi pravého franc
cognaca, srěmské slivovice jakoži pův.jam

nejlemna všech druhů nejjemnějšíchli v cenáchčjších.P. T. ům obchodníkům a
hostizským povolují se zvlášť výhodné ceny.



prací i celuloidové, máprsenky, birety

Patentníáprsenybez háčků

Zakázky obratem “gji:
SRB“ se vyřizují.

B
DUÁNA
V.J. ŠPALEK,

SRP“ V novém obchodním domě

doporučuje vnevídanémjindevýběru

Fradec Králové.
proti chrámu Panny Marie. “jij

První deský katolický závod ve Yldní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

. stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.
Vídeň,

VII o., Kaiser
strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Ohraničování pozemků,
plánky pro kupní smlouvy, veškeré
práce geometrovské,

veškeré stavby vodní
drenáže, a silničníprovádí i

Inženýrská a geometrovská kancelář

MNEinženýr MIB

ALOIS HORA,
úřed. opráv. kulturní technik a civilní geometr,

Hradec Králové,
náměstí (Bi,

dům p. Žaloudka, proti biskupské residenci.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
l: (protokolovaná firma) :

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)f
m| (bratr P. J. Hoškudly, faráře vo Týpraohtieich)

Mdoporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstvu

Přijmu

pěedníKa a KLADlŽSÍNÍ
na tři roky se zaopatřením.

ANT. FIŠER,
klempíř

v Hradci Králové, Karlova tř.

J, JEŽEK,
elektrotechnický závod

w Hradoi Králové, Svatojanskénám.č. 76.

Zařizování : Velkosklad

elektrického lustrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

a přístrojů
Dynama. k vaření

Motory. a topení.
- Instalační

Žárovky: materiál za
Osram, tovární oeny.

Tuogsram,
Tantal Solid.obsluha.

dachorním a patronátním úřadům'

Odborný závod pozlavovačský

GAUDENŮAPP,

| doporučuje se ku opravování i stavění

oltářů, "%$*“
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, sochatd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Rozpočty a mákrosy zdarma.
Na požádání dostavím se ihned.

Všem, kdož chystají se na očsty o
prázdninách, neb na euchar. sjezd do
Vídně, vřele se doporoučí.

Faráře L. V. Hory
„VADE MECUM“
jest co diaeteticko-ochranný přípravek |
nepostrádatolný v každé rodině a me-|
ocenitelný pro každého, kdo oostuje
délevlakemčilodí astřídáčastepod
nebí, SÍravE a Vodu a tím stále v ne

bezpečí jest, že orgány zažívací one
mocní. Připraven jest pouze z bylinek
a neobsahuje ničeho, než jen co prospívá.
Béře se denně několik Ižiček dle potřeby.

Sta pochvalných uznání a dikůvzdání.

V lahvích po K 150, 3, 6 a 9 vedle
porta 45 hal. obdržeti lze proti předem
zaslanému obnosu u výrobny dietet. lik.
přípravku „Vade mecum“ J. Hora,
v Dašicích (Čechy). —

(OOXAXIXKOKA]

Vyrovnejte nedoplatky za

„Obnovu“ a „Časové úvahy“.

KEB XBSDXCBI XČBI X BDX

ÉJan Horák,?X
chnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční smisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná uznání zválté z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mche ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkousku.

Volejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

X 83 X CBDX 587 XAD X G6DX

Předplaťte a všude žáTuristé!922
vasý mristický“časopis

„Slovanský Turista““
(IV. ročník).

Jediný pohled v tento turistický orgán učiní z Vás
trvalého jeho přítele.Úelerošní předplatné E 6—.
Slavným správám lázeňským, majitelům hotelů
a výletních restaurací, pp. dodavatelům potřeb
turistických a sportovních Ise Ímserel vo „Šlov.
Tarista“ 00 nojvřeloji doporučiti. Administrace

v Prazo-Smíchově,Šrarzenberkova třída 18.

M

X

X

Xi
x
ě

čebX

Zhotovuje oděvy dle
nejnovějších anglio.
a francouz. vzorů.

VÁ
C969
© Tovární sklad ©
jemných suken
© wšeho druhu. ©



Předplatné na čtvrt roku
. na půl roku

katolickým spolkůru, sdruženým v dlecésním
spolkovém svazu v Hradci Králové!

Současně s I. župním sletem českých >Orlw
dne 28. července 1912 pořádáme

sjezd
a valnou hromadu
diecésního ústředního svazu.

Pořad:

Dopoledne v S hodin seřadění průvodu před
Adalbertinem. načež pruvod do kathedrálního chrá
mu Páně, kde celebruje o "9 tichou mši svatou Je
ho Excellence nejdust. arcipastýř.

V 10 hodin v Adalbertinu valná hromada
ústředního svazu spolků s obvyklým pořadem, na
čež budou referovati: P. T. p. Fr. Šabata >0 vý
znamu křesť, soc strany pro český národ:, sl. M.
Věchtova »() povinnostech katolických žen vdo
bě nynější«. p. Al. Petr »Dělnictvo a křesťanství“.

Odpoledne o I. hodině pruvod s >Orly« na
cvičiště, kdež řeč vsdp. kanovníka dra. Šulce »O
myšlence orelské« a cvičení »>Orlů«.

Přátelé! Dostavte se četně k manifestačnímu
sjezdu a valné schůzi, abychom získali opět posily
a povzbuzení ke spolkové práci, od níž nesporně
závisí vlastně trvání křesťansko-sociální strany v
českém národě. Výcvik orelských odboru dokáže,
že český katolík může i bez protekce liberálních
stran samostatně pracovati na svém rozvoji těles
ném i duševním. Slet orelské omladiny je pokynem
i pro. starší pracovníky na poli křesťansko-sociál
ním. aby. přihlásili se dne 28. července v Hradci
Králové ke svému praporu.

Sdružení katol. spolků dlecése královéhradecké
v Hradci Králové.

Dr. Fr. Reyl,
diecésní předseda.

Václav Jenšovský,
jednatel.

Pozn.: I. Dostavte se s praporem a odznaky.
Oznamte toto korporativní účastenství svému c.
k. hejtmanství.

2. Ústřednímu svazu oznamte účast svou s u
dáním počtu členů k vůli pořádku v průvodu a k
opatření obědu.

Po sokolském sletu.
Dni sokolského sletu plynuly v lesku pohád

kovitém, vnesly do staroslavné metropole naší ve
liké nadšení a povzbuzení. Čest budiž těm, kteří
s vynaložením veškeré energie ujali se obtížných
prací přípravných a pořadatelských! Kdo jen jed
nou při podobných příležitostech pracoval, musí
doznati, jak veliké obětavosti jest zde potřebí.. A
hosté z dálných krajů byli Prahou nadšeni, tak že
všesokolský slet jistě. jest velice významným dal
ším krokem k utužení vzájemnosti slovanské.

Tentokráte veliké a nechutné domácí štva
nice odloženy zcela stranou. To, co český Sokol
v Praze podnikal, podstatně se zalíbiti musilo kaž
dému upřímnému Čechovi. Žádná větší slavnost
nebyla namířena proti některé straně národní, Proč
by „se tedy i katolík nad zdarem této národní slav

ní funkcionáři náležejí straně kterékoli, musí se
potěšiti srdce kteréhokoli horlivého Čecha nad
prací, která znamená pro národ zisk opravdu
cenný.

Ale právě za těch dní jistě uvážliví sokolští
činovníci sami nahlédli, co schází k úplné harmo
nij, jaká dissonance zvučí i při velikém jásotu. Dni
sletové obvinily Sokolstvo z veliké nedůslednosti.
Dostavili se hosté pravoslavní, jichž církevní zá
sady dle samých protikatolických úsudků v při
rovnání ke katolickým názorům jsou velice zpá

Ceny mírné.

Svatebníarodinnéskunimy. eakd

ieénické, namnoze neplodné. Přišli i Sokolové ka
toličtí z dalekých kraju, kteři obdrželi na cestu

větší „obnosy od kněží. Tito „všichnibyli nadšeně
ně proti Živlum ujařmujícím, byli z všeobecné při
zně vlastních pokrevencu vyhoštění. A stalo se to
dávno před sletem zpusobem manifestačním.

jestliže docela i rozhodní příslušníci konfesse ži
dovské byli vítáni, co na druhé straně Sokolové
po katolicku pokřtění obraceli se zády ke katolí
kun krajanum. K tomu ještě si vzpomeňme. jak
Sokolové čeští v jiných městech slovanských se
vší lovaliton účastní se docela přátelsky církev
ního svěcení praporu a bohoslužeb tělocvičných
jednot mimočeských.

Patrno tedy, že církevní příslušnost v řadách
slovanského Sokolstva naprosto nelze podceňo
vati. Polák a Chorvát, kteří mají právě v kněžstvu
nejenergičtější vlastenecké zastance, nikdy Soko
luu českým neschválí tak nepřátelské stanovisko
proticírkevní, které nebojuje toliko proti určité
konfessí, ale staví se proti zjevenému náboženství
vůbec.

Opačnou a zdárnou taktiku sledují vlasteneč
tí unionisté, kteří se snaží, aby všecko Slovanstvo
bylo spojeno v jedné církvi. Takové spojení by
mělo obrovský dosah v slovanské vzájemnosti, ať
již živly nekatolické luštění takové otázky všemožně
se vyhýbají.

Dějiny mluví tolik zřetelně, že jest marný
protest jakýkoli. Ani jeden vzdělaný Evropan ne
přidá se k mohamedánskému vyznání z přesvěd
čení. A přece náboženství tolik zastaralé. tak ne
humánní, tolik odporující zásadám sociálním. vše
obecně u nás uznávaným. drží posud pohromadě
velikou říši tureckou. Nebýti společného pouta
náboženského, rozpadla by se byla tato říše vnitř
ní rozervaností již před staletími. Nuže — nezna
mená v této příčině daleko více náboženství za
ložené na evangeliích? Netvrdí saim racionalisté,
že nad Kristovy zásady posud nebylo řečeno nic
vznešenějšího?

Tudíž právě ti, kteří s národem cítí, strkají
hlavu do písku. jestliže luští otázku pro Slovanstvo

ním. Sami přece mají velmi dobře věděti, že čím:
silnější tlak, tím mohutnější protitlak, a že proná
sledováním jenom zvýší se nesvornost národní.

A jestliže hosté byli vítáni od národa rozerva
ného nábožensky. rovněž litovati jest, že vítání
dělo se ve znamení veliké rozervanosti politické
v království Českém. Liberální tisk iásal nad u
kázněností Sokolstva, slibuje si od toho do budouc
nosti velice innoho. Zatím však Sokolové sami
jsou předními činovníky v politických stranách,
které se pronásledují až na nůž. Stačí jenom vzpo
menouti na dvě poslední volby do sněmu říšské
ho a na poslední volbu do sněmu zemského. Nikdy
dříve nebyla tak děsná rozháranost, tak fanatické
hanobení vzájemné, jako právě za éry parlamen
tu lidového.

Ztratí se takové zhoubné vášně ihned, jak
mile sokové si dají na hlavu sokolské čapky? To
by byl největší zázrak, zvláště když vidíme, že
tisk propast stále prohlubuje. Dosavadní fanatická
taktika vubec neslouží ani k uvědomění lidu, na
tož aby byla schopna provésti národní solidaritu.

A v době, kdy Sokolstvo tolik jásalo nad tri
umfem i cizina věděla, že výsledky poslední naší

než v letech předchozích.
Není tedy žádné příčiny k jásotu přemrště

nému. Sami vážní pracovníci sokolští jsou toho
názoru, že fangličkářství samo o sobě neznamená
nic, že okázalé slavnosti ještě nejsou nejvážnějším
svědectvím vnitřní síly. Zvyk, tradice, plutí s prou
dem neznamená ještě vroucí, ohnivé oduševnění.

Kéž by velkolepý zevnější výsledek společné
práce tolika tisíc Čechů různých politických stran
vedl aspoň k tomu, aby se ubrousily nejhorší hra
ny v příštích zápasech! Kéž nastane zápolení dů
stojné, které fanaticky nekazí to, co jiný k dobru
celého národa buduje!

Dočkáme se aspoň toho, aby naši »>Orlové«,
skládající se ze živlů nespravedlivě vyděděných,

Insorty se počítají levně.
Obnova vychází v pátek v peledne

nebyli zavilými útoky zdržování v té čimnosti, kte
rá směřuje k dobru národního celku? Dočkáme se
toho, aby nebyl německý žid v Vídně zván do
Prahy ku Štvanicím proti katolické části národa
českého? Jest potřebí nového obratného a opatr
ného Riegra, který by svojí autoritou dovedl za
strašiti demagogy, kterým nie tak není vítáno, ja
ko rozeštvání českého lidu,

Sokolská myšlenka dle přání zakladatelu mě
la býti všenárodní. Kéž se jeví v praktické práci
tak svorná, jako se jevila při chvilkové manifesta
ci na venek!

Buršácká touha po národnostním smíru. Bur
šáci chtějí mermomocí dokázati, že český lid ne
smí ani v srdci Čech, v české Praze odvážití st
k nějaké národní manifestaci na veřejném-pro
Stranství.

I-řijdou-li vzácní hosté, ať jsou odkudkoli,
každý civilisovaný člověk hledí jim vyjíti vstříc
s největší ochotou. Ale buršáci musili provokovati
s největší drzostí i tenkráte, když v české Praze
měli manifestační shromáždění a pruvod přečetní
zástupcové všech slovanských národu, kdy doce
la chtěla býti svědky pražského pohostinství Fran
couzi, Angličané atd. Buršáci znají zcela dobře po
měry pražské, od svých vudcir mohli býti velmi
lehce poučení o významu pruvodu, který se měl
pořádati v nejživější třídě městské. Ale židovsko
němečtí mladici s hadi chytrostí vynasnažili se,
aby pruvod dle sil svých rušili a to tak. aby mohli
vyklouznouti pod rukou spravedlivé kritiky, Do
předních řad se nepustili. Uličníci totiž věděli. že
by si tak utržil nesmrtelnou Dlamáž a že by pra
vý jejich úmysl byl poznán i od slepého. Vráželi
tedy romadně do zadních posledních účastníku
pruvodu, Mimo to na promenádě uráželi klackovitě
české obecenstvo, do něhož docela strkali.

Že tu byla předem promyšlená rafinovaná ú
rada. přec mohly dle všech známek poznati i ty
Židovsko-německé listy, které se vší bezeharak
terností vinu srážek sváděly na obecenstvo české.

Vážným historickým dokumentem jest stano
visko, jaké veřejně již před slavnosti zaujaly kru
hy české. Veškeré české denníky i pořadatelstvo
sokolských slavností vyzývaly durazně české obe
censtvo ke klidu a rozvaze, k ignorování pro pří
pad buršáckých provokací, Také sami Němci byli
svědky, jak při buršáckých neurvalostech uražené
české občany klidnili.

Zato však židovsko-uěmecké časopisy praž
ské ani sluvkem neupozornily buršáky, jakým di
vošstvím nebezpečným bylo by provokovati v 0
kamžicích tolik slavnostních. Také vedoucí kruhy
německé v nejmenším nedaly buršákum na jevo,
že se sluší uvítati slušně hosty ze vzdálených kra
jů, kteří Němcum nic neukradnou, ale za to i ně
meckým židum dají v Praze dosti tržiti. Jestliže
pražským Židum opravdu slovanští hosté byli to
lik protivní, proč ve dnech sletových raději proti
nim nemanifestovali uzavřením krámů?

Zkrátka německé kruhy pražské neskládají se
z nerozumných dětí, tak že mohly předvídati, s
jakým výsledkem se muže potkati jakákoli pro
vokace. Jestliže mají manifestační pruvod soc. de
mokraté, zastavují se v Praze tramwaye, chodci
jiní trpělivě čekají. Kráčí-li po Praze pohřební prů

„vod, také se děje všecko v pořádku. V takových
okamžicích buršákini ani nenapadne hrotnadným
shlukem rušiti veřejný řád, Jestliže v zájmu civi
lisovaného soužití i na vesnici masí'druh druhu u
stupovati, tím více jest toho potřebí v obrovském
městě a to zvláště v okamžiku, kdy na ulicích jest

Ale právě o národní slavnosti české mladíci
němečtí měli tak důležitou práci, že musili hro
madně a seřaděně kamsi postupovati. Na univer
sitní přednášku tehdy ovšem z nich nešel ani jeden.

Tak se tedy odměňují za to, že byli na popud
Masarykův docela i do české schůze akadernické
pozváni, aby hájil universitní »svobodu«. Když
tehdy do společné schůze k vůli záchraně Wahr
mundově přišli, nechali si cerevisky ostentativně

První závod
—v místě. —
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na hlavě, aby dokázali, že jsou zcela něco jiného,
než ta česká rája. A Masaryk se velice ochotně u
jímal »svobodomyslných« studentů vídeňských (ži
dovských) v parlamentě proti »útlaku«.

Teď se tedy buršáci odměňují. Přes ruku, na
stavenou k přátelskému stisknutí, dopadají rány
buršáckého karabáče. Volnomyšlenkářští mladí u
ličníci uvádějí svou despocií veliký rozruch mezi
statisíce a volnomyšlenkářská židovská »Neue Fr.
Presse: jim ještě sekunduje, vytrůbujíc do celého
světa, co ti »chudáci« od »české luzy« zkusili. Proč
se tady Volná Myšlenka neujme slova? A který
volnomyšlenkářský poslanec německý v. zájmu
sbratření národů v parlamentě podal proti tako
vému bezuzdnému řádění protest? Až však se
bude jednati o výpady proti katolíkům, tu se za
se přátelsky sejdou volnomyšlenkáři čeští s ně
meckými jízlivci.

Politický přehled.
Panskásněmovnajednohlasně- schválila27.

června brannou reiormu ve 2. a 3. čtení a povolila
brance na rok 1912. Ministr financí utrpěl téhož
dne citelnou porážku. Bar. Niebauer navrhl totiž,
aby zákon o daňových a poplatkových úlevách pro
hospodářská a výrobní společenstva byl vrácen
poslanecké sněmovně, protože proti znění zákona
v posl. sněmovně schváleného podala řada obchod
ních komor a gremií protesty, a řada jiných spo
lečenstev a společností, zvláště pojišťovacích, žá
dá úlevy také pro sebe. Ministr Zaleski postavil
se sice proti návrhu zpravodaje, ale jeho odpor byl
marný. Panská sněmovna usnesla se zákon vrátiti
sněmovně poslanecké. — Dne 3. července vyřídila
i panská sněmovna rozpočet a cestou pilnosti ta
ké vojenský trestní řád.

Zatímní rozpočet dne 2. července schválen po
slaneckou sněmovnou velkou většinou dle původ

FEUILLETON.
V BAZARECH KAHÝRSKÝCH.

Píše professor Dr. Jos. Slabý.

(Veškerá práva vyhrazena).
Nalézají se ve východní části města. Je to

spousta křivolakých úzkých uliček, bez ladu a
skladu, sem a tam. Některé jsou pokryty plátnem.
To proto, aby slunce zboží neškodilo.

Všechny tyto uličky jsou neobyčejně oživeny.
Prodavači rozložili své zboží ve výklencích domů
na zemi.

Každý druh zboží má vlastní uličku. V jedné
jsou rízná koření a léčiva, v druhé voňavky, v
třetí se umístili zlatníci, obchodníci koberci, hed
vábím, zlatým a stříbrným vyšíváním, ševci atd.

Majitel takového obchodu -- je-li moslím —
sedl ve výklenku aneb vedle něho a klidně kouří
vodní dýmku neb cigaretu. Čeká, až kupující sám
k němu přijde. Ale Armén, Řek, Žid a Kopt chytá
kolemjdoucí a vychvaluje jim své zboží ve všech
tóninách. Někteří mají i nadháněče. Máš to zde
skoro jako v Jerusalémě. [ tamější obchodníci —
zvláště devotionáliemi — jsou- protivně dotěrní.
»Padre, mezzo franco, padre, un franco!« bzučí to
stále kolem uší. »Halbe Frank. halbe Frank'< kři
čí na druhé straně franků chtivý Armén .....
»Ojče, brate, sem, sem!< volá jiný, patrně polský
žid. A jdeš-li okolo takového většího obchodu, chy
tají tě mocí za ruku a za kabát, vysvětlujíce ti
hatlaninou, smíchanou ze všech evropských řečí,
že se máš jen podívat, koupit prý nemusíš nic. Ale,
vejdeš-li tam. už tě mají. A nejsi-li drzý, jako oni,
a nenabidneš-li nanejvýš třetinu žádané ceny —
odejdeš »napálen«. ,

Tyto kahýrské bazary jsou neobyčejně ma
lebné. Někteří cestovatelé tvrdí, že bazary caři

rozkazy bursovní
; prodává promessy;

uje na hodnoty ové zálohy; opatřuje

ního znění vládního ve druhém čtení. Německý
nacionální svaz hrál tu žalostnou úlohu. Rozhoř
čen nad cestou ministra Hussarka do Prahy, usnesl
se svaz hlasovati pro soc. dem. návrh posl. Tom
šíka, aby vláda věnovala 17 milionů na zlepšení
platu železničních zřízencu a aby táž byla
zmocněna zakázati prodej zemáků a kukuřice ku
pálení lihu. Když však bar. Heinold prohlásil, že
kdyby tyto soc. dem. návrhy byly přijaty, že by
zákon nemoh! býti sankcionován, tu něm. nac. svaz
byl prvním, který se rozhodl hlasovati proti ná
vrhun: těmto. Pro prozatimní rozpočet hlasovali
čeští agrárníci (moravští scházeli), mladočeši a
katol. národní poslanci, Poláci, Rumuni, něm. nac.
svaz (bez 7 členů), něm. křesť. sociálové a vídeň
ští liberálové Přes 150 poslancu scházelo, ostatní
hlasovali proti. Ve schůzi 1. července bylo pří
tomno pouze 60 poslanců, z nichž 6 Čechu. Ve
schuzi 2. července prohlásil předseda Polského
kola dr. Leo, že Poláci trvají na své nedůvěře pro
ti vládě pro známý vlastnoruční list císařský Ru
sinum. S největší rozhodností hlásal, že v parla
mentě nebude lépe, dokud nebude pevné parla
mentní většiny a parlamentní vlády. Jeho řeč by
la vlastně pohřební řečí nynější vlády. — Dne 3.
července schválen prozatímní rozpočet i ve třetím
čtení a po krátké debatě i vojenský trestní řád. —
Také dodatečný návrh, aby vláda povolila nutné
platy i nejsou-li v rozpočtu zařazeny, jde-li o po
moc krajům postiženým, byl přijat.

Němci mezi sebou. Němečtí poslanci z Alp jsou
nespokojení s postupem Němců z Čech, kteří na
př. I. července při hlasování v rozpočtové debatě
vyšli ze sálu proti zřejmému usnesení něm. nac.
svazu. 42 alpských Němců, kteří jsou v něm. nac.
svazu, usneslo se tedy utvořiti zvláštní samostat
nou skupinu.

Státně zřizenecký výbor proti vládě. Ve schir
zi výboru 3. července všichni řečníci útočili na
vládu. vytýkajíce jí falešnou hru ohledně uzáko——
hradské je předčí.Sotva. Navštívíš-li bazarycaři
hradské po kahýrských, vidíš, že jsou rázu
mdlejšího, méně rázovitého, již trochu evropského.

Jak pak to as vypadalo na trhu staroegypt
ském? — zeptáš se. To nám živě představují o
brazy nalezené ve hrobce blízké nekropole Sak
karské....

Předvedu ti jich několik. Za rákosovým ko
šem sedí prodavač ryb. Právě vyvrhuje vnitřno
sti pěkného sumce. Před ním stojí kupující žena —
patrně nějaká kuchařka — a smlouvá se s ním o
cenu. Jelikož v té době se ještě za peníze nekupo
valo, ale zboží se prostě vyměňovalo, má zákaz
nice s sebou košík, naplněný výměnnými předmě
ty. Její jazyk nezahálí. Vykládá v delší řeči ry
báři, co mu chce za sumce dáti.

Jiný obchodník prodává nějakou vonnou mast.
Tam zase pekař ke koupi nabízí výborné bílé ko

to je mistru pekaři málo ... A ty koláče tak
svůdně voní, že se kupujícímu sliny stékají v ú
stech. Neodolá. »Tedy ti ještě přidám sandál«, pra
ví — a-konečně koupě jest uzavřena.

Velmi dobré obchody dělá zelinář. Právě ně
jaký muž kupuje — zase za náhrdelník — zeleni
nu a zelináf ho ujišťuje: »Jen se podívej, jak do
brou míru ti dávám!c A hned přichází jiný zá
kazník a kupuje si za vějíř porci cibule.

Opodál za svým košem sedí na zemi »klenot
nike. Prodává jakési červené a modré ozdoby. Prá
vě se horlivě o cenu domlouvá s jakousi ženou,
která by ráda takový šperk koupila.

Vedle zase nabízí prodavač háčky na udice —
ale dělá špatné obchody ...

nění služební pragmatiky a hlavně proto, že setr
vává na známé spojitosti služební pragmatiky se
zákonem o státních učitelích a zákonem finančním.
Přes značný odpor vlády byly příjaty různé ná
vrhy a vládě vyslovena nad jejím postupem ne
důvěra a rozhořčení.

Česko-německé vyrovnání. Pražské slavnosti
sokolské a pak jizia ministra vyučování Hussar
ka do Prahy zase rozkohoutily Němce, takže to i
způsobilo situaci v parlamentě dosti obtížnou. Ale
ani německým buršákům a jejich ochráncům nepo
dařilo se zkaziti smírnou náladu. Provokativní vy
stupování jejich při sokolském sletu v Praze če
ský lid ignoroval a i rozvážní Němci je odsuzují.
Bumlovali tedy burši marně. Kníže Thun súčast
ňuje se ve Vídni porad 8členných komitétů pro
úpravu jazykové otázky u zeměpanských úřadů
v Čechách. Tyto porady jakož i referentské pora
dy pražské o úpravě jazykové otázky u samo
správných úřadů v Čechách a o změně zemského
zřízení mají býti tento týden skončeny. Mnohé li
sty pražské přinášejí opětně zprávy, že česko-nž
mecké vyrovnání jest hotovo a že 12. července
bude svolán český sněm.

Oposice maďarská v Uhrách bouří dále..Ko
šut vydal manifest, ve kterém prohlašuje, že po
měr mezi dynastií a národem jest nebezpečně zhor
šen, poněvadž důvěra národa v korunu byla po
stupem hr. Tiszy povážlivě otřesena. Národ prý
neuzná brannou reformu. Naproti tomu vládní li
sty prohlašují, že padlá veličina prý marně zvédá
hlavu. Národ svůj poměr k dynastii upraví si sám
hez Košuta, který má nejméně práva starati se o
dobrou shodu národa s dynastií. Oposice hrozí, že
boj proti Lukacsovi a Tiszovi provede na podzim
až do krajnosti.

Válka Italsko-turecká. Italský senát přijal o
snovu zákona o zřízení ministerstva osad, která
se oduvodňuje dobytím Lybie a nutností, aby Italie
přikročila ke skutečné koloniální politice. — Ob———————-—Ó———

V ulici drogistů voni to všemi lékárnami svě
ta. Máš zde na vybranou celé hromady vzácného
kadidla, myrrhy; o kousek dále jsou zase jiné von
né klovatiny a prášek, zvaný >henna«. Beduinské
krásky barví jím na růžovo své nehty. Vyráběl
se již za starodávna ze suchých listí jistého druhu
cypřišův. Odtud jeho hebrejské jméno »kófér«. Da
řil se též v zahradách Engaddských. Jeho květy,
podoby hroznovité, vydávají silnou vůni. Vinné
révy, rostoucí v jeho blízkosti, ssají do sebe tuto
vůni. V Šalomounově >Písni písníz o něm čteš:
»Milý muj jest mi jako hrozen cyprový na vini
cích v Engaddi.. (1, 13). Dále je tu na prodej mo
drá barva k tetování, tam zase různá líčidla a čer
ná tuž k barvení obočí,

U voňavkářu jsou nahromaděna veškerá vo
nidla východu. Kdežto francouzské voňavky při
pravovány jsou z květin, v Orientě skoro výhrad
ně užívá se jako voňavek vonných klóvatin. A
pravé tyto voňavky jsou drahé. Láhev stojí až
anglickou libru (t. j. asi 25 frankův).

Naproti zase jsou narovnány celé hranice tří
sek santalových..

Toto vonné dřevo pochází z Indie. Připomíná
nám pověstné výpravy Šalomounových námořní
ků do Ofíru. V hebrejštině se jmenuje »algumím<.
Po vypuštění koncovky množného čísla (-ím) vzpo
imneneme si na sanskrtské jméno >»valgu«<.Autor
knih Královských a autor knihy Paralipomenon
praví výslovně, mluvíce o dřevě algumovém:
«... Nikdy nebylo vídáno dříví takového v ze

mi Judské« (2 Paralip. 9, 11).
Šalomoun užíval nepochybně dřeva santálo

vého zrovna tak, jako to bylo v Orlentě zvykem
ustáleným. Především užívá se ho jako vonidla.
Nejvonnější část stromu toho je jádro dřeva. Strom
porazí se u kořene, rozštípá se a prostřední část



sazené Italy ostrovy v Egejském moři připravují
se na to, aby se už nedostaly pod panství tu
recké.' :

Povstání v Albanil| Povstání albánskému
mravně prospělo v posl. době sběhnutí mnoha tu
reckých důstojníku i mužstva k povstalcům; dů
stojnictvo turecké jest totiž nespokojeno s nyněj
ším vládním systémem. Na tyto události odpovídá

stvo vyučování upustilo od svého poturčovacího
školního systému a povolilo Albáncům ve školách
albánský jazyk a latinku.

| Záložna v Hradci 4rálové,
R ———— Jnuské náměstí č. 103.

Cirkevní zprávy.
Eucharistický kongres ve Vídni. Lze se nadí

ti, že účast z našeho království bude zvlášť četná.
Slovinci přihlásili se počtem 6000, Chorváti 4000,
obrovská pak účast Poláků (10.000). Ale vedle to

Říma samého přijede princ Hohenlohe s 2000 ú
častníky. Hojné jsou přihlášky i ze zemí prote
stantských, Dánska a Norska. Téměř ze všech stá

všech dílů světa jsou přihlášeni. Z Bosny dnes již
oznámilo účast 4000 katolíků.

Z dlecésního eucharistického komitétu. Objed
nané lístky kongresové začnou se rozesílati ob
jednatelům v krátké době, až dojdou ještě z Víd
ně legitimace cestovní, které dosud nejsou vytiště
ny. Diecésní komitét zašle pak v jedné zásilce
kongresový lístek, cestovní legitimaci s kolkem a
odznak. Žádá se prozatím o trpělivé posečkání.
Každá urgence zásilky je zbytečným obtěžováním.
Při objednávce lístků kongresových za 2 K dlužno
poznamenati, pro který den (14. či 15. září) lístek
má míti platnost. Kdo přání toto neprojeví, obdrží
lístek s platností pro 15. září (den průvodu). Ob
jednávky kongresových lístků přijímá diecésní ko
mité v Hradci Králové pouze do konce července,

vatelům, proto netřeba obnos za ně komitétu za
sílati.

Všude rozšiřujte
a podporujte

katolický tisk!
pně se usuší. V takové úpravě dává se do obcho
du. Čím tmavší jest barva dřeva, tím je vonnější.
Vyrábí se také zvláštní vonný olej z třísek anebo
z usušeného, jemně utlučeného dřeva.

Dřevo santalové pálí se v domech a vydává
silnou aromatickou vůni; olej santalový slouží k
mazání a jakožto prostředek občerstvující. Také
rohože před okny visící, posypávají se navlhčeným
práškem santalovým, aby vzduch naplněn byl li
bou vůní a svěžestí. Užívání dřeva santalového
jest podnes velice oblíbené ve všech zemích vý
chodních. Básníci indičtí opěvovali již záhy podi
vuhodné jeho vlastnosti. Šalomoun poznal santal
a užívání jeho zajisté od svých námořníkův. Z Pís
ma se dovídáme, že tohoto drahocenného dřeva

dříví algumím stupňů k domu Hospodinovu i k do
mu královu, též harf a louten zpěvákům... «
(2 Paral., 9, 11).

Kadidlo a myrrha byly do Egypta dováženy
již v dobách pradávných. Jejich domovinou byla
»Země Boží« a země »>Punt«.»Země Boží« původ
ně označovala východ, kde bůh Rá každodenně
vycházel. Později rozuměla se pod tímto jménem
jižní Arabie a naproti ležící africké pobřeží. Země
»Punt« označovala tropická pobřeží Afriky.

Po dlouhá staletí pokládali staří Egypťané ty
to krajiny za země báječné, podivnými tvory 0
bydlené. Představovalí si je jako čarokrásné, divů
plné ostrovy daleko na východě uprostřed oce
ánu ... Odvážní námořníci nalézali zde vonná
kadidla a myrrhu jen v určitý čas. Střežili -a hlí
dali je na březích ostrovů duchové a hadi. Celá at
mosféra byla vůní těchto klovatin tak prosycena,
že plavci musili různé zapáchající předměty pá
liti, aby silnou vůní nebyli zmámeni .. . Jednu:ta

Pb
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| Zprávy organisační
a spolkové.|

1

1 Ku sjezdu mládeže v Třebechovicích dne 14.
' července. Podávajíce čtenářstvu podrobný pro

gran sjezdu, jenž má býti radostnou manifestací
semknutých řad organisované mládeže katolické,
zveme k účasti hojné všecky své přátele. Zvláště
prosíme veledůst. duchovní správce a pány před
sedy, aby vlivem svým a slovem přátelským pů
sobili v orsaiisacích a jednotách, aby členové dle
možnosti se připojili ke skupinám mládeže a hoj
nou účastí bratrsky nám podali ruky pomocné.
Zápasíme s velikými obtížemi ve chvíli poslední.
Samy úřady, které jinak se vší ochotou vycházejí
vstříc soc. demokratům, pokrokářům, volnomy
šlenkářům a jiným »sloupům« veřejného pořádku
v pořádání táborů a demonstračních průvodů a
pod., svírají přísnými požadavky — katolickou
mládež: Zakázaly na několik dní rozesílání a vy
věšování plakátu sjezdových — že prý nemají je

městí k disposici ochotně dala. Inu. zde je to ka
tclická mládež a jindy jsou to — — —, proto ten
»stejný« loket! Právě proto přijďte v nejhojnějším
počtu. Na shledanou 14. července v Třebecho

. vicích!

©Zdař Bůh!

|

vicích ve své snášelivé blahovůli jak les tak i ná
|

|

Zdař Bůh!
I

i Sdružení české mládeže křesťansko-sociální

se sídlem v Hradci Králové

|
| svolává na den apoštolů slovanských sv. Cyrilla

a Methoděje dne 14. července roku 1912 pod histo
rický památný Oreb

do Třebechovic

I. všeobecný sjezd
české mládeže křesť. sociální.

PROGRAM:

Dopoledne:

1. Ráno o půl 5. hodině budíček.
| 2. Vítání spolků a hostí na nádraží o půl 6. ho
* dině a o 8. hodině, na náměstí o 9. hodině s hud
. bou. '

3. O půl 9. hodině slavnostní schůze Ústřední
| ho výboru Sdružení české mládeže křesť. sociální
| a porada organisatoriů.I

| 4. O půl 10. hodině řazení u nádraží a pritvod
i do chrámu Páně. .

[ 5, O 10: hodině slavnostní kázání vldp. Ant.
| Kašky, děkana v Kostelci n. O.: »Mládež naděje
| církve a vlasti«, nato mše svatá, kterou bude
| sloužiti vldp. Ferd. Hanousek, b. konsistorní rada

i kovou výpravu v tyto báječné končiny líčí papy
' rus Golenišův takto:
i 2... „Ubíral jsem se do dolů faraonových. Vy
| jel jsem na moře na korábu stopadesát loktů dlou

hém a čtyřicet loktů širokém. Byli na něm nejlep
„ ší námořníci Egypta, znající nebe i zemi, jichžto
| srdce bylo chytřejší nad srdce Iva. Pravili, že bu
! de váti vítr příznivý ... Ale když jsme byli na

moři, strhla se bouře, vlny dosahovaly výše osmi
loktuv. Uchytil jsem se kusu dřeva — všichni 0
statní zahynuli. Mocnou vlnou byl jsem vyhozen
na ostrov, když jsem byl ploval po tří dny na mo
ři, já samojediný se srdcem svým .. . Položil jsem
se do houštiny; zatemnilo se mi před očima. Ko
nečně jsem procitl a šel hledati něco potravy pro
ústa svá. Našel jsem fíky a hrozny, všecky možné
druhy skvostných rostlin a ovoce, melouny, ryby
a ptáky. Všeho tu bylo s dostatek. Když jsem se
byl nasytil, položil jsem zbytek vedle na zem. Pak
vyhrabal jsem jámu, roznítil oheň a obětoval bo
hum oběť zápalnou.

Pojednou uslyšel jsem hromové dunění. Stro
iny se chvěly, země se třásla. Pozvedl jsem své
oči a spatřil jsem ohromného hada. Měl třicet lok
tů zdélí; jeho vous byl dva lokte dlouhý. Jeho šu
piny byly prokládány zlatem a jeho barva měla
barvu pravého lapis lazuli. Plazil se směrem ke
mně; již již otvíral na mne tlamu svou... Padl
jsem před ním na zem. Had se mne tázal: >Jak jsi
sem přišel... .?« Pak mne vzal do tlamy a vlekl
mne do svého hnízda, aniž by mi byl ublížil...
Nato se zase tázal: >Kdo tě sem přinesl na tento
ostrov se všech stran mořem obklíčený . . .?<

strov duchův, kde je -všeho hojnost. Zůstaneš tu
čtyři měsíce. Pak připluje z tvé země loď a ty se
na ní zase domů navrátís . . .« Uplynuly čtyři mě
síce. Připlula loď ze země mé. Had ke mně pravil:

a děkan v Třebechovicích. Potom rozchod.
6. O 12. hodině společný oběd.

Odpoledne:

7. O 1. hodině sraz >Na tvrzi: a manifestační
pruvod na náměstí.

8. O piil 2. hodině na náměstí

Tábor lidu.
jejž zahájí starosta Sdružení dp. K. Keppl z Hrad
ce Králové.

Následovati budou slavnostní řečí:

a) »Potřeba organisace české mládeže na zá
sadách křesťansko-sociálních«. Řeční p. Fr. Ša
bata, předseda české strany křesťansko-sociální,
starosta a rolník ve Vrbici,

b) »Úkoly dívčího dorostu-. Promluví sl. Jo
sefka Řehořová z Meziříčka na Moravě.

c) »Mládež a budoucnost«. Řeční Slovinec p.
JUC. Michal Zavadlal.

9. O 3. hodině odchod do lesa »Vysoký bor«,
kde bude

Národní slavnost

Program slavnosti bude velmi bohatý. Mezř
slavností pozdravy. Četné atrakce. Mnohé origi
nelní novinky. Cenné výhry (každý los vyhrá).
Buffet. Ochutnávárna. Kavárna. Pořad bude lze
dostati u pokladny.

10. O 8. hodině

Věneček
s kytičkovým valčíkem

v sále paní Jarkovské.

Vstupné do národní slavnosti: v předprodeji
32 hal., v den sjezdu (u pokladny) 42 hal. Vstupné
do věnečku: Pán 1 K, dáma 40 hal.

Vstupenky lze dostati již nyní v Sekretariátu
Sdružení mládeže (Hradec Králové — Adalberti
num) a u pokladníků skupin.

Spolky račte se zúčastniti s prapory. Orlové,
Orlice, jinoší a dívky dostavtež se laskavě v krojích.

O umístění povozů a kol bude náležitě po
staráno.

Obědy po 70 hal. (polévka a maso hovězí s
knedlíkem) a po | K (polévka a pečeně s knedlí
kem). Račtež se předpláceti proti stvrzence v Se
kretariátu Sdružení.

Oblíbená hudba Třebechovická.

Bratří! Družky! Přátelé! Až dosud trpěli jsme
pronásledování a ústrky. Ale dosti již! Přijďte a
zahřměte nepřátelům ráznou odpověď! 14. čer
vence ať zaduní půda pod Orebem nadšenýmmi řa
dami české křesť. soc. mládeže a jich přátel!

Ústřední výbor Sdružení české mládeže křesť. soc.
se sídlem v Hradci Králové.

»Navrať se šťastně domů, abys zase uzřel děti své
a dobrou pověst zanechal ve městě svém .. ««

Poklonil jsem se hadovi a on mne obdaroval
myrrhou, mnohým kadidlem a jinými vzácnými
věcmi ... Po dvouměsíční plavbě vrátil jsem se
do sídla faraonova a vstoupil do jeho paláce. Před
ložil jsem mu všechny dary, které jsem z ostrova
přivezl. Farao děkoval mi před celou zemí.. .«

Tak pohádkově nádhernou představovali si
staří Egypťané domovinu kadidla, myrrhy, von
ných klovatin.

.

Několik století uplynulo. V Egyptě vládne du
chaplná faraonka Chnemtamun. Země Puntská již
není zahalena v nimbus tajůplného, hady obydle
ného ostrova ... Provozujeť Egypt pravidelný
velkoobchod s touto zemí. Velezajímavě jej zná
zorňují obrazy na stěnách chrámu Dérelbachrij
ského...

V Rudomořském přístavu kolébá se zakotvené
loďstvo, jež má vyplouti do země Puntské. Jsou
to statné lodice. Každá měří as 20 metrů zdělí. Na
každé je 30 veslařův a je opatřena velikou plach
tou, jež splývá dolů jako křídlo ohromného ptáka.

Na malém člunu jsou dopravovány na lodi ve
liké džbány. To jsou zásoby pro lodní mužstvo. Na
břehu plavci přinášejí oběť bohyni Hathoře, »aby

ňují 'plachty, veslaři mohutná vesla ponořují ve
vlny, lodi se pohybují »počínajíce krásnou plavbu
do země Boží a -šťastně plují do země Puntské«.

Jak dlouho plavba trvala,- nevíme. Plachetní
lodi dnešních Arabů potřebují ku proplutí Rudým
mořem celý měsíc. ME

Asi za měsíc přistáli i egyptští lodníci u břehů
země Punt-u. Veliké stromy a překrásné obrovské
rostliny cloní vesnice zdejších obyvatel.



Zvláštní vlaky na slet orelský do Hradce Králové
dne 28. července pořádány jsou z České Třebové a ze
St. Paky. Z hojných přihlášek, jež se činí od spolků i jed
notlivců, a dle činnosti sletového výboru můžeme se
nadíti, že slet bude velkolepý. Cvičících ze tří okresů
za jednoročního trvání bude přes 350. Povážíme-li, že
některý odbor cviči pouze 6 neděl, je to práce velká.
Kdo můžeš, nechej 28. července stranou všecky věci
menší důležitosti a přijď do Hradce posílit naše Orel
stvo k další práci! Zdař Bůh našim »Orlům«!

Slavný den Marlánských družio v Hradci Králové.
Dne 24. června byl posvěcen první prapor Mariánské
Družiny na Hradecku. Skvělý průběh slavnosti ukazuje
na to, že také na Hradecku jeví se pochopení pro dru
žinského ducha a význam jeho sociální. — Již den
před tíní závodily pilné ruce v ozdobě hlavního oltáře
v chrámu Panny Marie. Oltář ozdoben byl vkusně svě
ží zelení a čerstvými květinami pro nastávající posvát
ný úkon. Palmu zasluhují pí. majorová Zd. Palmová, sl.
A. Lendeckeová a sl. A. Šafránková. — Na sv. Petra
a Pavla ráno bylo slavné přijetí nových sodálek do Mar.
Družiny dívek a společné sv. přijímání. O půl 4. hod.
odpoledne přijel Jeho Excellence nejdp. biskup Msgre.
TůLr. Joscí Doubrava s dp. sekretářem dr. Jos. Hurá
nění. Nový prapor nesen byl v průvodu sodálek a zá
stupců Družin z kaple sv. Josefa do kostela, kdež v
presbytáři se dostavili zástupcové vojska, spolků ka
tolických a četní pp. hosté. Po té vystoupil na kazatel
nu vidp. P. J. Stryhal T. J., superior zdejší residence. Ve
lice krásně promluvil o významu praporu vůbec a zvlá
ště o novém praporu této Družiny. Po promluvě zapěla
dojemnou plseň s doprovodem varhan vlct. pí. B. Ko
finková. Potom posvětil Jeho Excellence prapor a za
tloukl první hřeb se slovy: »Ve jménu Otce i Syna I
Ducha sv.. Druhý zatloukla pí. vrchní radová H. Len
deckeová, kmotra praporu, se slovy: »Maria buď vaší
matkou, vy jejími dětmi.« Promluvifa krátce o ruchu
Mar. Družin na HMHradeckua projevila přání, by Dru
žina dívek se četně rozmnožila. SI. A. Lendeckeová,
matka praporu, vyslovila heslo: »Maria, braň, Maria
chraň, Maria žehnej« a vyzvala Družinu k horlivé úctě
Mariánské. Dále zatloukali hřeby: pí. majorová Zd. Pal
mová s heslem: Srdce k Panně, k dílu dlaně«, pí. prof.
Wiplerová, vdp. P. J. Stryhal T. J. Za Mariánskou Dru
žinu mužů a jinochů starosta vsdp. prof. D. Jan Nep.
Jindra. za Mar. Dr. učitelek v Praze sl. A. Šenbergro
vá. první nám., za Mar. Dr. dam v Praze starostka, za
Mar. Dr. dam a dívek v Roudnici sl. starostka, za Mar.
Dr. »imakulata v Sacré-Coeur« sl. E. Lendeckeová s
heslem: »Maria, veď vás skrze Syna svého, Srdce Je
žišovo. žehnej vás skrze Matku svou«, za Mar. Dr. dí
vek v Praze sl. starostka, za Mar. Dr „učitelek a kan
diuátek v Chrudimi sl. starostka, za zdejší Mar. Dr. stu
dujících starosta, za spolek kat. tovaryšů předseda vsdp.
kanovník dr. Fr. Reyl, zástupci »Orlů«, za spolek »A
nežka« pí. R. Hobzková. Na to připevnila vlet. pí. H.
Lzndeckeová stuhy na prapor. První s nápisem: »Ma
riánská Družina dívek v Hradci Králové zal. r. 1910.<
Druhou s nápisem: »PI. H. Lendeckeová, první starostka
první Družiny, věnuje prvnímu praporu družinskému v
Hradci Králové.« — Jeho Excellence vztýčil prapor za
zvuku vojenské hudby a promluvil jadrnou a hluboce
procitěnou řeč o obrazech praporu. Na bílé straně stkví
se Panna Maria na nebe vzatá. Případně volila si jí
Dr. dívek za ochranu a útočiště. O sv. Josefu, jež zdo
bí modrou stranu praporu, jako ochránci církve sv.,
který bude i ochráncem naším. — Veledůstojný pán
P. Jan Černý, Fiditel Družiny, který dal podnět k

(O
Poníženě ubírají se domorodci přistávajícím

Exypťanům v ústrety. Dovádiví lodníci siposměch
tropí ze ženy domorodého pohlavára. Vypadá má
lo estheticky: trpíť neobvyklou tělnatostí, kteráž
dodnes u afrických žen se často vyskytá. Je tak
silná, že nemůže choditi. Egyptský umělec, který
tuto dámu na zdech chrámu Dérelbachrijského s
patrným zalíbením byl zvěčnil, nezapomněl za je
jim manželem namalovati osedlaného osla a přiči
niti k němu nápis: >Osel, který nese manželku po
hlavárovu.«

Lodníci rychle na břehu postavili několik pri
mitivních stolův a na nich rozložili dýky, sekery,
pestré náhrdelníky, náramky. Domorodci zase
kupí před »královskými námořníky« kadidlo, při
vádějí opice, pardály. Když byl obchod k obapolné
spokojenosti uzavřen, »jsou předáci této země po
zváni do stanu náčelníka královské výpravy, kte
rý je častuje chlebem, pivem, vínem, masem, ovo
cem a veškerými dobrými věcmi Egypta. jak to
vysoký dvůr byl nařídil.«

Jest to výměnný velkoobchod v nejkrásnějším
slova smyslu, jak až dosud kvete mezi černochy
a Evropany ... %

x

Pak čile se naloďují následující »poklady ze
mě (Puntské: | hromady ;kadidla, zelené stromy
myrrhové, dřevo ebenové, čistá slonovina, dřeva
voňavá, všechny druhy kadidla, líčidlo na oči, pa
viáni, kůže pardalí . . . Nikdy od věčnosti nebylo
cos podobného žádnému králi přineseno . . .«, do
dává připojený nápis.

Pod dozorem zvláštních dohlížitelů je vše peč
livě naloděno. Opice běhají volně po lodích; nej
raději zdržují se v lanoví. Jedna z nich sedí na
zpáteční cestě vedle kapitána a napodobí s komic
kou vážností jeho pohyby — k velikému gaudiu
mužstvalodního...

.

dílu tak velikému „jehož jsme dnes vlivem nesmírné o
bětavostí jeho dosáhly, poděkoval jménem Družiny Je
hu Excellenci za posvěcení praporu a za laskavé přijetí
protektorátu naší Družiny a odevzdal mu vkusně pro
vedený diplom a bílou stuhu s medailí. Zároveň podě
koval pí. kmotře a matce praporu a odevzdal jim Čestné
diplomy a bílé stuhy s medailemi. Slavnost ukončena
Svátostným požehnáním a chvalozpěvem »Bože, chvá
lime Tebe.« — Večer při naplněném sále v Adalbertinu
sehrána byla truchlohra »Panna Orleánská.« Na začátku
přednesen byl proslov od vdp. prof. VI. Hornofa. —
K slavnosti zaslali pozdravné telegramy: J. M. nejdp.
opat M. Zavoral: »Duchem dlím mezi vámi a všeho po
žehnání vyprošuji.« Mar. Dr. mužů a jin. v Praze:
»Nechť vám Maria dá sílu proti vaším nepřátelům.«
Mar. Dr. dívek na Velehradě: »S radostnou úctou po
zdravují novou Mar. korouhev a blahopřejí sodálkám
Hradeckým sodálky Velehradské.« Mar. Dr. dívek v
Břestu: »Břestská Mar. Družina dívek blahopřeje vám
sodálkám téže Královny. Kéž daří se vaší Družině a
je pramenem života a požehnáním!« Mar. Dr. dívek:
»Budiž vám Maria vzorem i ideálern.« Dopisy zaslali:
Mar. Dr. dívek v Jindřichově Hradci, Mar. Dr. dívek
v Uherském Hradišti s heslem: »O sv. Maria, vyslyš dí
tek svých pokorný hlas, chaň nás, žehnej nám, neo
pouštěj nás!« Mar. Dr. panen ve Frydlantě: »Kéž nově
posvěcený prapor vítězně vlaje nad vzrůstající Družinou
vaší k větší cti a slávě Panny Marie«, Mar. Dr. mužů a
jin. na Velehradě. Redakce Věstníku »Ve službách Krá
lovny« zaslala dopis, v němž podivuje se čilosti mladé
Družiny, blahopřeje ji k významnému dni a prosí ne
bes Královnu, aby duch, jehož obrazem je prapor, vždy
uživoval všechny členky jeji. Kéž stejné nadšení, které
družiti ji bude kolem krásného znamení víry, rozohní
vás pro společný prapor všech Družin, pro Věstník dru
žinský! —Mar. Dr. dívek z hloubi srdcí svých vzdává
ještě jednou díky Jeho Excellenci nejdp. biskupovi a ve
ledůstojnému duchovenstvu. Vidp. P. J. Stryhalovi T.
J. Povinnými díky zavázána jest svému řediteli vip.
P. J. Černému za jeho péči a snahu Družině věnovanou.
Sodálky v každodenních svých modlitbách budou vrouc
ně prositi sv. Matku, by nadále vldp. P. ředitele sllila,
aby Družina pod vedením jeho vždy víc a více pro
splvala. Dále děkujeme vlet. pí. H. Lendeckové, co kmo
tře a velect. sl. A. Lendeckeové, co matce praporu.
Vlet pí. Zd. Palmové a velect. pí. Wiplerové, všem
Mar. družinám zdejším | cízim, spolku kat. tovaryšé,
který se dostavil s praporem, zástupcům »Orla«, spol
ku »Anežka«a vůbec všem účastníkůmna slavnosti na
ší a těm, kteří jakýmkoliv způsobem k zvýšení slav
nostního dojmu přispěli, voláme vroucí »Zaplať Pán
Bůh!«

Svěcení nového spolkového praporu da Pouchově.
Dne 21. července t. r. světí se nový spolkový prapor
Katolicko-národní Jednoty pro Pouchov a okoli. V 8 ho
din shromáždí se bratrské spolky u bytu místopředsedova
na Pouchově, označeného velikým, daleko viditelným
národním praporem. V 9 hodin jde se do kostela, kdež
o půl 10. hod. prosloví slavnosní kázání vsdp. prof. dr.
Švle, šestný kanovník v Hradci Králové. Po kázání po
světí nový prapor vsdp. bisk. vikář a děkan Jan Seidl
z Černilova, načež bude sloužiti slavnou mši svatou vdp.
farář a bisk. vikar. sekretář Konečný, jenž téhož dne
slaví své abrahamoviny. | Společný oběd v místnosti
spolkové u Česáků. Koncertuje kapela Jásenská. O 2.
hod. spclečné sv. požehnání, pak v místnostech zahrad
ních a v sále u Česáků koncert, zábava a slavnostní řečí
vldp. faráře Hálka z Liboce a p. redaktora Jirouška,

O,
Připlutí lodníků do Egypta je návratem vítě

zů. Se zelenými ratolestmi v rukou kráčejí ve slav
nostním průvodu do města a nesou dary svému
vládci, poklady, »jaké nikdy žádnému králi přine
seny nebyly«. Nalézají se mezi nimi i dva živí par
dálové, »kteří jeho Veličenstvo mají doprovázeti«.
Ale ještě větší obdiv vzbuzuje »jedenatřicet zele
ných stromů kadidlových, které jeho Veličenstvu
přineseny byly ... Nikdy cos podobného nebylo
vlděno,co svět světem stojí.. «

Neméně zajímavým jest i dnešní velkoobchod
Kahýry s produkty Arabie, Horního Egypta a Nu
bie. Je v Kahýře světoznámá firma. Obchoduje v
arabské gumě, v kožích arabských ovcí a koz, ve
sloních zubech a pštrosích pérech. Z gumy arab
ské má dvě třetiny veškery produkce ve svých
rukou; v příčině kozích a ovčích koží má jakýsi
monopol pro kůže těch 500.000 až 600.000 ovcí a
koz, které moslímští poutníci každoročně na své
dlouhé pouti do Mekky zabíjejí...

>A jakým způsobem nakupujete toto zboží?«
>Prodavač přijde se vzorky do našich bure

se kupec z Arabie, pak třeba Kopt, který zde bydlí,
ale svou centrálu má v Omdurmanu.

Každý z nich je mazaná liška. Přijde Arab.
Hrdá postava s jiskrnýma očima v malebném o
děvu. Slavnostně zní jeho pozdrav: Nehárák saíd
(Budiž šťasten tvůj 'den!). Neméně slavnostně
zdravíme i my: Nehárák sald vemubárek (I tvůj
den budiž šťasten a požehnán!). Se zdvořilými ob
řady nabídneme mu kávu a cigarety. ' Mluví o
všem možném. Ale nezmíní se ani slůvkem, že by
něco měl na prodej. Ani my nesmíme dáti nikterak
na jevo, že bychom něco koupili. Po vypití kávy a
vykouření několika papiros odejde právě tak dů

předsedy »Vlasti« z Prahy. Tombola, buffet, kavárna,
zpěvy, solové výstupy a pod. Večer v 8 hodin taneční
vínek v sále u Česáků. Bližší oznámí se zvláštními po
zvánkaní. Proslme o hojnou účast zvláště bratrských
spolků, které račte přijíti s prapory a ohlaste do 16. čer
vence farnknu úřadu, kolik obědů společných si přejete.

Litomyšl. Dne 29. června na svátek sv. ap. Petra
a Pavla konalo se na nádvoří zámku Jeho knížecí Jas
nosti z Thurn a Taxisu okrskové cvičení katol. jednot
tělocvičných »Orel« z Litomyšle, ze Sloupnice, z O
slíku. z Újezda, z Čes. Třebové, z Ústí n. Orl., z Ko
stelce n. O., z Proseče a j. a spolu vycházka katol. jed
noty sociální a katol. paní a dívek. Ráno o 8. hod.
byli přítomní mši sv. v. proboštském chrámu Páně za

vzorného pořádku. Odpoledne o 2. hod. ubfraly se ka
tol. tělocvičné jednoty a dívky v malebných krojích za
zvuků hudby po městě na nádvoří zámecké, kdež pro
mluvil dp. Vala z České Třebové a dp. Tužín z Ústí n.
Ori. případně a nestranně o významu časovémtělocví
čných katolických jednot. Pak následovala cvičení tělo
cvičná za hudby Kapely p. Hoška a volná zábava. Pří
tomnost a milá návštěva vlctp. c. k. okr. hejtmana a
vlctp. c. k. vrchního rady od okr. soudu zde, jakož i
těměř všech P. T. duchovních z místa, obecenstvu se za=
mlouvala a všecky potěšila a povzbudila k vytrvalosti
a pokroku pro zájmy katolicko-národní, třebas i někte
rý lokální jist se snažil tento směr všelijak nebzatrsky
pontžiti. Tcho katol. jedáoty vůbec dbátř a všímati si
nebudou: jestiť a bude činnost jednot katol. vždy věrnou
Církvi a národu dle hesla Sušilova, jak případně dp.
Tužín připomenul. -- Za propůjčení místností na nádvo
ří zámecké:n budiž dík vřelý vzdán vlctp. řediteli pan
ství knížecího zde. Rovněž i junáckým vlpp. Valovi a
Tužínovi za proslovy, obětavost jejich a neohroženost
pro katolicko-národní pokrok buď jim čest a veřejné u
znání.

Opočno. Zdařilá slavnost konala se dne 29. června,
na svátek sv. Petra a Pavla na Opočně: Krajský sjezd
strany křesť. sociální. — Krásná pohoda přivábila k té
to slavnosti do Opočna, prapory hojně ozdobeného, na
5000 účastníků ze širé dáli; přišli hosté od Hronova, od
Červeného Kostelce, z hor Orlických, přišlo i několik
Orlů, a kdyby nebývalo po dlouhotrvajících deštích prá
vě senných žní a v okolí několik poutních slavností,
bylo by účastenství ještě většL — Dopoledne po uvítání
hostí před Národním Domem ubíral se průvod na Trčko
vo náměstí k děkanskému kostelu, kdež od kříže pro
nesl přesvědčivé kázání »O pravosti katolické církve«
vsdp. kanovník dr. František Šulc z Hradce Králové.

Odpoledne pak ubíral se tisícihlavý průvod za zvuky
hudby přes Velké a Trčkovo náměstí do knížecího zám
ku, který prapory a nápisem nad blavní branou »Vítej
te nám« vyzdoben, přijal hosty do svých nádvoří. —
Milo bylo se podívati na čilý ruch, který se potom roz
vinul. Pestré národní kroje mísily se tu s oděvem ven
kovanů i městských účastníků. Na dvou nádvořích tís
nili se zástupové. Na prvním, kdež kona! se také kon
cert kapely Opočenské, promluvil vsdp. vikář dr. R.
Horský »0 politické situaci nynější« a po něm pan
redaktor »Štítu« Fr. Šupka »O nynějších útocích na
katolické náboženství«. Obě řeči vyslechnuty s pozor
ností a provázeny častým souhlasem. Škoda, že špatná
akustika překážela vyslechnutí přednášek vzdálenějším
od tribuny účastníkům. Na nádvoří druhém mlavila nad
šeně pro ženy redaktorka »Jitřenky« sl. Jakubcová »O0
poslání křesťanské ženy v době nynější« a p. Kaňou
rek zase pro mládež »O0potřebě jejího sjednocení na———"—-——
stojně, jak byl přišel — poroučeje nás v ochranu
Boží: >Fí amán illáh!<«— Za několik dní objeví se
zase. Tytéž pozdravy, tytéž obřady. Pak teprve
začne mluviti o výsledku sklizně, o cenách. To je
vhodný okamžik pustiti se do dalšího vyjednává
ní. Po mnohém mluvení je konečně obchod u
zavřen.

S černým pohlavárem to však trvá dva až tři
týdny. Přijde. Strčí nos mezi dvéře úřadovny a
zdraví. Obyčejně vyřizuje smyšlený pozdrav od
některého z našich konkurentův anebo hlásí, že
je na některého z nich odporučen a — zmizí. Pak
se neukáže po celý týden. Mezi tím se všude in
formuje o ceně zboží, které má na prodej, vyzvídá
všechny možné způsoby, jak by za ně co nejvíce
utržil a >baví se« ve městě svým způsobem. Po
Sedmi — osmi dnech se vrátí. Ovšem, že zase
»náhodně«. Požádá o proměnění trošky peněz, aby
ukázal, že jich nepotřebuje, že jich má dost, že
nemusí prodati. Za týden přijde po třetí a tu te
prve dohodneme se o cenu.. <

3A jak vyjednáváte s Koptem?«
>Ten je nejpodšitější ze všech... Podlvejte

se tamhle na toho starého muže v roztrhaném, u
Spiněném kaftanu. Právě zdraví. Je naším prvním
dodavatelem. M4 milliony — a neumí ani čístí ani
psáti. K tomu si vydržúje chudáka krajana za mě
stění služné padesáti frankův. Oba bydlí společně
ve špinavé díře. Je to vtělená lakota a —spekulant.

Za nejponíženějších poklon vejde do naší kan
celáře. >Co máte na prodej?< Smutně odpovídá:
»Na prodej nemám ničeho, ale přicházím koupit.

| dodati zboží té a téfirmě«
k le vždyť víte, že vám ničeho neprodáme.«

Odchází s pláčem, mumlaje: »Jaké neštěstí, ja
ké neštěstí, co všechno ztratim!l« A při tom pře
dobře ví, že známe tuto jeho -komedii — :

Za několik minut se zase vrátí a s velikou
úzkosti hledá cosi na podlaze.



základě křesťanském“. | zde četní účastníci v nadšení
vyslechli obě přednášky. — Postaráno bylo i o zábavu:
byla tu tombola, kuplety, solové výstupy; občerstvení
podáváno v bulfetu. kavárně, cukrárně a ve výčepech
opočenského piva. Kdož pak shlédnouti toužili nádherný
park knížecí, mohli tak učiniti; bylť laskavostí knížete
pána otevřen. — Veselá zábava v zámku prodloužila se
do pozdního večera a po odjezdu vzdálenějších hostí ko
nal se taneční vínek v Národním Domě za velké úča
sti zvláště mládeže. — Možno říci, že výsledek sjezdu
tohoto jest zcela uspokojivý. Stoupenci naši ve svém
přesvědčení a ve svých snahách se posílili a utvrdili a
ipři tom užili i krásné zábavy. Všichni zajisté účastníci
-s milou vzpomínkou na tento den opouštěli starobylé
„město Opočno a jeho nádherný zámek. Zvláštní dík sluší
tu vzdáti příznivci našemu J. J. knížeti pánu Josefu z
"Colioredo-Mannsfeldů, jenž s veškerou ochotou zámek i
park k této slavnosti propůjčil. Třeba také připomenou
ti, že stoupenci jiných směrů politických v městě na
sen (až na několik nevhodných poznámek a postran
ních nadávek jen několika fanatických jednotlivců) zce
la slušně se zachovali.

Naše prázdninové sjezdy. České katolické student
stvo vysokoškolské uspořádá o letošních prázdninách
siezdy katolického studentstva v Čechách v Král. Hrad
ci ve Jnech 18. a 19. srpna a na Moravě ve dnech 12. a
13. srpna. Sjezdy tyto budou míti veliký význam pro
další vývoj našeho hnutí. Na sjezdech provede se sblí
žení studentů a mladých nadšenců pro obrození života
ve sinyslu křesťanského názoru, poznají se sblížené
duše i povahy, vymění se názory a získají se cenné po
kyny k práci na jednotlivých složkách naší organisace
i nrogramu. Sjezdy nase budou v první řadě pracovní,
věnované programu a organisaci katol. studentstva. O
všem i projev manifestační na žádném sjezdu nebude
scházeti, neboť budou uspořádány též akademie a slav

nostní schůze, kde studentstvo ukáže, že výchova ve
školách a universitách nebyla v rozporu s křesťanským
názorem světovým. Doba sjezdů je vhodně volena. Kaž
dý student koná o prázdninách obyčejně výlety a vy
cházky. Sjezd jest mu tedy vítanoupří ežitostí, aby kus
království Českého shlédl a půvaby jeho se potěšil. Tak
budou míti účastníci sjezdu královéhradeckého vhodnou
příležitost podívati se na Krkonoše; v Kroměříži mohou
si pak studenti vyjeti na Velehrad, Hostýn (kdež budou
pak korunovace P. Marie svatohostýnské as 15. srpna)
a Slovácko! Užitečné bude tu spojeno se zábavným.
Mimo to účelem našich sjezdů jest i agitace pro účast
studentstva na mezinárodním kongresu eucharistickém.
— Na sjezdech budou probrány veškeré otázky hnutí
našeho se týkající, jako: sociální práce studentstva,
prázdninové sdružení, bude podán přehled naší dosa
vádní činnosti, kriticky bude probrána činnost student
stva pokrokového, promluveno o centralisaci katol. stu
dentstva vůbec, budou podány konkrétní návrhy o způ
sobu agitace pro naše hnutí, aby ono co nejvice mohut
nělo a pod. Podrobný program sjezdů (každého zvlášť)
bude uveřejněn v našich novinách a bude zaslán kaž
děmu přihlášenému jakož i těm, kteří oň požádají. Schů
ze Ludcu přístupny pouze na legitimaci, kterou každému
přihlášenému současně s programem zašleme. Cena legi
timace pro studentstvo stanovena na 22 hal., pro nestu
denty na 1 k (obnos nejlépe jest vyrovnati v poštovních
známkách). O noclehy bude zdarma s dostatek posta
ráno. Přihlášky buďtež zaslány buď jednotlivě neb hro
madně nejdéle do I. srpna na Českou Ligu Akademic
kou (agitační odbor) Praha-il., Voršilská 1., která jako

»Ztratil jste něco?«
sAch. já ubožák, ztratil jsem telegram, důležitý
telegram z Omdurmanu.«

sAle vždyť vidíte, že na podlaze nic neleží.«
A nyní začne dobrý ten muž prohrabávati

všechny kapsy svého špinavého kaftanu a — na
jde »ztracený« telegram. Jakoby dojat tímto ná
lezem. praví: >Byl jste mi vždy přítelem. Sdělím
vám obsah depeše.« A s těmi slovy mi ji podává.

Stojí tam: »Cena zboží rapidně stoupá. Naku
povat!« Telegram je skutečně z Omdurmanu, ale
— objednaný.

Konečně po dlouhém vyjednávání uzavřeme
obchod. Ale až do posledního okamžiku vymýšlí
starý lišák všechny možné čertoviny a předčí v
nich desetkráte Arména, Řeka i Žida. Ale když je
obchod uzavřen, pak je reelní.«

V ulici zlatníků jsou na prodej vyloženy Šper
ky pro zámožnější ženy egyptské, arabské a nu
bické. Nevíš, zda si máš dříve všimnouti náhrdel
níku z peněz zhotoveného, či náramkův anebo
spínadel na nohy. Tam zase tě zajímají prsteny.
Jsou přerůzné podoby. Ten tam je pro vznešenou
dámu egyptskou, onen pro ženu zámožného mě
šťana, jiný zase pro ženy bohatého šejcha bedui
nův, ten zas pro ženy pohlavára černochův. Za
výkladními »skříněmi« nalézá se zpravidla druhá
místnost, sloužící za dílnu. Zhusta vyhlíží jako ně
jaká sluj. V ní při pilné práci jsou zaměstnání již
osrni- až desítiletí hoši velkých jiskrných očí. Je

| to radost dívati se, kterak hbitě a dovedně umějí
zacházeti s úmychavkou, pilníčkem a kartáčkem!
Když se tak na jich čilé postavičky díváš, zdá se
ti, jako bys viděl v pološeru jeskyně drobné po
stavy pídimužíkův vesele pracujících o svatebním
klenotu pro princeznu krále trpaslikův ....

pořadatelka sjezdů veškeré dotazy ochotně zodpoví. Při
přihlášce budiž udána přesná adresa bytu o prázdní
nách, ústav, kde dotyčný studuje a zdali přihlášený pře
je si společnou stravu (snidani, oběd, večeři neb jed
notlivou část). Cena bude stanovena za režijní cenu.
Legitimace budou zasílány dnem 10. července, dle po
řadu přihlášek. Kollegům, keří pojedou přes Prahu na
sjezd do Král. liradce, se doporučuje, aby přijeli o den
neb dva dříve do Prahy za účelem prohlídky památek
pražských, jež obstarají tu ochotně pražšti kolegové. O
noclehy bude tu též postaráno. Kollegové necht však
včas svůj příjezd do Prahy oznámí. Česká Liga Aka
čemická. spolek katol. akademiků »Moravan« a »Li7%*
doufají. že účast studentstva zvláště z kruhů středu
školských bude co možná největší a že studentstvo i o
prázdninách hojně pro sjezdy bude agitovati. Na shleda
nou tudíž v liradci Králové a Kroměříži!

Doskučil

Račte si vyžádati vzory jarních a letních látek,
které letos přináším v bobatém výběru.

Veledůstojnému dachuovenstv doporučují zvláštní
novinkupodnázvem„PRENTAM“v ceněmetrK8 40.

Zprávy
místní a z kraje.

vence usnesení: Vzato bylo na vědomí, že zemská ko
mise pro úpravu řek schválila ujednání, učiněné o zí
skání pozemků pro úpravu Spojené Orlice v trati, jdou
cí od Hradce Králové k Malšovicům. — Žádost zemské
jednoty komorních společenstev mistrů kominických v
Praze, by v Hradci Králové zaveden byl vymetací řád,
platný pro Prahu, postoupena byla živnostenskému od

se, že vedení divadla sdružených měst východočeských
svěřeno bylo na dobu jednoho roku řiditeli p. A. J. Frý

dovi-Friedlovi. i
Pokrokářská zbytečnost. »Ratibor« hartusí znova na

obec královéhradeckou, aby zařídila možnost »čistého«
rohřbívání ohněm. Běží zase o pokrokářskou domýšli
vost, která nechce obyčejným způsobem
smrtelníci tlíti v zemi, nýbrž chce na obecní útraty pro
váděti luxus se svým aristokratickým tělem, které ne
vyžaduje pro sebe pražádných větších ohledů. Pokro
káti vpravili se tak na útraty obce do úlohy přiživníků,
že by žádali ještě i po smrti zvláštní pompu z kapes
poplatníků. Jsme toho náhledu, by se každému ponecha
la starost, aby si pohřební pompu zaplatil ze své vlast
ní kapsy a neobtěžoval poplatníky. Rozumný normální
člověk je přesvědčen, že náhlé i pozvolné zetlení mrtvo
ly konec konců má stejný výsledek. Pro několik vý
středních lidí stavěti pec na obecní útraty, může žádati
jen člověk, jehož existence životní závisí jen na ve
řejném statku.

Jmenování. Al. Lisický, prof. stát. reálky v Hradci
Král., ustanoven na stát. gymnasiu v Příbrami; suplent
J. Martinek ze stát. reálky v Jičíně jmenován skutečným
učitelem pro stát. reálku v Hradci Králové: suplent
dr. Jos. Netuka ze stát. reálky v Hradci Král. ustanoven
skutečným učitelem na stát. reálce v Jičíně. Učitelem
náboženství na stát, reálce v České Třebové jmenován

————

ústavu v Poličce.

Výstavka ručních prací v patronátu služebných
děvčat. Na konci 10. měsíčního kursu v patronátě, jejž
udržuje v pensionátě Školských sester spolek paní a dí
vek »Anežka« pro služebné dívky za vedení ctihodné
sestry Pii Linhartové, uspořádána byla malá výstavka
ručních prací. Výstavka podala doklad, že služebné
dívky mohou vyučiti se šití nejpotřebnějšího prádla a
oděvu zcela zdarma a snadným způsobem. Odporuču
jeme katolickým dámám, aby své služebné posílaly do
patronátu, kde lze nalézti bezpečný útulek za nedělního
odpůldne pod pečlivým dozorem a kde se také dívky
mohou odborně vzdělati v dovednosti pro život. Kurs
v patronátě je úplně bezplatným. Začátek kursu 30. září.

K slavnosti matičsí. Velmi pěknými, mnohdy i zna
čně cennými dárky přispěli do tomboly a na ceny pro
koulení v kuželky někteří obchodníci, jejichž obětavost
je vlastně samozřejmým doporučením P. T. obecenstvu.
Jsou to pp.: Frt. Brouk, zlatník, M. Čermáková, ni
ťařství a hračkářství, Arn. Dvořák, rukavičkář a ban
dažista, J. V. Dvořáček, materialista, E. J. Franc, ma
terlalista, A. Gergurič, lahůdkářství, Jos. Hájek, kni
hařství a paplrnictví, Ant. Helwich, obchod kovovým
zbožím, AL Jedlička, hodinář, Stan. Jirásek, obchod
prádlem, Jos. Jelinek, mydlářství, Ganz a spol., galan
terní obchod, E. Kadečka, sklenářství, V. Krotký, ho
dinář, !Frant. Matouš, papírnictví, B. Melichar, knih
kupectví, J. Pilnáček, dvorní továrna na mýdlo, Frt.
Plša, knihkupec, Ant. Plocek, zlatnictví (dříve Štefiek),
V. Potuček, zlatník, Vojt. Rážž, obchod v kovovém
zboží, Jos. Ráliš, sklenářství, Frant. Růžička, velkový
roba brašnářského zboží, Jos. Růžička, papírnictví, Vikt.
Svobodová, niťařský a hračkářský obchod, Kar. Skrov

nitěmi a prádlem, J. B. Tolman, knihkupec, Frt. Uhlíř,
materialista, K. Vacek, hodinář, Ter. Vlachová, lahůd
kářství, Frant. Vodehnal, nožíř a obchod velocipedy. a
J. Žaloudek, galanterní obchod. Vřelý dík jim, jako pp.
Řezáčovi, úředníku zastavárny, a měst. ass. Dvofáko
vi za ochotnou pochůzku po vyjmenovaných obchodech
k matičnímu účeli. Stejný dik sl. městské radě za pro
půjčený zdarma povoz, darované květiny a úpravu
parku. spolku kat. tovaryšů za spolupůsobení laskavé,
Hudebnímu a pěveckému spolku za případné a vřele
přednesené sbory a p. Košťálovi, hotelierovi v Adal
bertinu, za ckamžité a bezplatné propůičení kuželníku.
- Ú. M. Šk.

Finanční výtěžek matiční damského odboru dne 16.
m. (m. jeví se takto: jídelna 89.41 (hrubý výtěžek 156 K).
cukroví 120.14 (158.34), zmrzlina 20 K, vinárna 679 K
(120.20), čajovna s perníkem 55.85 K (78.9), kavárna
57.16 (81 K), pošta a trafika 65.39 (132.52), střelnice 38
K. karty 25.10 K, hračky 36.12 K (55.92), nádobičko z
Třebechovic 45.25 K, květiny 40.92 K, tanec 4.09 K —
celkem 665.33 K.

Příjezá sborového velltele. Generál pěchoty Rummr
z Rummersdoriu, sborový velitel z Litoměřic, vydal se
na inspekci dělostřelectva do Josefova. Při té příležito
sti přibude dnes o 5. hodině odpol. do Hradce Králové.
Zde přenocuje a v sobotu po polední odjede zpět do Li
toměřic.

Výroční památka roku 18566.Ve středu dne 3. t. m.
bylo slouženo za duše vojínů, padlých roku 1866, re
ouiem v mausoleu na Lípě. Mezi účastníky byla depu

tace vojenská z Hradce Králové. Způsobem označeným
uctívá se památka padlých bojovníků každoročně, na což
upozorňujeme pro léta příští.

Dar. Za darovaných 25 K vzdává sl. městské spo
fitelně srdečný dík výbor Hudebního a pěveckého spol
ku.

Židovští umělci. Firma Hasenberg! On ohlásil úpa
dek v Praze, jeho paní v Hradci. — Firma Ganzova! Při
ohlášení konkursu vyšlo na jevo, že dluhů jest na půl
milionu korun. Jest nyní otázka, jaké jmění vlastně fir
ma měla, když přede dvěma roky vystavěla obchodní
palác a když za nadšených fanfár úplatného tisku ote
vřelabránu koupěchtivým. A přece měla úvěr tak veli
ký, až žasnou přičinliví obchodníčkové křesťanští, kteří
v zastrčených uličkách těžce hájí svoji existenci. Prý ti
to nejsou tak obratnými obchodníky jako židé. Z uvede
ných případů vysvítá, že po židovsku ovšem počítati
nedovedou. Čeká se ohlášení nového židovského úpadku.
Tolik zatim, aby obecenstvo nebylo tolik překvapeno.

Rozsudek nad vrahem Desenským. Jak veřejnosti
známo, vloupal se student Desenský dne 2. března 1912
o 9. hod. večer v Zaloňově u Jaroměře do bytu stařič
kých manželů Holečkových a tyto, jsa jimi při loupeži
přistižen, ostrou dýkou pobodal. Holečková ihned ze
mřela. Holeček pouhou náhodou živtu byl zachován, ač
koliv zranění jeho byla též velmi těžká, Přelíčení ko
nalo se 3. července před porotou královéhradeckou, jíž
předsedal pan dvor. rada Rotter. Žalobu zastupoval ve
řejný státní žalobce. Pachatel Antonín Desenský jest
stár 16 a půl roku. K činu se před porotou úplně doznal.
Vypovidal klidně, choval se slušně a celkem prozra
zoval naprostou otupělost. »Chtěl jsem studovati, byl
to můj pevný úmysl, pravil, »a bolestně loučil jsem se
se svými rodiči. Byl jsem však brzy sveden. Počal jsem
navštěvovati hostince, kavárny, oblíbil jsem si kuleč
ník a později vkročil jsein i do vykřičených domů. Chodil
jsem též do biografu a pilně četl detektivní romány.
Brzy zabředl jsem do dluhů. Bylo mi sice s několika
stran vypomoženo, leč utratil jsem peníze zase. Ve fi
nančních nesnázích zrodila se ve mně myšlenka pomoci
si k penězům krádeží. Myšlenku tuto podporoval a po
siloval ve mně kolega Brunclík, jenž po vraždě v Zalo
ňově skončil se svojí milenkou v Labi sebevraždou.«
A Desenský podrobně líčil, kterak zlá myšlenka plně ho
opanovala a kterak krutý a vražedný čin provedl. Vše
obecné vzrušení nastalo, když do porotní slně jako hlav
ní svědek vešel 75letý stařeček Holeček, oběť Desen
ského. Desenský plaše na Holečka se zadíval, načež
rychle zrak sklopil. Holeček, jemuž těžké, Desenským
zasazené rány zdraví úplně podryly, vypovídal velmi
namáhavě, přes to však Jasně: -Plných 22 roků jsem
na tom statečku se svojí stařenkou osamoceně přebýval
a nikdy nic se nám nepřihodilo. A nyní nad hrobem ta
ková rána mne stihla,« zahořekoval. | ostatní svědkové
vypovídali v neprospěch Desenského. Po průvodním lí
čení ujal se slova veřejný státní žalobce, Řeč jeho pů
sobila přímo drtivě. »Zamysleme se nad tim, pánové,
kde to již jsme, když student, intelligent, stává se spro
stím zlodějem a vrahem!« Tak zvolal. »Táži se, co při
vedlo Desenského v tato místa. co učinilo z něho zlo
děje? Dojista prostopášný život a nezkrocená vášeň po
požitcích tělesných a touha hověti svým chtičům. A
když nemohl opatřití sí k takovému životu penize po
dobrém, sklesl až k loupeži a stal se vrahem... on.
16letý student.« A pan žalobce podrobně rozebral celou
krutou událost, dovolávaje se ku konci své skvělé řeči
náležitého potrestání. Obhájce Desenského pan dr. Petr
měl velmi těžkou úlohu, což sám předem doznal. Přes
to však temperamentní a dobře promyšlená jeho řeč na
lezla značný ohlas v srdcích porotců | obecenstva4
podařilo se mu Desenského částečně zachrániti. Dr. Petr
dovolával se rozvahy, citu a smilování. Desenský byl
sveden. Svůdce jeho potrestal se sám, skončil utopením.
Desenský stal se obětí zvrhlé četby, biografů a spustlé
společnosti. Dr. Petr končil za všeobecné pozornosti.



dovolávaje se smilování se 7 sourozenci Desenského a
jeho stafičkými rodiči, kteří těžce by nesli, kdyby po
rota Desenského za loupežného vraha uznala. Porot
cům položeny tři otázky hlavní a 4 vedlejší. Porada po

vraždil-li Desenský Holečkovou úmyslně, zodpověděla

pověděny byly kladně. Soud po krátké poradě vynesl
rozsudek, jenž svojí mírnostl překvapil: »Obžalovaný
Desenský odsuzuje se na čtyři roky do těžkého žaláře
se čČtvrtletním postem«. Líčení za velkého návalu obecen
stva skončeno o 8. hod. večer. Desenský trest ihned
nastoupil.

Diskontní společnost v Hradci Králové, | zapsané
společenstvo s ručením obmezeným, koná prvou valnou
hromadu dne 12. července 1912 o půl 11. hod. dopol. v
zasedací síni Záložního úvěrního ústavu v Hradci Král.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové. Stav ve
škerých vkladů činil koncem měsíce června 40,811.860
korun.

Záložna v Hradci Králové. Výkaz za měsíc čer
ven 1912. Stav vkladů počátkem měsíce 1,878.442 K,
vloženo během měsíce 204.196 K, vybráno během měsíce
134.966 K, stav koncem měsíce 1,947.672 K. Stav půjček
počátkem měsíce 2,545.386 K, půjčeno během měsíce
253.880 K, splaceno během měsíce 238.329 K, stav kon
cem měsíce 2,560.937 K. Počet účtů 4056. Reservní fondy
213.880 K, závodní podíly 90.885 K, pokladní obrat
1,592.136 K.

Za účastí Živnostenské banky Bilálky v Plzul zřízu
jese akciová společnost nových rakouských fezáren v
Horažďovicích; rentabilita tohoto podniku jest zajištěna
tím, že nově zřizovaný podnik má v Rakousku pouze je
diného konkurenta. — Subskripčním místem pro tyto ak
cie byla jmenována zdejší filiálka Živnostenské banky,
kdež páni interessenti obdrží žádané pokyny, jakož |
příslušné prospekty a upisovací přihlášky.

Promoce sub auspiciis Imperatoris. Ve středu 26.
června t. r. byl professor na c. k. učitelském ústavě v
Trutnově August Stransky prohlášen doktorem boho
sloví sub inspiciis imperatoris ve velké aule německé
university v Praze. Velmi četné vybrané publikum plní
lo velkou aulu, sledujíc s neobyčejným zájmem slavnost
ní akt, jehož zajímavost zvyšovaly nové barevné taláry,
v nichž akademičtí hodnostáři se poprvé dostavili. Tak
vzácnému prohlášení přítomen byl mimo jiné J. E. nejdp.
biskup dr. Doubrava, světící biskup dr. Frind a J. E.
místodržitel kníže Thun, který za tou příčinou schválně
z Vídně do Prahy přijel, aby novému doktoru odevzdal
vlastnoručně briliantový prsten od císaře pána. — Ora
tulujeme.

Nechanice. Předešlý dopisovatel +Obnovy« posví
til trochu na neurovnanost, jaká panovala v městě mrt
vých. Já pak chci ukázati na poměry, které panují
v městě živých. Na prvém místě čotýkám se městské
spořitelny. Známo bylo. že dva člencvé vzdali se svých
iunkcí a sive předseda ředitelství a ředitel kanceláře
spořitelny. Neznámo sice z jakých důvodů, ale řeči,
jež kolovaly městem. splše spořitelně škodí než pro
spívají. Spořitelna považována jest za ústav obecní.
Zapominá se však, že jest to ústav úplně samostatný,
na obci nezávislý. Proto stanovy ukládají, že může býti
voleno až 6 členů výboru spořitelního z veškerého po
platnictva. Tedy stanovy neukládají občanstvu len po
vinnost, jen ručení platební svou silou, ale také připou
Štějí možnost účastniti se i správy spořitelní a v ní roz
hodovat. To však, co samo sebou se rozumí, neplatí
pro nás. Radí se sice, že třeba naši samosprávu prohlu
bcvat, ale prosím vás, jak možno samosprávu prohlu
bovat, když u nás žádné nestává? Zde platf diktatura je
dince a co ten chce, to se také stane. Jest nemnoho
starších členů, kteří stáli u kolébky spořitelny naší a
pomáhali ji zakládat v naději, že ona bude mocí platně
zasáhnouti v náš obecní mechanismus. Leč postupem ča
su jeden za druhým ustupoval, a dnes můžeme říci, že
spořitelna je sice městská, ale drží ji v moci pouze je
diná strana a ještě k tomu bezbarvá. Dnes drží s tou,
zitra zase s jinou stranou, jak osobní prospěch káže.
O dnešních ošetřovatelích spořitelny možno směle říci,
že samou láskou by ji umačkali. Aby tedy spořitelní
výbor se zase doplnil, svolána byla schůze zastupitel
stva, aby resignaci oněch pánů na vědomí vzalo a no

se kritický den prvního řádu. Proto, aby veřejnost se
irnoho nerozvířila, upuštěno od obvyklého oznámení
schůze veřejně na nárožích a dáno pouze do ouhrabeč
nice. Pan starosta zahajuje schůzi, napomíná galerii,
(která zastoupena 3 lidmi) ku klidu, aby nebylo příčiny
k zakročení a přikročuje k vyřízení programu. Přečten

toto: Dle zprávy revisorů účtů za rok 1911 činí úhrn
ný dlub naší obce 148.821 K' 49 h. Dle zprávy revise za
rok 1910přes 168.000.K. Následkem loňského sucha se
schly se i naše dluhy obecní a síce o částku 20.000 K.
Že by se revidovalo jen ledabylo, to při tak těžké zod
novědnosti netroufáme si ani pronésti. Finanční. refe
rát má v rukou městský radní pan Vančurá. Jsou-li
poměry finanční v obecní kasse skvělé, proč jenom vy
bírá se přirážka ve výší 75 procent? A nejsou-li, pak
jest to nesprávné informování poplatnictva, které dluž
no přibitina pranýř. Dále čte se resignace.obou zmíně

pp. „požádání byll,„by svou resignaci. odvolali a funkce

konali, co mohli; činí návrh, aby v případě volby vole
ni byli opět. aby jim projevena byla volboudůvěra. že

pak funkce opět na sebe vezmou. Pan starosta však mí
ní a jiný mění. Hlasováno lístky a výsledek překvapil.

Na lístcích objevilo se jméno, o kterém nebylo ani ře
či. Sehrána tu prostě komedie, která, poněvadž zvole
ný volbu nepřijal, bude se asl pakovat.

Nasavrky. lako jinde na okresu, tak i katolíci far
nosu Nasavrcké dne 18. června slavili památný den.
Jeho Excellence nejdp. náš vrchní pastýř ThDr. Josef
Doubrava. biskup Královéhradceký, zavítal k nám, jsa
provázen vsdp. papežským prelátem ThDr. Janem Sou
kupem a dp. bisk. sekretářem a ceremonářem dr. Jo
sefen: Huréněm a vdp. bísk. vikářem Janem Kobrem,
aby konal generální visítací a udflel svátost sv „bif
mováni. Na hranici farnosti uvítalo Ho banderium ústy
p. Hochman+ z Nové Vsi. Na -fo Jeho Excellence jel v
průvodu banderia na náměstí, kdež stála krásná brána,
postavení katolíky za laskavé pomoci sl. vrchního les
ního úřadu Jeho Jasnosti knížete Pána Fr. J. z Auer

víře zůstaneme.« U brány uvítal milovaného vrchního
pastýře místní jarát vdp. Maxmilian Smrčka, jménem
mládeže Marie Sommrová, žákyně III. třídy, jménem
skupiny čes. křesť. soc. mládeže Marie Jeníčková z
Nasavrk, a obe podaly Jeho Excellenci nádherné kytice.
Pak uvítání přednes! pan K. Řeháček, rolník a starosta
z Javorného, jménem osadních starostů, kteří se téměř
všickni dostavili. Jménem organisací strany křesťan
sko-sociální promluvil p. J. Chvojka z Vochoze. Dále
se súčastnila deputace Živnostenské besedy a živnosten
ského spolku z Nasavrk, pak sbor dobrovolných ha
sičů 7 Vranova. Uvítání zvláštního slavnostního rázu
dodali všichni páni lesníci celého panství Nasavrckého
J. Jasnosti knížete pána Fr. J. z Auerspergu se svými
pp. hajnými v nových krojích. Jménem lesního úřadu a
členů velkostatku a okr. výboru promluvil velevážený
pan Jan Sommer, lesmistr z l.ibáně. Také pp. úředníci
c. k. soudu v čele s váž. p. zemským radou Bohumilem
Fischerem, jakož | c. k. berního úřadu, pak pan pošt
mistr Dvořák a jiní páni z inteligence se uvítání súčast
nili. —Družiček byl počet obrovský a zástup věřícího
lidu vzdor destivému počasí byl tak ohromný, že všich
ni se shodují, že dlouho takových davů Nasavrky nevi
děly. Po krátkém pobytu ve faře ubíral se Jeho Ex
cellence do chrámu Páně, kdež sloužil nejsv. oběť mše
sv.. měl překrásné, na Nasavrky zvláště případné ká
zání. Po tě uděloval sv. biřmování 597 biřmovancům,
tedy o 67 více než před 12 lety. Pak byla zkouška dítek
školy ctětínské, za niž Jeho Exceilenci vítala a kytici
podala Růžena Sílová z Krupina. Dítky školy nasavrcké
měly zkoušku ve škole, před níž uvítaly svého nejdů
stojnějšího vrchního pastýře a kytici podaly žákyně V.
třídy: Marie Dvořáková a Marie Zahálková. Škoda,
že tak čas kvapil a že brzo přiblížila se hodina, ve které
nejdůstojnější vrchní pastýř musil nás opustiti. Kolem
5. hodiny shromáždil se liď v chrámu Páně a Jeho Ex

sv. požehnání. Nato odjížděl, provázen jsa až na hra
nice farnosti banderiem, do Seče. — Odejel nejdůstoj
nější náš vrchní pastýř, ale z mysll lidu katolického
nevymizí rikoy ten jeho milý, laskavý zjev. Všichni
katolíci farnosti ho v milé paměti zachovají a slibují, že
modliti se budou k Bohu svému, by milovaného vrchní
ho pastýře ještě dlouhá a dlouhá léta diecési zacho
vati ráčil.

Machov u Police n. M. (Sv. missie.) V týdnu od
svátků svatodušnínch až do neděle nejsvětější Trojice
konali u nás vdpp. P. Odilo Pospíšil, převor a P. Ignác
Hykede, lektor, oba z řádů OO. Dominikánů z Prahy,
za velké účasti sv. missie nejen domácích farníků, ný
brž i četných Čechů ze sousedního Pruska. Sv. svá
tosti zbožně přijalo celkem 2116 věřících. Velkolepou
u nás nikdy nevídanou slavností, svěcením missijního
kříže, na svátek nejsv. Trojice, slavně sv. missle u
končeny. — (Boží Tělo.) Letos zvlášť krásné bylo u
nás Boží Tělo. Pozvání vdp. farářem naším P. Fulgen
tem Khuntem, zůstali u nás i po sv. misslích vdpp. mis
slonáři. Slavná mše sv. | průvod eucharistický konán

tudíž za účasti čtyř kněží. Průvodu i slavné mše sv.
súčastnili se jako vždy páni starostové a zdejší spol
ky, imenovitě sbory dobrovolných hasičů z Machova,
z Bělého a ze Lhoty, spolek vojenských vysloužilců,
politický spolek křesť. sociální, deputace oddělení c.
k. inianční stráže a nepřehledné davy zbožných věří
cích.

Květné v Čechách u Svitav sa Moravě. (Sv. mis
sle.) Ve dnech od 23. až do 30. června 1912 konali zde
O0. Redemptoristé ze Svitav P. Karel Hosp a P. Jan
Luc sv. missie. Prostorný chrám Páně byl zvláště v
neděli 23. června, ve středu, v sobotu a obzvláště v
neděli 30. června dopoledne i odpoledne přepléěn. Ká
zání pro jednotlivé stavy byla těmito velice navštíve
na. Vzdor senoseči a nepříznivému počasí byla i ostatné
kázání v Jiné dny také slušně navštívena. Osada čítá
634 duší. Odečtou-li se ti, kteří jen přes zimu doma jsou,
pak ti, Kteří myslili, že kdo v době velikonoční sv. svá

třebí, pak asi 6 rodin, které zámyslně sv. missle igno
rovaly a ani ku konci dle toho, co o nich slyšely, před
sudky své 'odložiti s to nebyly, přijali osadníci všichni,
kteří vůbec sv. svátosti přijmouti mohon, v době šv.
missij sv. svátosti opět, totiž 360. Se slzami v očích
loučili se osadníci 'Květenští s missionáři, sv. nadšením
Planoucími v kostele,-a ina cestě k-domovu ještě zvlá
ště a jednotlivě. 'Teskno je nám všem po nich a každý
z nás vzdychá za nimi: Požehnání buďte, kteří jste k
nám přišli ve jménu Páně!

Duchovní cvičení pro učitelky v Chrudimi budou se
konati v letošních prázdninách v tamním dívčím paeda
gogiu; začnou dne 19. srpna v 6 hod. večer a skončí
23. srpna ráno. Celé zaopatření bude poskytnuto za
mírný poplatek v internátě paedagogia. Poněvadž bude
třeba napřed činiti přípravy k ubytování, buďte zaslány
určité přihlášky do 12. srpna »Mariánské družině učite
lek v Chrudimi, dívčí paedagogium«.

»Stabat Mater«= v Kutné Hoře. Zpěvácký spolek
sTyle« a »Kutnohorská Filharmonie« provedou v neděli
7. července po druhé oratorium dra. Ant. Dvořáka »Sta
bat Mater« ve velechrámu sv. Barbory. Začátek přesně
v 11 hodin dopoledne. Sola zpívají: pí. Polanská (soprán),
pí. Bergrová (alt), pan učitel Ant. Hraba (tenor) a konc.
pěvec O. Kretschmer (bas). Účinkuje 150 osob. Koncer
tu účastní budou američtí Čechové a Poláci, ten den v
Kutné Hoře dlící a účastní se ho zajisté všichni umění .
milovní jednotlivci z dalekého okoll. © :

Chrudimským katolikám. | Vybízíme ještě jednou
členstvo všech tří místních katolických spolků k účasti
na výletě dne 7. července (případně 14. července) a aby
vypravilo též své děti všecky do průvodu. Členstvo i
mládež v krojích národních neb řemeslných má vstup
volný. Nuže, na shledanou na »Podhůře«. Též nezapo
meňte na brzký slet Orla do Hradce Králové a připra
vujte se ode dneška na důstojné vystoupení. Kdo jsi
ztratil odznak, nemeškej si ho poříditi! Nespusťme se
zřetele ani eucharistický světový sjezd ve Vídni, a
kdo můžeš, včas se přihlas — výhody jsou veliké. Bližší
sdělí ti každý duchovní.

Sháňka po zamiciHusovaživota vChrudimi. Tak
dlouho zdejší husité lid o Husovi osvěcovali, tak dlouho
dokazovali,že to jest posud největší Čech. Ale — k le
tošní řeči o Husovi nemají žádného mísního znalce. Snad
se sanil trochu zarazili, když se jim trochu rozbřesklo,
na základě jakých helvetsko-klerikálních švindlů byl po
sud lid balamucen. Prohnaný a podvodný pamílet +Po
giův« řádil celá desítileti, byl pro svou pohodlnou struč
nost moderním husitům výhradním husitským evange
liem. Slova Palackého a Tomka o Husovi házela se pod“
lavici, jen aby německý ničema (jehož »Pogiovština«
přeložena několikrát do češtiny zásluhou helvetů) ne
přišel o slávu a autoritu. Vskutku husité naší stojí na
nejhorším pranýři, jestliže pří svém vychvalování Hu
sa místo čtení jeho českých spisů šli se radit o jeho u
čení a životě k německému podvodníkovi. Taškář ten
mě] býti dán za mříže, jakmile podvodný pamťlet na
účet Pogia spáchal. Ale v Čechách vodily jeho řádky
za nos tisice a tisíce husitů po půl století. Tak se tedy
representovalo volné myšlení, »samostatné zkoumání«,
experimentální věda. V žádném národě v čase novém
nedali se tak lidé balamutit jarmarečními indiánskými
žvasty cizincovými o nových slavných mužích, jako se
to stalo v kocourkovských poměrech »osvícených hu
sitů«. — Teď, kdy dr. Kalousek svou kritikou rozdrtil

schla husitským borcům studánka moudrosti. Z velkých
kníh (na př. z Flajšhansa) se jim nechce studovati život
Husův. Byla by to na pohodlný pokrok příliš namáha
vá práce. Proto raději ve své chudobě se obrátili o po
moc —- na moravského evangelického faráře. Chudáci
jsou stejně vyčerpáni duševně »spravedlivým bojem o
pokrok« při volbách. Kdo na nich může ještě žádati, a
by se naučili abecedě o Husově působení? Proto dne
5, července bude v českých Athénách mluviti o Huso
vi evangelický farář p. Kamil z Nagy z moravských Va
novic. A evangelíci smějí se »pod vousy«, jak »také ka
tolíci« ve své omezenosti budou naslouchati pastorově
moudrosti. Víme, oč při té oslavě hlavně jde. Tedy ta
ké proto těžko najíti řečníka v místě. — Jak často křičí
pokrokáfi proti zneužívání náboženství! Ale jako by
byli slepí,kdyžsoc.dem.,v. myšlenkářia atheisté zne
užívají jména Husova k svým sobec. a štváč. účelům!
Chudáka Husa trhů za talár každá nejistá existence, kaž
dý fanatik, aby jim posluhoval do úpadu, aby jim pomáhal
v těch nekalých záměrech protikřesťanských, proti nimž
za života svého tolik brojil. Ubohý Hus musí praco
vati pod nejrůznější maskou v několikanásobném pře
strojení nejrůznějším politickým agentům.

Nepřístojsosti v Chrudimi Již několikráte na tom
to místě zmínili jsme se o různých nepřístojnostech při
koupání v Chrudimce směrem k Slatiňanům, a přece
neděje se od povolaných bezpečnostních orgánů pranic
k nápravě nesnesitelných již poměrů. Nepomáhají ani
výstražné případy utracení mladých životů, o mravní
spoustě ani nemluvě, neboť naháčí obojího pohlaví po

hromadě. jakoby chtěli vzkřísíti dávno zašlou sektu
Adamitů — tak »ušlechtile« a »mravně uceleně« se cho
vají. Toho si »jistl páni« nepovšimnou: ale za to sl toho
důkladněji povšimneme my, vyzní-li ještě tyto řádky
na prázdno!

Obrázky z »koňservatěvního«můsin Chrudiesě.V
mýgašnašem je právěpo volbách do obecního zastupi
telstva, které se dály pod hesigm dohody všech stran,
jak libují si jisté listy. Než zapomaněly dodati, že »do
boda« byla V tom, aby kveslu se dostal na radalcí
živel tak zvaný realisticko-pokrokářský a aby úplně
potřen byl Zível konšervátivní, nebo, jak onl říkají,
klerikální.A té modleé»Dohody« obětována byla svoboda

voličů a — šak z kandidátek patrno — | prospěch obce
a dávěra k- mnohým oměsto velezAsloužilým mužům,
kterých -jsme na kandidátkách postrádali. | Ptáme st
otevřeně, jak může's dobrým svědomím v obecní radě.
zasedati člověk, který sotva rok zde bydli, Jak bude
ležeti ná srdci prospěch obce člověku, jenž dnes je zde



a zítra onde. A dále: jaký to poměr v zastoupení mě
šťenstva a úřednictva -v budoucí městské radě. Myslíme,
že trochu více spravedlností mohlo býti k těm, na nichž
největší břemena v obci spočívají, a to jsou majitelé
domů. Zde by bylo vděčné pole činnosti spolku majitelů
domů a ne, jak se v poslední době stalo, aby zásluhou
dvou pánů po členech roznášenými brožurami Volné
Myšlenky urážen byl náboženský Cit většiny občan
Stva ve spolku zastoupeného. Ten pán, jenž sám bez
vyznání a druhý s náboženstvím je hotov, nesmí my
sliti, že mohou učiniti ze spolku filiálku Volné Myšlen
ky. Tak nedáme snižovati instituci ku blahu občanstva
zřízenou — o tom zvědí při nejbližší členské schůzi. Že
skutečně při volbách šlo se s heslem proti nenávidě
ným »klerikálům“, t. j. lidem katolicky smýšlejícím, vid
no z toho poprasku, který povstal při zprávě, že v I.
sboru kandidován bude místní pan arciděkan, ač repre
sentant katolíků od věků zde v obecním zastupitelstvu
zasedá. Zahájena akce ihned proti, a ježto byla doba
krátká, ani v noci nedali si klidu známí »pokrokovci«.
Ano jistý pán z úřednických řad prohlásil, že objeví-li
se jméno arciděkana na kandidátce, dá své jméno zale
piti. Radíme zmíněnému, aby spíše zalepil svá neomale
ná ústa, neboť jeho příliš pokrokové nájezdy stávají se
i innohým pokrokovým lidem v místě již nechutnými a
mluví cosi o osobním slavomamu. Ano i jistý místní list
spustil hrubou střelbu a psal: »Úřednictvo má dostateč
né porožumění pro solidaritu, aby si něco takového dalo
Tíbit, a očekáváme zcela určitě, že něco podobného zcela
energicky odmítne. Víme, dkud tyto akce vycházejí, a
ohražujeme se proti nim tím více, že má být obětován
opět jeden člen strany svobodomyslné.« Zlatá »svobo
da«! Podivili jsme se, že to přinesl list, jenž cirkulo
val jak v řadách kněžstva tak i v místních katolických
spolcích i organisacích a jenž svůj pošramocený kabát
vyspravil katolicky siýšlejicími odběrateli zašlého Če
ského Východu. Dobře, že tak brzy přiznal barvu —
víme. jak se pro příští pololetl zachovati. Páni z »do
hody: bojí se klerikalismu a proto ten strach před kan
didaturou místního arciděkana, ale ve své přílišné po
krokovosti vběhli do hrsti klerikalismu druhé strany a
nad tim zavřela »Dohoda« obě oči. Arciděkan, který za
stupuje 97 procent katolíků, má býti z obecního zastu
pitelstva „vyloučen a 3 proc. jinověrců jsou zastoupeny
3 členy církve evangelické a 1 příslušníkem obce isra
elské. [*ánové, nezavání to klerikalismem?

Různé zprávy.
Zápls do I—VIII. třídy českého vyššího dívčího

gymnasla s právem veřejnosti, dívčí dvoutřídní obchod
ní školy, kursu ku vzdělání industriálních učitelek, kursu
ku vzdělání vychovatelek, jakož i do vedlejších před
mětů: klavíru, houslí, zpěvu, němčiny, francouzštiny,
angličtiny, všech druhů praktických i ozdobných ručních
prací, jakož i malby, koná se ve dnech 8.—9. červen
ce a 16.—17. září v ředitelnách ústavu na Král. Vino
hradech, Korunní třída č. 4. Pro dívky z venkova zří
zen jest pensionát. Prospekty ochotně zasílají Školské
Sestry ř. sv. Františka.

Vlastenecký kaplan chorvátský zatčen a na udání
učitelovo oúsouzen. Chorvátský kaplan IvanCortovic
upozornil ve svém kázání krátce po jmenování král. ko
misaře Cuvaje obecenstvo, aby vzhledem k zmíněnému
jmenování se chovalo se sebezapřením. s opatrností a
klidem, a nepřivodilo opakem toho ještě větší zlo. Po
bízel příslušníky své fary, aby se uvarovali všech poli
tických výroků a schůzí a za svého cisaře a krále pilně
se modlili, že takový stav dlouho trvati nemůže, že
císař nenechá své věrné poddané v Chorvátsku dlouho
bez jejich práv . . . A 16. dubna byl mladý kněz zatčen
pro své kázání, v němž kladlo se mu za vinu, že poru
šoval veřejný klid a že porušoval náboženství. Víc než
dva měsíce seděl kaplan ve vyšetřovací vazbě a žádost,
aby mohl býti vyšetřován na svobodě, nebyla Oseckým
souden: povolena a soudem vrchním zavržena. Dne 18.
t. m. došlo k líčení. Obviněný kaplan vysvětlil, žejeho
kázání bylo přísně církevní, v němž se snažil odvracet
obecenstvo od nemorálních a zapovězených činů. Na
konci svého kázání upozornil občany, že v zemi je za
veden královsky komisariát, od něhož lze očekávati pří
snější vedení a že napomínání svých občanů ke klidu
považoval za svoji duchovní povinnost. Dále pravil, že
komisariát ani slovem nekritisoval, že jen obecenstvo
nas upozornil. Ani mezi kázáním aní po kázání nevznikl
žůdný nepokoj. Z- výpovědí svědků byla vlastně jen je
diná trochu závažná a sice v tom smyslu, že svědek u
čitel Pavao Meksic vypovídal, že kázání kaplanovo bylo

vaný kaplan byl odsouzen na tří měsíce do těžkého ža

stu mohl býti na svobodě, byla zamítnuta. Tedy se mu
sil vrátit do vyšetřovací vazby .. . Tolik +České Slo
vo«, --. U -nás zase nalezne ihned mezi pokrokářskými
učiteli svědky žid, který denuncuje katolické řečníky

ne mezi všemi židovskými volnomyšlenkáři v Chorvát
sku člověk, který by se chorvátského národa zastal a
spoň toljk jako kaplan. A kde který žid na Slovácku dal
se zavřít z lásky k ujařmeným jako Hlinka? Vždyť pře
ce pokrokářský tisk Patolizalsky velebí židovské +0
chránce svobody«.

Planá domýšiivest Již ami pokrokářům uesvěděi
Doznávají to znovu sami. »Učitelské Noviny« ve článku
„Vědecká práce českého učitelstvg« (ze dne 19. června)
piší: »Pozornimé tedy obec učitelskou. Tuto obec po

kládám za jednu z příčin, pro kterou se vědecké prácí
u nás nedaří. Odmysleme si při tom čestné výjimky,
které buď samy pracují, nebo práci jiných sledují a oce
ňují, a přihlédněme k druhým: Čo tu jest duševní malo
sti! Především, nezapíreime si, jsme příliš pouhýmipo
lovzdělanci. Rozhližíme se však okolím a dýcháme do
iménem hlubokých pansofistů, jsme nedůtkliví tam, kde
nedostatky svého vzdělání, poznáváme, a ješitní tam,
kde máme pouhou svou polovzdělaností duševní pře
vahu. Polovzděláním tu nazývám ono vzdělání, kterého
jsme nabyli na ústavech a které jsme si trochu '
zapamatovali ©zopakováním ke zkouškám, kterého
jsme však. dále nerozvíjeli, ba o němž jsme
se ani nedovedli, ani nechtěli v životě ©zamy
slitl. Toto polovzdělání bylo původně v nás jako
hodnota kladná, jako základ pro příští naši vzdělanost.
Přijímali jsme však tento základ za svých studií s od
porem, buď pro vlastní nerozum nebo pro vady svých
protessorů. Provázeli jsme každý kamtnek tohoto zákla
du výsměchem, přijímali jsme jej jako nutnost pro
zkoušku. Ale jakmile mine nad naším základem vzdělá
ni několik let skutečného života, v němž jsme žili z 0
něch nenáviděných kamínků, a k nimž jsme nových ne
přidali, počínáme je z nedostatku balvanů a další stav
by pokládati za mohutnou stavbu vlastní, na niž jsme
hrdi a ješitni, a jež z nás vytváří právě polovzdělance,
t. i. lidi, kteří snad mohli vzdělanými být, ale kteří zů
stali na této pouhé možnosti, již si proměňují ve vzác
nou pravdu. Pravda ta je však falešná, v negaci pro
měněný kdysi kladný základ. Pokládám právě pronesený
předpoklad o polovzdělanosti naší za Správný V rozsa
hu všeobecného vzdělání, ale | ve vnitřní práci školské.
pedagogické i didaktické. Pro nás má větší význam obor
druhý, školský. A právě v tomto oboru složení a pova
ha obce. pro niž se vědecká práce koná, ničí mnoho.
Zamysleme se upřímně nad svými podivnými myšlen
kami. jimiž provázíme nějakou práci, ať přednášku nebo
dilo psané, jejímž autorem jest někdo z nás. Nehledáme
po přednosti hodnoty práce, ale zkoumáme, co jest V
práci vlastního, zkocumáme jeji původnost. hledáme,

co bychom mohli vytknouti tak, abychom si nemusili
ani ve svém nitru konstatovati uznání pro pracovníka.
Uvádím tuto vypozorovanou pravdu ne jako jednotlivý
úkaz, ale jako zjev hrornadný, společný, jako zjev, pro
vázející polovzdělanost nadmutou v prázdnou bublinu,
a jako příčinu, pro kterou vědecká práce jednak ne
nachází půdy, jednak působí, že jednotlivci, ze kterých

od práce, nebo ji zavírají do svých pracoven i do svých
myslí, stávají se s ní samotářskými, čímž ona ovšem
nozbývá významu. Za příznak polovzdělanosti poklá
dám pohrdání prací pocházející z myšlenkové dílny so
bě rovných. Nebo ješitná předpojatost, významný po
šklebek a gesto značící nepatrnost takové práce pře
stává ihned, jakmile jsme postavení před práci lidí, z
řad cizích. řekněme professorských. Tu se poměr nás
polovzdělanců stane již předem jiný, a to ve smyslu ne
příznivém, staneme se úplně nekritičtí, podáme se bez
výhrady. musíme se podat | pro svoji polovdělanost,
ale podáme se často věci, která hodnotou jest o mnoho
lehčí, nežli by byla táž věc zpracovaná některým povo
laným z vlastních řad. Byli jsme několikráte svědky
úžasné nekritičnosti, s jakou přijímali učitelé ve své
jednotě přednášku přednášenou professorem, jinak tře
ba odborníkem vynikajicím, ale v přednášce samé na
tolik nevědeckým, že bylo možno jl naslouchati jen S
trapným sebezapřením. Tolik tedy o prostředí osob, z
něhož by měli nebo mohli vědečtí pracovníci vyrůsta
ti. Nyní několik slov o prvé podmínce vědecké práce,
o vědeckých pracovnících. Za dnešního stavu lidského
vědění nestačí k vědecké práci prostá vynikající schop
nost rozumová, ta je sice nezbytnou podmínkou, musí
však býti podložena důkladným studiem všeobecným i
sreciálním. My získáváme jen nepatrný a zhusta ještě
ranujícími řády zkřivený základ vzdělání.. Pro vědec

aby základ našeho vzdělání byl vyšší, rozsáhlejší, vě

NŽNOT
všeobecné ake.
opolednost

pojlšťovánPRVNÍ ČESKÁ

naproti „Národnímu divadlu“ v Praze.

Nejlevněji. Žádejte prospekt. Nejvýhodněji

O stavebním práva vyšel nový zákon dne 26. dub
ma 1912 F. z. č. 86. O provádění pak tohoto zákona vy
neslo ministerstvo spravedlnosti dne II. června 1912
příslušné pokyny: Vyjtmáme: Název stavební právo je
technickým pojmenováním pro věcné, děditelné a zci
zitelné právo, mlti stavení na pozemí nebo na pod
zemním pozemku. (Š 1.) Stavební právo vzniká teprve
knihovním zapsáním jakožto břemene pozemku ($ 5.
odst. 1.) Před tím zakládá se na smlouvě o právu sta
vebním pouze nárok na odůvodnění stavebního práva.
Stavba ve smyslu zákona znamená nejen dům, nýbrž i
různá stavební založení, na pf. most, při používání pod
zemí sklep, kanál nebo stavba tunelu. Stavební právo
může se vztahovati na části pozemku, které nejsou pro
budovu sama nutny, ale pro její užívání snad jako za
hrada, dvůr, hříště výhodny ($ 1. odst. 2.) — Stavební
ho práva může nabýti každý. Za to však jest v zákoně
počet těch, kteří mohou stavební právo zadati, omezen
aby se zabránilo spekulací s pozemky, aby nevyužitko
vali nového právního zařízení. Především mobou sta
vební právo beze všeho zadati takoví majitelé pozem

ku, kteří jsou ositeli státní myslenky: stát, země. 0
kres, obec nebo veřejný fond ($ 2., věta 1.) Od nich zá
konodárce očekává, že se. zadávajíce stavební právo,
říditi budou pohnutkami obecně hospodářskými. Maií
zejména stavebnici nájemné požadovati tak nízké, aby
bylo možno účelu stavebního práva dochliti. Kromě to
ho má však býti možno i kostelům, obročím, církevním
ústavům, nebo společnostem a obecně prospěšným ústa
vům neb sdružením propůičiti na svých pozemcích sta
vební právo. Musí však pokaždé výrokem politické zem
ské správy býti zjištěno, že zřízení to shoduje se s ve
řejným blahem ($ 2., věta 2.) Toto vyjádření nutno dři
ve, než se soud požádá o knihovní zápis stavebního prá
va, opatřiti a soudu listovně předložiti ($$ 1—4. min.
nař. ze dne 11. června 1912, ř. z. č. 114.)

Žňová dovolená. Ministerstvo války nařídilo. aby
byla dána dovolená v době klidu zbraní, pokud to slu
žební poměry dovolují, i tomu mužstvu, které není zč
stavu rojnického.

(Zasláno.)

Výborová schůze
Politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nepom.v Hradci Králové
bude

vo středu dno 10.čorvonoo1912, ©2. hod.odpol.
« dieoásním spolkovém domě „Adslbertinu“, Jiříkova t.

č. 300—1. v Hradci Králové.

Dr.František Boyl, Dr. Frant. Šale,
jednatel. předaeda.

p
Škol! kříže, křížové cesty,

kazatelny, oltáře, sochy; Boží hroby
levně provádí absolvent c. k. odb. školy sochařské

a řezbářské

BOHUMILBEK v HOŘE KUTNÉ.ilDB o“
Nová BD

pokladnice
česk. humoru.

Právě vyšla sbírka humoresek různých
autorů pod názvem:

Veselé chvile

Na 256 stranách shledá čtenář 30 vy
braných, výborných statí humoristických.
Jsou zde uloženy velice svižné povidky a
částečně satiry, které upoutají každého
rázem.

Z obsahu vyjímáme:

Hosya paní.
Zajíc s dvojí omáčkou.
Aprilová pohádka.
Jak stréček Nesvajba bele jednó nemocné.
Pan delechtor.
O cbometách neboližto vlasaticích krátká

a gruntovná explikaol.
O pominutí chomety, hvězdy veliké, na

učení krátké.
Paní móda.
Zlodějská obec.
O morním povětří zkaženém a náramně

záhubném krátká a gruntovná explikací.
Zbědovaný vodník.
Divoká kupní historie.

Gens knihy v pěkné úpravě 2K 20 h
Objednávky vyřizpje obratem

Družstevní knihkupectví

Dvacet zcela nových
soch, 05 cm. základ.
výš, ze dřeva pro

gvětší betlém, k tomu
jeskyni a 16 fig. zví

řat se nahodile velice lerně prodá. — Bližší
prostřednictvím administrace t |.



Městská spořitelna ve Vys. Nlýtě Lovecké pušky,
zúrokuje veškery vklady na knížky

(půlměsíční záročení)

4 1 O dnem| dubna1912a 2 © — počínajíc. —

Za vklady ručí: aktiva sp:fitolní vlastní jmění,
městská oboc Vysokomýtská a všichni poplatníci
(obecními přirážkami). Jest tedy vklad vo spořitelně

vždy zcela bezpočné uložen.

Vojtěch Rážž v Hradci Králové,..——
PAMÁTKY
a whodné dárky

k první sv. zpovědi, sv. přijímání a
biřmování, k missiím a k velikonoční
zpovědi, symbolické obrázky, obrázky“
svatých, modlitební kniby ve skvost
ných vazbách a různých cenách,
růžence. obrázkyv upomínku
na sv. křest

v cenách levných na skladě má —

Družstevní knihkupectví
nakladatelství, zárod hudební a papírnictví

Audbuoduhusta bukubua bunda

ee Člověk boz

pyobodnévůl !
Tento název nese nová důkladná
kniha Dra Josefa Novotného.

"JUB9NnIOdOpBRJIBUSUIBUZKAFU30P9T

iŘ z sáRE tu 3 v HradciKrálové,Adalbertinum
Spis tento jest znamenitou vě- M A E530 8 * %- ' '

deckouzbrojnicív bojikatolíků EE szi 55 5a< Uu
o v PAKET —-885 S a we%

proti domněnkám, % gzšeji:sšsík B 14N © © -u M we

Volné Myšlenky.) Hi sřlásišt s 3i ahrámolné Myšlenky. jšásářk,íšĚ = z4| Oloupenodmnašíchorgtmisaci.
LA 5 B8Pa2 P 5 Odporočvjemevřelekřesťanskýčeskýzávod

Kniha probírá:

monistickýnázor světový, AOK vyšívačoka šišek»Záštíta<v Chrasti77777 707 Chradimě.
původ světa od Boha, u Chm, Veškeré prádlo pánské i dámeké, výbavy
existenci podstaty duchové, “ a pro nevěsty,přepychovéi jednoduchévzorné ob-.

Továrna na cottagová americká staré „Záštita“. Vad. duchovenstvanaskytáve zde

determinismus a indeterminismus, příležitost koupiti prádlo kostelní, zaračené dle
mohutnosti duše, předp.su za ceny mírné. Učíňte objednávku na.

zkouěku a budete jistě epokojeni|
svobodu lidské vůle,

názory Dra Krejčího a Dra Ma- též evropského systému |- OR Odporačujteve svémokolí!-P

inoori, Lombrosovu0 zločincich, Rudolí Pajkr k spol. —
vliv charakteru, okolí, motivů, v Hradci Králové. EeáhMookitelenvpAnky pětpošt. spot
společenských poměrů atd. na 6 klady: - , ,
volbučlověka Z : Geskoslovanská záložna

atd. | Poláloráharmenla AVI ea v PRAZE-II., Spálená 9
Stran 251. Cena 3 K 20 h. ||.likosti, pro kostel. školu odkCHET- JD, zapssné společenstvo « ručením obmeseným

1 ku ovičení. i 80 .

Objednávkyvyřídí Gemmaslarma. = i zúrokuje vklady A - 36.sh rank. k U , — . 22. 8

Družstevní knihkupectví -|| zasystty ot 10x 72 AAR dlevýpovědiodedne vloženído dnevybrání,
v Hraéci Králové. P. T. dachoroustra P L Sapůjčujesve střádanky úplněbezplatněa vkladna ně učiněLé zůrokuje 5*/, bez výpev

+ pip urláštnívýhol) m Důchodkovoudaň platízáložnazapp.vkla+ a. A datelezesvého.
a EMO "| Stav vkladů 29. února 1912 činil K720.000 —.

Poskytuje zápůjčky na směnky, hypoteky,zálohy.
a nojpřiznivějšíchO0D0000000000. na cennépapíryatd.Zá

>h Mati: Methodějské! za E ots “We prospěch Matice Cyrillo-Methodějsk © " 14. ZákoonéodbornémmiíJed
" záložen v Praze dle sákoma me dne 10. června 1

Kostelní paramenta a veškeré církevní g|-—-(AMmáti arepina mk
náčiní vlastní výroby doporučuje m telstríw-lnuze,kteronvykonává2krát(2

ž zví : : Skrát v týdnu. 8. klozisi prováděnétřemi tori

8 Frant. Šta
: 2) - A. ení born kadár jit vybontnůpředovů.

c =o A | oOMmOUCI 9 . p. školníradaDr.M.Kovář. :

stálý přísežnýsoudní znaleopro oborpsrameutní 9 1 Ť
. Zálošna podrobena bylavsrpnu 1911 sákonné rovisi.

o. Jednotyzáložena o vševnej pořádku,.

S- Velký allád koldnohýšůmrouch v barvě zelené.-Sl
Každou objednávkou podporujete. značně Matioi.Cyriio-Methodějskou.

„'nává, te béřena vědomí „velmi pěkný stav sé-.
loženského hospodářetví“. m

bodiný: Dopoledne.od 3/0 do 12 hod.

o čemž arědčí, že táž Y rovisním

0, dopol.a,dd 18 do B.hod. -<
ab.

ODOOOOHOCOO00000000



Kněžsképráce pro nároc.
Masarykova >Naše Doba« pustila do světa

bezcharakterní lež, že české kněžstvo vůbec se
nesúcastní práce národohospodářské. To bylo v
době, kdy při rozšiřování a udržování Raiffeise
nek a při hospodářských družstvech mělo kněž
stvo tak veliký podíl. Výrok ten balamutil veřej
nost, kdy nadšení kněží s největší obětavostí ují
mali se ujařmených dělníku katolických, organi
sujíce je samostatně k obhájení stavovských a
kulturních zájmů.

Sotva trochu vody uplynulo od vytištění té
vodvodné fráze „napsal dne 2. července +Čas« v
úvaze o Brátovi: »Snil dokonce o tom, že by ka

zásluhy o probuzení národní, mohlo být nosite
lem práce národohospodářské a sociální .. . Leč
sklamal se. Jako kněžstvo nemělo buditelských
zásluh, ano do Josefa II. bylo právě ujařmovacím
(1) nástrojem lidu, tak kněžstvo dnů našich i s
celou tak zv. modernou má zájmy jiné, než Si
Bráf myslil.«

Lži, které jsou zde hozeny s drzým čelem do
veřejnosti, samy se utloukají svým strannickým
dryáčnictvím. Ale není na škodu přidržeti zase
jednou pří nich svíci, aby se ukázala demagrogie
zavilých demagogu v plné odporné podobě.

Bráf až do konce svého života byl nejvřelej
ším přítelem katolického kléru. A že byli kněží tlu
čení přes ruce pokrokářskými obušky, jakmile s
Bráfem cokoli započali na pudě hospodářské, za to
nemuže ani Bráf ani kněžstvo, nýbrž sluhové ži
dovského kapitalismu.

Jestliže kněžstvo, které má největší zásluhu
o zakládání katolických besed, z těchže bylo vy
hazováno, jestliže fanatikové protikatoličtí schvál
ně ztrpčovali kněžstvu spolupusobení v národních
podnicích neustálými proticírkevními Štvanicemi,
pak není divu, že v takových místech ustupovala
kněžská práce před cepy moderních Táboritů.

Ale vizme, co činilo kněžstvo v době, kdy o
svícenci, pokažení jedem voltairiánským a z ví
deňské Judey, hověli si v nečinnosti!

Dle úřední statistiky z r. 1905 založili kněží
studentské nadace v této výši: v Čechách složili
dohromady základní kapitál 1,487.176 zlatých, z
čehož plynul ve prospěch studentstva roční ob
nos 49.376 zl. Na Moravě kněžský základní kapitál
nadační činil 490.659 zl. Z toho roční duchod činil
18079 zl. Ve Slezsku základní kapitál 69.206 zl.,
roční duchod 3.292 zl. Tedy z lásky ke kulturním
snahám věnovali kněží v zemích koruny České
přes čtyři miliony korun jen k účelům studentskýnu.
Věnovali více, než kterýkcli stav české intelligence.
Těchto velikých obnosu jest tedy potřebí také
proto, aby mohli studovati moderní Masarykové
a Herbenové, kteří se pak odměňují tím. Že se na
učí oď »Času« lháti o »klerikální tmě«.

Všimněme si dále »Svatobora<! 'Ředitelstvo
samo podalo zprávu o schůzi, pořádané dne 24. zá
ří r. 1909, z níž vyjímáme: >Pozůstalost p. Matěje
Farníka (kněze z Chicaga) jest již projednána a
>Bvatoboru« připadlo 17.373 K 39 hal. »Svatobor«
s vděčnosti vzpomíná muže toho, jenž vlasti vzdá
len, na konci života svého tak vroucně pamatoval
na svuj národ... C. k. notářství na Mělníce vy
platilo legát 400 K s úrokem z pozůstalosti pana
faráře Váni... Ceny ze základu děkana Filipa
Čermáka připadnou nejlepším spisům z věd pří
rodních, matematických a vůbec tak řečených ex
aktních.. «

Kde nalezla nejsilnější podporu Ú. M. Š. zvlá
ště při svých těžkých počátcích, o tom svědčí její
účty a tisíce čestných diplomů, věnovaných kně
žím a ryze katolickým korporacím. Ovšem, kdyby
titéž kněží věděli, jací lidé si sednou za jejich pe
níze do teplých míst, aby se jim vysmívali, a proti
katolické části českého národa štvali, pak by bý
vali jistě opatrnější.

A přes všecko šikanování zaslali katoličtí Če
chové američtí na výzvu tří svých listů dne 11.
března 1910 denníku »Čechu« na Matici peníze s
tímto přípisem: © >Prostřednictvím české banky
»Bohemia« v New-Yorku dnes odchází zároveň s
těmito řádky na Vás poukázka na 4440 K (907 dol
larů a 92 centů), kterouž částku na oltář vlasti
složili čeští katolíci v Americe.< To jsou jen ná
hodné ukázky obětavosti katolického kléru a lidu.
Byla by o tom celá kniha.

Ostatně slyšme, proč slovutný učenec Bráf,
který má tak veliké zásluhy o povznešení vědy
národohospodářské, tak srdečně ke kněžstvu při
Inuji Napsal v úvaze >O novém buditelství kněž
ském: »Po době základního díla ryze slovesného
přišlo období politického probuzení a organisová
ní lidu — ani zde nescházel kněz český v prvních
řadách, ač často potkával se s překážkami ne
menšími než dříve; ti z nás, kteří z jinošství své
ho fiž sami dovedou se upamatovat na ruch let še
desátých, nezapomenou na postavy venkovských
kněží, kteří v čele voličstva kráčívali k osudí volebnímu....Ukoláškynašehoprobuzenínárod

ního stál všude na předních'místech kněz...
Kdekoli ze starých zápisků a vypravování dáv
ných pamětníků nové nějaké paprsky padnou na
některý dosud nevyjasněný kout v dějinách našich
novějších, všude polkáváme se 8 postavami vla
steneckých kněží buditelů.«

Toto napsal osvícený muž, který razil nové
ženiální cesty českému hospodářství, čímž se stal
velikým dobrodincem celé veliké národní společno
sti nynější. Napsal to pracovník, před jehož prací
s úctou se sklání i jeho politický protivník, pově
děl to člověk, aterý za své neochvějné přesvěd
čení vytrpěl před dvaceti lety pravý očistec, jejž
mu připravili pod Širokou plachtou »pokroku« So
bečtí parasité. Ale ten, který v Čase uveřejnil po
výšenou a drtivou kritiku, jest placeným sluhou
listu, jenž nesmí poukazovati výstižně na nebez
pečenství cizáckého kapitalismu, který jako ko
kotice vypásá všecko, kdekoli zapustí mezi ná
rodní společností své kořínky.

Když se zvýšil zájem o dělnickou otázku, na
psal evang. farář Šádek v »Hlasech ze Siona«. že
na takovou práci faráři nemají času. Lehko jest
schovati se za kulisy a odtud kritisovati a prodati
draze svuj hlas při volbách tomu, kdo podává nej
více výhod. A tací chytráci mají pokoj od každého.

Pensionát Voršilek

v České Skalici

obsahuje německou školu s právem veřejnesti,
zřízenou dle osnovy trojtřídní měšťanské školy.

Choranky mchou se vzdělati W jazyce
českém, francorzském (učitelka rozená Fran
couzska), anglickém a italském, ovičiti se
vwmalbé, hudbě; (na piano, housle, citeru, har
monium a varhany) a učiti se různým ženským
pracím, vařeni, pra:.í, ž h.ení a vedení domác
nosti. Též tamel a jerným způsobům spole
čenským se vyučuje.

Ústav má kapli k vytápění, kráscou,
zdravou polohu a velikou zahradu. K vycházkám
chovánek slouží romantické okolí, zvláště „Ba
biččino údolí v Ratib.řicích“, o němž se pre
slulý cestovatel Vráz vyjádřil, že „patří k ucj
krásnějším místům, které kdy spatřili“

Nastoupiti možno kdykoli.
Školní rok pcčíná 16. září t. r.

Představení.
Poznámka..(Redakce „Obnovy“ cdpo

ručoje vřele „Pensionát v České Skalici“ r.
dičům, kteří si p.ejf, aby jejich dítky německy
se naučily, ale „při tom se neodnárodnily :
mravně bcz úhony zůstaly.

Kulturní jiskry.
Kroky dějin a realistické proroctví. Když na

stávala mladoturecká éra, napsal v »Čase« Ma
char o poměrech tureckých: »Stalo se něco jako
zázrak v bibli. Nemocný muž povstal, odhodil ber
le, zotvíral okna a dvéře a oddychl si..
čeho je složeno nejnovější národní (turecké) indi
viduum? Z nejlepšího materiálu na světě. Turec
ký člověk „ je čestný, nezná lže, podvodu a
falše .. . místo kultury knižní má kulturu srdce.
V celém národě není znám pojem slova aristokrat,

nyní rozhodovati o sobě a o jiných.«
Prý v Bosně a Hercegovině »veškeré obyva

telstvo dívá se za dávným tureckým hospodář
stvím jako za ztraceným rájem, a nová turecká
ústava je rozhodně lepší nežli ta, kterou mu udělí
páni z Vídně a Budapešti .. . Turecko, jež nikdy
(*!) nebralo podrobeným národům jazyk a víru,
má ústavu, jež zaručuje všem lidern osobní svobo
du a rovnost všech .. . Ctižádostivý Koburg snil
již o koruně královské, o připojení Macedonie a
bozi vědí, o čem ještě — zatím se obrátil vítr a
nejen že mu odnesl všecky ty sny, ale přinesl mu
odůvodněný strach, že se lidové Turecko rozpo
mene na svou suverenitu nad Rumelií.« A Macha
rovi se to proroctví tolik zalíbilo, že si je dal ještě
otisknouti do své >Čítanky.<

Zatím však sám Masaryk v delegacích musil
utrousiti několik slov proti bestiálnímu katanství,
jaké začali pak páchati za průvodu lží a bezcha
rakterních podvodů Mladoturci na Jihoslovanech.

A nyní 3. června píše »Čas« o vnitřním roz
kladu Turecka: »Turci — přesněji řečeno výbor
pro pokrok a jednotu — zavřeli v Albánsku všec
ky národní školy, vnucují albánským dětem tu
rečtinu, volby parlamentní (letos na jaře)děly se

za neslýchaného útisku vlády, jen aby oposiční
vůdci Albánců byli odstranění — z Albánie dostali
se do parlamentu také nejzvrhlejší lidé, ke všemu
ochotní, povolní otroci Mladoturků.« K Albáncům
»přidružili se i lidé tureckého původu, nespoko
jení s vlastními soukmenovci ... Na Mladotur
cích mstí se nyní jejich vlastní hříchy.«

A jak proroctví Macharovo o Bulharsku učí
nily kroky dějin směšným, ví nyní každý. Ovšem
velebitel Neront musil také zapáliti kadidlo sveře
vým tigrim tureckým.

Jak věřili zkušení Malisoři v charakter svých
otrokářu tureckých, to nejlépe se ukázalo teukrá
te. když přes domluvy diplomatů černohorských
a jiných nechtěli důvěřovati nejslavnějším úřed
ním, písemným závazkum vlády turecké. Malisoři
věděli. že Turci zruší své smlouvy jako cikáni, jak
mile se jim trochu poleví.

A člověk, který tak »bystře« psal o událo
stech současných. neomylně promítá své prorov
tví o katolických listech až do času Tiberiových.
A fanatikové věří. že by dle tvrzení Machara ka
tolické listy psaly tak a tak kdyby ... A takové
bezhlavé čítance dělá se u realistu veliká rekla
ma. Kdyby byl v některém českém denníku uve
řejnil o Turcích takové řádky podřízený žurnali
sta, býval by okamžitě pro ingnoranci propuštěn.

Přísná národní policie. Jak masarykovci chtě
jí střežiti brány českého Vyšehradu a Velehradu.
o tom podává doklad tahle nezbednost »Času ze
dne 3. července: »Mezi těmi, kdož kladli věnec na
pomník Fr. Palackého, byl také poslanec dr. Firu
ban z Olomouce. Položil věnec -jménem katolické
Moravy-. Lež a Inus, Katolická Morava neměla u

A tak zdrtila židovská
kuillotina katolické šije jedním rázem..|

Tento malomocný skřek jest ovšem až příliš
komický. Podle všelo se měli zase pozvati k slav
nosti prušáčtí pastoři, které sám Herben při kla
dení základního kamene k pomníku Husovu tak
vlídně vítal. Anebo germanisující židovští sionisté,
jejichž německým školám činil »Čas- tak velikou
reklamu, až se chytali za vlasy sami rabíni nad
tou nešikovností.

Ne. »Čase«, katolická Morava měla u pomníku
Palackého daleko spíše místo, než bezcharakterní
odpadlíci, kteří se dali připsati k církvi evangeli
cké. aniž by jejím dogmatům věřili. 5 takovými
by Palacký nemluvil. Také sám se ozval proti hel
vetským klerikálim. kteří na něho útočili proto,
že s osvícenými a obětavými katolíky udržoval
styky velice přátelské. Napsal také tyto řádky,

>Nemohu nekárati a nelitovati bezměrného nenřá
telství našich liberálů proti všemu, co se nazývá
církví a s ní jest ve spojení. Slyším-li a uvažuii-li
denní deklamace liberálního tisku a parlamentního
řečniště proti kněžstvu, jakož i proti všem těm,
kterým pečovati jest o nauku Kristovu, připadá mi
bezděčně myšlenka, jako by to bylo hlavní zlo naší
doby a nevěrci líčí, jako by nebylo škodlivějšího
povolání. nežli učitelé náboženství víbec a evan=
gelium Kristovo jako by bylo jedem, který se

+
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|

|

nebyli nakažení mladiství duchové, Jak Často již
musil jsem litovati zvláště venkovské kněžstvo
české, osvícené a vzdělané, jež trpěti musí tako
vými podvratnými proudy! Tak napsal v doslovu
k svým politickým spisům. Ejhle, zřejmě s odpo
rem od sebe žene ty, kteří po židech říkají, že
křesťanství jest jedem z Judey.

A ve spisech drobných (I. díl, str. 421) pro
hlásil: »Ale co mám říci o brojení proti stavu
kněžskému vůbec, které objevuje se v běžné již
zklerikálův« nadávce?« Tato zrodila se původně ve
Vídni, z neutajené židovských šmokův nenávisti
proti křesťanství vesměs.« Slyšite to. židé? Pa
lacký veřejně se hlásí k těm, které vy nazýváte
klerikály, ale ani slyšetí nechce o přátelství ži
dovském. Nebyl totiž židům dlužen, iako některé
české žurnály.

Katolická Morava, ta Morava Sušilova ne
měla u pomníku Palackého co dělat! I v době ny
nější, kdy pořádají proti nám pokrokáři štvanice
přímo šílené, moravští poslanci ve své horlivosti
a obětavosti vyznamenali se tak, že sám pokro
kářský »Přehled« při zmínce o horlivosti Stojano
vě napsal: >A potom bijte se za naše poslance,
bijte se se stranou klerikální! To zde není první
případ. kdy poslanci strany klerikální, zvláště pak
dr. Stojan, dokázali, že »našl« páni poslanci jím
nesahají aní po kotníky.«

K tomu všemu podotýkáme, že moravští po
slanci katoličtí rozhodně nedovedou kšeftovati s
vírou a uzavírati tak handlířské kompromisy vo
lební, jako moravský dr. Stráhský. Od toho by
prchl Palacký na sto honů. A proto vážený člen
katolického klubu moravského rozhodně měl prá
vo položiti věnec na pomník Palackého.

Poměr soc. demokracie k Sokolstvu. »Právo
Lidu« dne 30. června napsalo: »Zásadním stano
viskem naším vůči Sokolstvu proto je: uvědomělý
sociální demokrat nemůže a nesmí býti členem



jednoty sokolské. Právě tak jako přislušenství ku
straně sociálně demokratické odborové organisa
ce. musí inu jeho socialistické přesvědčení dikto
vat vstup do »Dělnické tělocvičné jednoty« (soci
álně demokratické).c

Tedy nové osvědčení proti Sokolstvu. A přece
sokolská obec nechce soc. demokratum ubližova
ti. Na kolenou prosí příslušníky rudého tábora,
aby do ní vstupovali. Také Sokolové soc. dem.
tělocvičným spolkum nenadávají, ale naopak ne
chají si od nich nespravedlivé potupy líbiti sami.
Ale na katolíky se jde s jiným loktem. Netoliko že

stě osobních. Lidé neztěžují si na těžkost práce,
ale na její dlouhé trvání a jednotvárnost. Lidé chtě
jí býti večer volni, chtějí se vyžíti ve volnějších
formách a proto spěchají do města. To jest po
slední a jistě ne nejslabší příčina vylidňování ven
kova.

Němci a prodeje velkostatků. © Německá ná
rodní rada jednala v poslední schůzi o tom, jak
německá država je ohrožena nastávajícím prode

usilují o vyloučení náboženství ze škol a kteří s
velikým zápalem se účastní nejruznějších protika
tolických štvaniz, ale docela se snažili podetnouti
kořeny naší nejnutnější sebeobrany vyloučením
členu katolických jednot. A pří tom všem ještě
zapovídají despoticky | zakládání | tělocvičných
sdružení katolických. Jaká jest v tom svoboda,
jestliže »Orlové« za svou »smělost« jsou vláčení
bahnem pepických nadávek, to nechť rozhodne
každý nepředpojatý pozorovatel. Sokol, který do
vede slabého uštvati, chovati se k němu jako ve
liký despota a obratem ruky klekati před tím, je
hož toporu se bojí, nedokazuje statečnost, ale zba
bělost.

Řostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

um'lecký závod v Hradci Králové.
Cetná uznání od vld. úřadů duchov. k disposici

Národohospodářská hlidka.
Vylidňování venkova. Nedávno líčil ve Lvově

spolecnost: dr. Jan svob. pán Zessner-Spitenberg
poméry obyvatelstva v Čechách a poukazoval na
příliv do měst a úbytek na venkově. Přírůstek 0
byvatelstva, ktery byl v Čechách při posledním
sčítání lidu zjištěn, omezuje se téměř na území
velké Prahy a severočeské průmyslové okresy.
Menší města vykazují nepatrný vzrůst obyvatel
stva, čistě zemědělské okresy úbytek. Tento zjev
uvádí svob. pán Zessner v příčinné spojení S

rozdělením půdy v Čechách. Třetina půdy, jež
celá měří 5 milionu hektaru, náleží 400 majitelům,
z nichž průměrně každý má přes 4000 ha. 60
precení půdy velkostatku připadá na les a zbytek
polní puda. jest tak roztroušena, že jedině ve
třech okresech jest větší než polní pozemky stře
dních a menších majitelů. Velkostatek v Čechách
svojí účastí na zemědělství neodpovídá svému
rozsahu. ©Ale příčiny vylidňování venkova leží
hlouběji. Poučnými v té věci jsou výsledky po
sledního sčítání provozování živností v Německu,
srovnáme-li je s výsledky sčítání před 12 lety.
Dle toho klesl počet zemědělských podniků ze 2.52
na 2.45 mil., tedy o 2.7 proc., počet čeledínů klesl
z 1,068.00U na 708.000, tedy o 34 procent, počet
děveček ze 651.000 na 625.000, tedy o 4 procenta.
Počet nádenníků a dělníků dohromady klesl z
1.800.000 na 1,600.000. Nádenníky rozumíme ony
pomocné síly, které mimo své zaměstnání na ci
zím pozemku obdělávají ještě své nebo najaté
pole. Také počet těch se o 124.000, t. j. o 32 pro
cent zmenšil. Při počtu dělníků, který vykazuje
přírůstek 135.000 čili 9 procent, nutno míti na pa
měti, že v tom jsou zahrnuti cizozemští cestující
dělníci. Počet dělnictva domácího vlastně | tedy
klesl. Patrný vzrůst pozorovati lze toliko u pří
slušníků majitelů, v hospodářství činných téměř
o 2 mil., t. j. o 104 procenta. Z toho připadá však
1.800.000čili 178 procent na ženy a dívky, kdežto
na muže pouze 170.000 čili 19 procent. Je zde pa
trná tendence kapitalismu nahraditi malé živ
nosti velkými. Vidno tak z úbytku majitelů půdy
o 2.7 procena. Tato tendence působí také na vy
lidňování venkova.

Zvláště charakteristický jest úbytek dělníků.
Lze pozorovati, že nejvíce stěhují se do města li
dě, jimž na obdělávané půdě nezáleží. Ale i ženatí
nádeníci dají se těžko udržeti a týž odpor k ven
kovu spatřujeme u mužských členů rodiny. Vliv
na to má hlavně služba vojenská. Orba stává se
zaměstnáním ženským jako četba románů. Tím
vysvětluje se také nedostatek služebných žen a

velké prodento nezaměstnaných mužů ve mě
stech. V Rakousku mají se věci ne příliš jinak, ji
stě ne lépe. Zde přistupují jiné příčiny, na př. ci
zinecký ruch v alpských zemích, který způsobu
je, že mnoho mužů oddává se zaměstnání hor
ských průvodců a vzdaluje se hospodářství. Ale i
tam, kde není žádných přírodních krás ani žád
ného průmyslu. pozorujeme, že lidé odcházejí z
venkova do měst. Zajímavo je, že žádný z nich
nečiní tak z hospodářské nouze, ale z důvodů či

..—

podá ústavověrnému velkostatkářstvu žádost, a
by byla uspořádána společná poradní schůze o
nutném způsobu ochrany proti čechisaci. Volksrat
patrně se bude starati o to, aby mu byly prodeje
velkostatku oznamovány, aby sám mohl opatřo
vati kupce.

Vyvlastňování půdy na Moravě. >Moravský
Venkov« se leká nebezpečí, které hrozí rolnickým

aby užším spjetím akcií s půdou tomuto nebezpečí
bylo čeleno. »Snaha kapitalistických cukrovarů,
zabezpečiti si vlastní řepu, jest tak silná a prová
zena takovými výsledky, že stává se nebezpečnou
nejen samostatnosti řepaří. ale také střednímu
stavu. Dnes mají kapitalistické cukrovary na 65
tisíc hektaru půdy ve vlastní režii, z nichž skoro
na 20.000 hektarech pěstuje se cukrovka, jíž sklidí
se průměrně 5 milionů centů, tedy skoro celá pě
tina veškeré pruměrné sklizně řepy na Moravě.
Z těchto 65.000 hektarů vlastní cukrovary již na
10.000 ha, a výměra tato se skoro každým rokem
zvětšuje, neboť cukrovary skupují veškeru vhod
nou půdu, jež v jejich okolí přichází do prodeje.
Panskou a ještě více selskou, z níž tvoří průmy
slové latifundie, které sterými chápadly rozšiřují
své území.«

, Katolický peněžní ústav

„věrní družstvo Eliška“
v Hradci Králové (Adalbertinum)

gap“ přijímávklady "jj
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.

Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez
výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo
rměttí veškeré kostelní nádoby a
baciní a to: mo 'rance, kalichy
cibáře, nádo „ „pacifkál
svícny, lstupy,, kalatee enky
atd. ovévlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Btaré před

měty opravujeAp Rirodní Intenci a+ ohnizlatí a tí neboproti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázko franko bez závaznosti koupě.
Všese posílá posvěcené.Prdosruční,

Sled veškerýchslatých 6stříbrných blenotů, jako :ře.dsů
madonek,kříšků sků,náramkůstd.zzMetéřeké
prsteny, tnbalérký fdelnínášiní se stříbra pravéh

' Poátnatáho vědyna skladě. pravého
Sieré oleto,otříbro a drahokamybupuje zanejvyšší cem)

JAN STANĚK,
paslě a olsolour

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

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB ,„Wzájemnost““ mm
69“ vwHronově Čís. 186. “U8
— Vývoz lněného a medního zboži. —

Doporačuje vosvédčenýchjakostech kzimní sezoně:

ední átky vininéi dámskéi panské
plátna, damašky,ubrusy, zefíry na košíle,
— —Matyatd.,překrásnýchmodníchvzorů. — —
G9“Výbavy pro nevěsty “U8

.„ Val

sa levné,pevné,oo., v it

NY“ (Vpodaíku tomto Ise též bezpečněuložiti "UM
vklady proti 6%,úrokování.
Podnik podléhárorisi Zemakéhovýboru král Ceského
===——==z= a ZemskéhoSvasn.UoD

Jana Kofrče
prostředkovací

a realitní kance'ář

v Hrada Králové
proti kostelu Panny Marie

prostředkuje
při 2 provisi

prodej a koupi
veškerých druhů

— realit, ©
při nahodilých parcelacích

skládá přiměřené obnosy

= cozáruku =
správnosti provedení.



Patentní náprsenky
bez háčků

Zakázkyobratem “jilj
pR“ se vyřizují.

Prrní český katolioký zárod ve Yldni.

František Řuher
Dílna ku vyšívání

a zhotovení ko
"stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd

>"
"MVideň,
; VINo., Kaiser

straese 5., vedle La
saritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasilá

se vše framco.

Ohraničování pozemtů,
plánky pro kupní smlouvy, veškeré
práce geometrovské,

veškeré stavby vodní
drenáže, a silničníprovádí::

Joženýrská a geometrovská kancelář

EEE inženýr NIE

ALOIS HORA,
úřed. opráv. kulturní technik a civilní geometr,

Hradec Králové,
náměstí 15i,

dům p. Žaloudka, proti biskupské residenci.

Paramenta.

lgnáce V. Neškudla Syn
(protokolovazá Arma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hoškudiy, [aráře vo Výprasktielch)

(E doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstva
ovůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
Bvšech kostelních paramentů,j

spolkevých praporů a kovového náčiní
Cenn vzorky i roucha botová neukázka

De na»požádání franko zašlou. ;

. Brejle a skřipoe,
Í | též dle lékařských předpisů,

teploměry, dalekohledy, lupy atd.
doporučuje

eS KarelVacek,sávod optický, hodinářský azlatnický
u Mradol Král, blíže Adalbertina.

Správky rychle a levně.

Přijmu

pOBdÁKA nd. KLBDiČSLY

na tři roky se zaopatřením.

ANT. FIŠER,
klempiř

v Hradci Králové, Karlova tř.

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

Zařizování Velkosklad

elektrického Jostrů,
světla, elektrických

telefonů. ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

D a přístrojůnama. k vaření

Motory. a topení.
. Instalační

Žárovky: materiál za
Osram, tovární ceny.

Tuogsram,
Tantal. Solid. obsluha.

Rozpočty zdarma. — Ceny levné.

e.

BS

Všem, kdož chystají se na cesty o
prázdninách, neb na euchar. sjezd do
Vídně, vřele se doporoučí. — —

Faráře L. V. Hory
„WADE MECUM“
jest co diaeteticko«ochranný přípravek
nepostrádatolný v každé rodině a ne
ocenitelný pro každého, kdo cestuje
déle vlakomf lodí a střídá často pod
nebí, stravu a vodu a tím stále v ne

bezpečí jest, že orgány zažívací one
mocní. Plipraven jest pouze z bylinek
a neobsahuje ničeho, než jen co prospívá.

. Béře se denněněkolik lžiček dle potřeby.

Sta pochvalných oznání a díkůvzdání.

V lahvích po K 150, 3, 6 a 9 vedle
porta 45 bal. obdržeti lze proti předem
zaslanému obnosu u výrobny dietet. lik.
přípravku „Vade mecum“ J. Hora,
v Dašicích (Čechy). — — —

(bCx XXIX

Vyrovnejte nedoplatky za

„Obnovu“ a „Časové úvahy“

eDaremná
P kostelní okna

. wodbor. provedení zhotovuje a dodává

Fr. Uhlíř,
umělé sklenářství

v Třebedtovicíh u Hradce Král.

Cenníky a rozpočty na požád. zdarma.

POKAOOOKOOKOOOOX
Vledůstojným

duchovním a patronátním úřadům!

Odbornýzávod pozisoovaěský

GAUDENU APPL,
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

p oltářů,-48
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

:

Bospočty» nákresy udarma.
Na požádání dostavím se ihned.

RIBI XGBDX CBDX GSBXCEBX

*Jan Horák, i
š soukenník
“ v Rychnověnad ono

zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kellekci
nejnovějších druhů pravý

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

zemských.
Cetná uzmámí zvláště z kruhů vele

X důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
stuze meho ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taléry. A
Též na splátky bez zvýšení cen! n

AAO9 AKGB XO0) JKG0) XOB

Turisté! j ng a 8vypražájs
vazný taristicky“časopis

„Slovanský Turista““
(IV. ročník).

Jediný pohled v tento turistický orgán učiní z Vás
trvalého jeho přítele. Gelereční předplatné K 6—
Slavným správám lázeňským, majitelům hotelů
a výletních restaurací, pp. dodavatelům potřeb

rických a sportovníchlze Iaserel vo „Slov.Turista“ 00 nejvřelejí doperučiti. Administrace
v Prazo-Šmichově, Švarzonberkova třída 19.

x K

ž

E95XCBD

T %%tW%"NY
Zhotovuje oděvydle
nejnovějších anglio.

a framopuz.vorů

© Tovární sklad o
jemných suken




Hradeo Králové,
diříkova třída 239,

S vo vlastním domě,proti Graudhotolu.

Nejlevnější ceny!

Uzoaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberrů a
kovového máčíní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele

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

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

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílcéch a
pomech, levné pracovní síly ne venkově, čímě levní jší
ceny sš o 20"/, než všade jinde,
Jubil. 100 lot. trvání a 40 lot. vlastní činnosti.

Adresování vědy doslovné 8e vyprošuje.

Založeno r. 1860,

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstarší odbornádílna pasířskáRarla Zavadila
v Hradci Králové,

v nově zřízených místnostech, Čelakovského tř.
(za živnostenským domem)

ku zhotovení veškerýchk6=
stelních nádeb ze stříbra.
bronzu a jiných kovů, od nej
Jednoduššíbo do nejskvostněj.
šího provedení, v každém

vzorku a ryse církevním slohu.
Věepře.ně, čistě a důkladné

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímš omoáněno
mi dodati veledůstojnému do
rhovenstvu práci trvalou a
uměleckou zu ceny přiměřené,

Veškeré vzerhy jsou Jeho
Biskupskon Milosti rovide
vány.

Mešní nádoby Jen v ohmi
alatím sa ceny velice levné.

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

Vše zasílám jen posvěcené.

Vzorky, rozpočty, i
hotové zbožína ukázku o
se sailou.

Chudělm kostelum možnosplácet bes přirážek.

OB“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. <“
Prosím veledůstojné duchovenstvo ©laskavou přízeň

e důvěruzávododomácímu.
kám chléa levné odení

Opol doporučujiry Aneb prov en

Biskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové [%
nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.

Ceny mírné,vyřízenísprávnéa rychlá. (|

n
vw

Doporučujeme

DRAŽBA
v obecní zastavárně

Královéhradecké
v čísle 230. (u semináře)

odbývati se bude v sobotu dne 20. čer
vence, po případě v sobotu dne 27. čer
vence 1912 vždy od '/9. hod. ranní do
12. hod. pol. a od 2. do 6. hod. odpol.

NA ZÁSTAVY
pozůstávající z klenotů, hodinek, řetízků
zlatých, stříbrných atd. rovněž i ze
šatstva, prádla a rozličných druhů látek,

obuvi, kol, šicích strojů, atd.,
které do konce května 1912 propadly.

Veškeré do dražby propadlé zástavy
lze nejdéledo čtvrtka před dražbou
buďto zúročiti aneb vyplatiti.

V pátek před dražbou sevůbec
neúřaduje. —

Ze správního odbora
obeení zastavárny Kiálovéhradecké.

v plech. labv.
s za 80 a 50

haléřů.
Všude k do

stání.

i t.ejlepší cídidlo na kovy.
Žádný přípravek vodový.

5
(J. Sylvaterův 6 p, 9synovec, nástupce) BÁT v JE
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N/6. 145 ot., Malá Karlovo
al. čís. 29nové blíže Mx
lého náměstí, dříve p'e«
60 roků na Malém ná

c-Ya

ji
městípod loabím)dopo- v C S
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nedo A okná:BolPhineas)
guralnímuprovedenía AO 1 |

rámy,sátěnu Koazednlmí;

Peoněm LanA
OBE"Nesčetná veřejnái písemnápochvalnáusná.. P

Založeno roku 1863

Holíte se sám?
Holičskémýdlo.. . .. ...... 10h.
Štětec... ..... 20, 30, 560,70h
Miska niklovanás majolikou. . ..... 50 hSatonkrémnaholení... ... ... 70hKámenpoholení.... ....... BOh.
Kolínskávoda.. ....... - . 60h
Vše v bezvadné jakosti doporučuje atéž poštou

zasílá

JOS. JELÍNEK, parfumerie
v Hradci Králové.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnému ©ducho=
vemetvu a ul. patronátním úřadům Kkopravování

a přezlačování .

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

k opravě pomníků, šelesných
náhrobních křížů,

slacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mímé. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čisté uměleckém,
Plány a rozpočty zbotovuji úplsé bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taztéž

bez nároku na cestovné.

noho pochvalných uznání po ruce a hronzová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.
SP“ Závod založen r. 1898. C»

Dvě prostranné
místnosti

za skladiště neb dílnu obuvníkům a krejčím
zvláště dobře se hodící jsou ihned

©.ak. dvornítovárnanábytku vHradel Král.

w Hradci Králové,

= za 449oaž 59 —

Uhlí nejlepšíjakosti

Éj.K. V. SKUHÉRŘSŠKÝ,

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

přijímá vklady na kníšky

SY“ Složní lístky na požádání zdarma. "U

k pronajmutí. — K doptáníu fiimy

V úvěrníspolečnost,
= (proti Grandhotela) ::

úrok a tó dle výpovědi.

ce nejlevněji. :

PARAMENT sv. Jos. ústav pakt
meptní a devotional.
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Anoštolát sw. Cyrilla
a Mothoda.

Svatí bratří Cyrill a Method, jejichž svátek
v Čechách slavíme 14. července, přinesli národům
slovanským jednotu křesťanské víry a lásky a spo
lu jednotu křesťanské osvěty.

Avšak jednota křesťanů byla vášněmi lid
skými roztržena a v roztržku uvedení byli i náro
dové slovanští.

Vidíme, že národ, který dal církvi liturgický
jazyk v první době jejího trvání, a který dal cír
kvi také znamenité světce a učitele církevní, jest
odtržen od principu jednoty, od skály Petrovy, od
apoštolské stolice římské, a vidíme též, že spolu
s sebou odtrhli většinu Slovanstva od skály Petro
vy. A to jest proti duchu sv. Cyrilla a Methoda,
kteří do Říma šli hájit svého učení.

Národy slovanské kulturně sblížiti a je v pra
vé víře sjednotiti, to bylo životním úkolem sv. Cy
rilla a Methoda, a to je obsahem idey cyrillometho
dějské. Náboženskou stránku této idey provádí A
poštolát sv „Cyrilla a Methoda.

Jest to spolek pobožný a missijní. Zaveden
jest v obou diecésích moravských a v rakouské
části diecése vratislavské, čímž se dostal k Po
lákům. Potom se rozšířil k Slovincům, dále k Char
vatům a posléze ku katolickým Bulharům. V Če
chách bohužel zaveden jest dosud jen na málo mí
stech, ačkolív na katolickém všeobecném česko
Slovanském sjezdě v Praze byl s nadšením přijat
návrh, aby se Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda za
vedi ve všech farnostech české národnosti.

Účel Apoštolátu jest (dle $ 1. stanov), rozši
fovati, hájiti a zvelebovati katolickou víru mezi
Slovany, a podnikati a podporovati všecko, co by
k tomu konci prospěšným se vidělo. Toho účelu
se dosahuje dvojí činností: vnější a vnitřní.

Vnější činnost záleží v podpoře katolických
missií u národů slovanských. Český národ sebere
ročně asi 30.000 K na missie mezi černochy afric
kými. Zajisté dobrý to skutek. Ale ještě lepší sku
tek by byl, kdyby aspoň tolik sebral také na missie
mezi Slovany, poněvadž spořádaná láska křesťan

jr vyžaduje, abychom bratry více milovali nežlicizí.
Vnitřní činnost Apoštolátu záleží v podpoře

podniků, které slouží k náboženskému povznesení
vlastního národa. Na Moravě provádí se tato čin
nost pořádáním duchovních cvičení na Velehradě
a jinde pro rozličné stavy. Dále pořádá Apoštolát
duchovní přednášky na různých místech, slavnost
ní schůze na Velehradě, dlecésní schůze na vhod
ných místech v diecésích. Poskytuje také dle mož
nosti podpory na chrámy a školy, bohoslužebná
roucha a náčiní a na jiné dobré účely.

Obojí tuto činnost vnitřní i vnější, která by
sloužila i vlastnímu národu i druhým národům slo
vanským, spojuje Apoštolát s těmito podniky: Po
řádá světoznámé unionistické sjezdy na Velehradě,
t.j. sjezdy přátel sjednocení všech národů slovan
ských v jedné církvi, přátel sjednocení církve vý
chodní se západní. Témuž cíli sloužil s podporou
Apoštolátu vydávaný theologický časopis »Slavo
rum litterae theologicae«, jenž nyní vychází jako
samostatný časopis pod názvem >Acta academiae
velehradensis.< Akademie velehradská, učená spo
lečnost, jejíž účelem jest pěstovati a podporovati
vědecké studium o církvi východní (řecko-slovan
ské), jest také ovocem Apoštolátu sv. Cyrilla a
Methoda.

Pro lid vydává Apoštolát časopis stejně po
jmenovaný >Apoštolát svatého Cyrilla a Metho
da«, obrázkový měsíčník, jenž vychází v Kromě
říži a stojí i s poštovným 1 K 50 h ročně. Přináší
zajímavé zprávy z katolických míissiímezi Slova

ny a zprávy o náboženském životě všech Slovanů.
Povinnosti členů Apoštolátu jest (dle $ 3.

stanov) modliti se denně jednou >Otčenáše a
»Zdrávas« s prosbou: »Svatá Panno Maria, svatí
Cyrille a. Methode, orodujte za nás«, a věnovati
aspoň 2 h měsíčně čili 24 h ročně na účely Apošto
látu. Členové. kněží jsou povinní odsloužiti jednu
mši svatou ročně za živé i zemřelé členy (dle té
hož $ 3. stanov).

Výhody členů jsou mnohé.
Český národ by zvláště měl mezi všemi slo

vanskými národy nejvíce Apoštolát sv. Cyrilla a
Methoda zaváděti z vděčnosti k sv. svým věrozvě
stům. Oni českému národu na prvním místě život
svůj a práce své věnovali. A právě v Čechách měl
by se zaváděti Apoštolát, neboť v jistém ohledu
jsou sv. Cyrill a Method většími dobrodinci Čechů,
než Moravanů a Slováků. Čechům pokřtil sv. Me
thod prvního knížete křesťanského, Čechům dal
první světici sv. Ludmilu.

Také letošní eucharistický rok v Rakousku
měl by rakouské Slovany a hlavně český národ k
tomu nadchnouti, aby Apoštolát sv. Cyrilla a Me
thoda zaváděli. V církvi východní až na malé vý
jimky jest úcta k Velebné Svátosti velmi zanedbá
na, kdežto u sjednocených křesťanů východního o
břadu naopak velice živá. Mezi Rusíny jsou celé
obce, kde všichni farníci denně přistupují k sv. při
jímání. Nám katolíkům, kteří pořádáme euchari
stické sjezdy, má zajisté na tom záležeti, aby se
zvelebila úcta k Velebné Svátosti nejen u nás ka
tolíků západního obřadu, nýbrž také u oněch mili
onů příslušníků církve východní, zvláště u milionů
s námi Čechy pokrevných Slovanů. Právě Apošto
lát sv. Cyrilla a Methoda to je, který o sjednocení
těchto bratří odloučených se stará.

Zvláště naše diecése Královéhradecká měla
"by to považovati za svou čestnou povinnost, aby
zřizovala odbory Apoštolátu sv. Cyrilla a Methoda,
aby mohla první z diecésí českých zřiditi odbor
diecésní. Vždyť máme v naší diecési význačné
stopy činnosti sv; bratří. Naše diecése má za pa
trona sv. Klimerita papeže, mučedníka, jehož jmé
no tak úzce spojeno jest se životem sv. našich
věrozvěstů. Je to snadno, poněvadž v »Ordina
riátním Listě«<roku 1908 č. 5. str. 55 byl Apoštolát
sv. Cyrilla a Methoda kněžstvu již doporučen. Sta
čí tedy, když se několik členů přihlásí. oznámiti
nejd. bisk. Ordinariátu našemu a ústřednímu vý
boru na Velehradě, že se odbor zřídil. Jakmile bu
dou aspoň tři odbory místní, možno ihned zříditi
odbor diecésní. V Mladých Bříštích jest zřízen od
bor od roku 1910.Kde je odbor diecésní zřízen, tam
po odečtení výloh odevzdá se polovice příspěvků
hlavnímu výboru, a druhá polovice se ponechá na
účely diecésní ($ 11. c stanov). Hlavní výbor odešle
příspěvky Svaté Stolici ($ 10 c stanov), která je o
brací na missie mezi Slovany, nyní hlavně na Bal
káně.

I v naší diecési bychom dobře upotřebili pří

ustavičného klanění, víme, že ústřední výbor si
stěžuje, že nemůže vyhověti každé žádosti za pod
poru kostelů bohoslužebnými rouchy, nádobami a
jinými potřebami. Kde by nemohla pomoci Jednota,
mohl by pomoci Apoštolát. Mnohý farář se vy
mlouvá, že nemůže dáti konati lidové missie, po
něvadž nemá na výlohy s tím spojené, má chudou
faru. Apoštolát by mu pomohl. Exercicie stavů jed
notlivých osvědčily se na Moravě, osvědčily by
se jistě také v Čechách. Apoštolát je pořádá. A
nač zvláště upozorňuji, jest, že by byly velice
žádoucí sjezdy, kursy a školy ku povznesení cír
kevního zpěvu a církevního umění vůbec. To vše
bychom mohli podnikati, kdybychom měli v každé
farnosti zavedený Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda.

Bylo by velice dobře, kdyby na svátek sv.
Cyrilla a Methoda se u nás kázalo o Apoštolátě.

Kéž k poznání a k zavedení Apoštolátu sv. Cy
rilla a Methoda v naší diecési a v Čechcách vůbec
přispěje také tento článek. — Gilbert Cyril Me
thod Křikava, ř. k. prem., farář.

Volné listy.

povolán do kabinetu jako aktivní politik, nýbrž ja
ko národohospodářský odborník. Ovšem býval i
on za dob staročeských ostře vyhraněným stran
níkem politickým, ale barva tohoto praporu pře
stala píchati do.očí od toho času, kdy v Čechách
bylo všudy již jisto, že staročeská strana byla ú
plně smětena těmi. kteří chtěli dobýti českého
státního práva. Práva toho jsme se nedodělali, a

když radikální čela prvých mladočeských polití
ků o vídeňské zdi se otloukla a když se dostavilo
se zkušeností a zklamanými nadějemi poznání, že
něco jiného jest psáti noviny a nadšeně řečniti na
schůzích a zase něco jiného že jest zpasiti s tvr
dými skutečnostmi, vkrádalo se pomalu v mysl
rozumnějších politiků mladočeských přesvědčení
o křivdě, která staročechům byla učiněna. A za
tíia co po nových nezdarech mladočeských útoků

„na německé a vládní hradby povstávaly nové ra
dikální a statoprávní strany, prozíraví duchové v
Čechách buď přímo, nebo zaobaleně vyznávali
že Riegrova zásada o drobtech musí se praktiko
vati znova.

Posléze došlo také na Bráfa, jenž původního
politického přesvědčení nezměnil, ale také se jím
nikde neexponoval, protože nebylo již prostředi
staročeské strany. Protože však politický postup
rozunminýchvůdců imladočeských pod jinými jmény,
danými okolnostmi dne, shodoval se vlastně s ná
zory druhdy i Brářem hlásanými. možno říci, že
Brát vstoupil dc. ministerstva sice jako odborník,
ale doprovázený svou politickou činností, která
docházela potvrzení a dokladů v živé přitomnosti.

Hlavní význam povolání Bráfova vidíme však
nicméně v jeho zdatném odbornictví. Ministerství
Bráfovo bylo protestem proti dosavadnímu míně
ní, v Čechách tak rozšířenému, že na dělání poli
tiky a zákonu postačí několik hesel. chvilkové
nadšení a dobrá vyřídilka.

Když r. 1848 naši politikové vstoupili do poli
tického života, byli radikálním liberály. Šlo jim o
vybojování ústavy, jejich radikálním ideální ho
vící. Když. po r. 1860 vstoupili znova na politické
kolbiště, ideál jejich přijal povahu boje státopráv
ního. vedle něhož úkoly zákonodárné měly váhu
jen podřízenou. Těžiště úkolu politjkova spatřo
váno tedy hlavně v otázkách týkajících se ústavy
a tedy v parlamentních řečech. Protože ve správě
veřejné lidí českých nebylo, jiného působiště, nežli
parlamentní tribuna, politikové naši neměli. Tím
vznikl ideál činnosti poslanecké, ideál řečnický,
a podle toho posuzovala se zpusobilost k politice.
Jest s dostatek známo, že nesprávné toto mínění
bylo podporováno i novinami. Zkušenosti a živo
tem liché toto mínění bylo však u myslících lidí
opraveno. Dnes již dobře víme, že vedle řečnictví
jest potřebí mnoho odborného vědění, k čemuž nu
sí přistupovati i osobní vlastnosti a schopnosti: po
znávati lidi, udržovati s nimi styky, vykonávati na
ně vliv. obzírati, chápati a pronikati situací.

Ovšem veliká část českého obecenstva tone
posud ve starých předsudcích, podporována jsouc
v tom nesvědomitými demagogy, pro něž dobrá
huba jest jedinou výzbrojí politickou, ale lepší
část českých lidí vidí již dále a jest si přáti, a o to
pracovati, aby správné mínění razilo si vítěznou
cestu. ©

A Bráf jako ministr byl výmluvným dukazem
toho, jakých lidí v politických našich zápasech
na předních mistech potřebujeme, Bráf jako mi
nistr bvl protestem proti politice žvanilů.

Evropská obloha. Válka italsko-turecká vleče
se do nekonečna, a bylo by se jí proč státi. kdyby
v ní nebyli pobíjení lidé a kdyby tedy rozpory
mezi oběma státy nebyly řešeny pro člověka způ
sobem nejhroznějším. Nám vzdáleným bojiště, kde
umírají a jsou mrzačeni lidé, zdá se válka tato ne
škodnou jakousi hrou, ale nicméně oběti lidských
životů sesilují dojem seslabený vzdálenosti. Kro
mě životu lidských padají na váhu veliké ztráty
národohospodářské, jichž bolestně pociťuje nejen
Italie, ale také Turecko, jehož finance, před tím již
hodně zbědované, ocitají se ve vážné krisi.

Italie, která počala válku s takovou neroz
vážností, ocitla se v úzkých, nemohouc uspíšiti
rozhodnutí zbraněmi a zabráním ostrova v Egej
ském moři, míní nyní Turecko pohnouti k míru tím,
že ničí Jeho obchod, Že Italie pokouší se o rozře
šení sporu a skoncování války pokusy diplomatic
kými. jest mimo všechnu pochybnost. Veřejně o
důležitých rozmluvách diplomatických ovšem ne
děje se určitých zmínek, ale rozličné příznaky dá
vají na jevo, že se v zákulisí pracuje.



Práce začala již cestou Černohorského krále
do Ruska, a ač zájezd těmtonoyinamí., vykládán
byl jako návštěva příchylnosti a bratrského přá
telství, přece soudný pozorovatel nemohl cestu
vykládati jinak, než jako hledání pomoci pro krále
Italského, jehož dynastická situace prohranou vál
kou mnoho by utrpěla v zemi, kdež revoluční duch
jest na postupu, jsa živen agitacemi zednářskými.
Prozíravým státníkům — a doufáme, že evropští
panovníci je mají — nemůže býti tajemstvím, že
dnes více než kdy jindy ruzní ti pokrokáři a vol
nomyšlenkáři svorně a v dorozumění se zednář
sko-žídovským štábem pracují o takovou náladu
lidovou, aby *:ohranou válku vždý odpykával pa
novník. Vzpomeňme války prusko-francouzské r.
1870. kdy Napoleon byl vyhnán a prohlášena re
publika. Napoleon sám byl jer nástrojem a zapletl se
do války našeptáváním lidí, kteří pomýšleli na od
stranění dynastie. Bismark pro zájem dynastický
sice těžce nesl, že za vítězstvím jeho náslédoválo
smetení Napoleona s trůnu, ale jsa duchem prohlé
davým a znatelem francouzské povahy, předvídal,
že Francie jako republika se oslabí a že nebude
sousedem nebezpečným. A kdyby dnes Německo
a Francie bojem se utkaly, byla by porážka repu
bliky ještě hroznější.

Uveďme si na paměť válku rusko-japonskou a
uvědomíme si, že proti carovi pronášeny podobné
výtky, jako tehdy proti Napoleonovi. Že nedo
stavily tytéž následky katastrofy dynastické, jsou
příčiny v tom, že pro rozsáhlost říše živly zednář
sko-židovské a revoluční nebyly tak soustředěné,
vojsko po většině bylo spolehlivé, generálové a
ministři kromě Witta carovi věrní. Míti však ná
ležitou sílu, revoluční živlové byli by s dynastií
zatočili velmi zkrátka, byli by prohlásili republiku
a tím zničili slovanskou říši. V ony kritické chvíle
pomáhali ruským revolucionářům penězi sociali
sté, jak Bebel prozradil a mravně posílána jim by
la posila proti baťuškoví Mikuláši vytrvalým štva
ním v evropském tisku, kteréhož koncertu měrou
nemalou zúčastnili se naši ulízaní i neulízaní Ma
sarvkovi pokrokáři, jejichž skrývané karty dnes
kde komu jsou jasny.

Jakým záštím protipanovnickým plane na př.
>Čas., vyšlo nedávno na jevo psaním jeho o krve
žíznivém tyranu na ruském trůně. Doma ovšem list
Masarykův tváří se býti loyálním, jako na příklad
socialisté, kteří dovedou se obléci v roucho berán
čí a jíti do dvorního hradu k císaři, doma list Ma
sarykuv otiskne třeba i »Besedu« oplývající li
chocením císaři, ale duch jeho, protože žádný list
dnes pravých záměrů nedovede dlouho utajovati,
tilme k společným cílům zednářsko-židovským.

Zkrátka a dobře řečeno, nemyslící vrstvy re
volucionářské jsou tak vedeny, aby držely jako
pevnou pravdu, že veškerá bída pochodí z prin
cipu monarchického a že každé pohromy vinen
jest panovník. »Republika přinesla by blaho hmot
né a duševní.« Že tato mínění jsou již dávno ne
pravdiva a že na nich již houby rostou, nedovo
lují věřiti pitvorně opotřebované fráse o pokroku
a demokratisaci společnosti a státu.

Co vězí za obzorem? Zajisté i z těchto důvo
duv a úvah zajel si černohorský panovník do Ru
ska, aby přimlouval se za svého zetě, krále Ital
ského. Snad podobně smýšlejí i prozíraví panov
níci, jichž nemůže býti tajno, mají-li upřímné rádce,
že Italie pro režim dynastický jest půdou dosti so
pečnou a že na válečný nezdar revoluční tygrové
žádostivě čekají. K tomu všemu přistupují vzá
jemná hospodářská soutěž, žárlivé politické vlivy,
ožehavá otázka Balkánská a konec konců problém

*Dardaneliský, u něhož vytrvale na stráži stojí Ru
sko, které dříve nebo později ve svůj prospěch
chce míti věc rozhodnutou. Jest jisto, že Rusko ne
dávno zaklepalo na keř, ale nepochodilo. Zdá se,
že se tak stalo vlivem Anglie, která by ráda měla
říši carovu v alianci a nastavovala ji proti Němec
ku, ale sama nechce ze sféry svého vlivu a moci
ustoupiti ani o píď. O vychladlých stycích rusko
anglických proskakují již pověsti a svědčí o to
také ta okolnost, že uvolňující se nitky o překot
snaží se s Ruskem navazovatí pouze Francie, kdež
to angličtí státníci se zahalili ve výmluvné mlče
ní. Ostatně Rusko snad má tak schopné státníky a
vyslance, aby poznávali, že spojenectví s francouz
skou armádou není mnoho povzbuzující, kterouž
skutečnost nezakryje ani francouzská mnohomluv
nosl a domýšlivé pobřinkávání šavličkou.

Příznačnou pro vážnost mezinárodní situace
jest také návštěva Černohorského hosudára ve

namířil hned do Berlína. Nelze mysliti, že Černo
horský panovník jel do Vídně bez srozumění s

" Ruskem. Vezme-li se pak v úvahu nedávné set
kání císaře Německého s carem a veřejně osvěd
čované přátelství Ruska k Italii, vtírá se sama se
bou otázka, nepřetřásá-li se již možnost dělení Tu

rozpoutala, záleželo by mnoho na tom, jak by se

dohodly nebo nedohodly Rusko s Rakouskem.
úžka.císařeVilémas .sarěm "Misulášenm

Turky: nemálo znepokojuje, neboť vědí, že' všech
ny ty návštěvy a dohovorytýkají se války. a že
se uvažuje o všech. možnostech, z nichž většina
svědčila byproti: půlměsícové říši. Starosti tu
reckých ovšem neěumenšil také sjezd zmocněnců
ostrovu, Italy obsazených. Zástupci celému svě
tu rázně prohlásili: »Sjezd projevuje italskému bra
trskému národuneomezený dík za osvobození z

hodlání obyvatelstva těchto křesťanských oštro
vůpřinésti veškeré oběti, aby se nevrátilo -již do
tyranství tureckého, prohlašujestaleté národní
přáníostřovantfi,že chtějísespojitis<féckot-ina
teřskou zemí a stanoví úplnou autonomii osvobo
zených ostrovů.« Řeč tato jest pro Turky trhaváa
drsná, neboť i jiní národové pod jhem jejich mají
staletá svá národní přání.

Prohlášení ostrovanů jest pěkná věc, ale, mlu
více o nesnesitelném tureckém jhu a tyranství, do
pustili se veliké chyby tím, že neporadili se s tak
důležitým mezinárodním ochrancem Musulmanů,
Macharem, jenž napsay půlměsícovým vladařům
vysvědčení o zdatnesti a lidskosti, nemůže býti
ponecháván jen tak mimo politická rozhodnutí.
Bylo by tedy radno, aby ubozí ostrované, némá-li
je stihnouti hněv syna Heliova, vypravili k němu
do Vídně prosebnou deputaci. Při tom s dobrou by
se potázali, kdyby si opatřili nějakou židovskou
protekci, neboť navrhnouti deputaci může býti
šťastným losem jediného člověka a jíti v takové
deputaci jest losem nemnoho vyvolených.

Ale i přes tuto humornou vložku, jež se nám
maní připletla do péra, situace jest vážná zachmu
řujíc se množstvím protilehlých zájmův, a žádný
lidský jazyk nemůže dnes pověděti, jak se válka
turecko-italská skoncuje a co vězí za dostupným
nám politickým obzorem.

Jakub Rousseau. Jest pozoruhodno, že v době,
která se chlubí jasným pronikáním věcí a soud
ností, oslava velikého spisovatele francouzského
děje se více ve znamení obvyklých frásí, než vysti
žením pravdy. Říká se, že vzdálený pozorovatel
správněji oceňuje zjevy minulé, protože není již
v prostřed událostí a není jimi zaujat a pohlcován.
Zásada tato však často jest u mnohých lidí svá
tečním šatem, ze kterého se vysvléknou, jakmile
slavnostní nálada minula a jakmile není potřebí
již házeti pěknými slovy.

A Rousseau přece ;byl člověkem, který za
svých let vyrýval mohutnou brázdu v tehdejším
životě a který zanechal mnohé myšlenky duleži
té jmenovitě proto, že jejich význam a působení
posavad pozorujeme a cítíme. U našich novodo
bých velebitelů Rousseaua upozorňujeme obzvlá
ště na tu jejich ostýchavost, se kterou jen letmo
zmiňují se o odpovědi jeho na otázku Akademie v
Dijoně, zda »pokrok vědy a umění přispěl k vy
tříbení nebo úpadku mravů.« Rousseau, jak zná
mo, napsal odpověď svou mistrně a snesl doklady,
že umění a vědy mravnosti lidské ublížily.

Odpovědi této prostřední duchové naší doby
ovšem nemohou potřebovati, protože věcným roz
borem jejím vyšlo by na jevo, že ti, kteří jiným
vytrvale vytýkají pověry, sami mají jich až nad
hlavii. Obzvláště o této odpovědi musí mlčeti ob
chodníci volnomyšlenkářští, kteří z frasí o umění
a vědě duševně a snad i tělesně žijí a kteří stále
plnými ústy slibují, že zbudují mravouku bez zá
kladů náboženských a že podezdívkou jejich mrav
ních zásad budou umění a věda. Ovšem tážeme-li
se těchto budovatelův a zedníků, kde ta jejich nová
mravnost jest, neodpovědí ani slovem, a melou dál
svou oblíbenou písničku o člověku budoucnosti, o
kterém možno právě proto mnoho pleskati, pro
tože budoucnost jest neviditelná. Ale v palčivých
potřebách dne dokazovati svoji dovednost tajem
nou a neznámou budoucností, jest počínati si jako
onen směšný velikán, který tázán jsa po svém u
mění, odpověděl, že složil klavírní kusy, kterých
posud sice nikdo nehraje, ale které snad jednou
potomci budou hráti.

Na tomto upozornění přestáváme, neboť Rous
seau volným myšlenkářům odpověděl dříve, než se
narodili, jako by již byl tehdy předvídal, že budou
na světě lidé, ze kterých pravdivého a moudrého
stova nedobudeš, byť bys je třeba nožem rozkra
joval.

Kromě odpovědi Akademii Dijonské napsal
Rousseau »Společenskou smlouvu«, jež sama © 30
bě jest důmysinou spekulací, o kterou si mohou
myslitelé brousiti rozum, ale která natropila hro
zných zmatků v činitelích francouzské revoluce.
Ze spisu tohoto vybírali duševní stravu revoluční
řečníci a vážili odtud theorie, dle kterých mígili
zbudovati novou francouzskou společnost. Bludno
sti počínání tehdejších lidí může se snad rovnati
zaostalost nynějších Marxistů, kteří si myslí, že
jejich fantastická představa o bud. soc. společno
sti stane se skutečností. Bylo táké velikým pře
kvapením pro nás, když vědecký a positivní »Čas«
nedávno v příloze své tvrdil, že

smlouva« Rousseduová blahodárně pusobilaNá vělikou $mimeouzskoyzavolucí. Toamekou, tvrditi0
vše jén Jidé, ktelí Anajíněkalšktznamenitých mu
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lečenských poměrův a jejichž ustálenýmiformami
svazují všechrt hloubku“ a výši životního“ prou
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Ženlální Caftyle, mluvě::o revoluci: $rasconz
ské, na mnohýchtmístech. řeč -svou protýká jem
nými vtipy a sarkasmy ná-ty, kdož domnívali se,,

že pořizujívzort kA Svobočý znát dle evangeliaRobssěšsova a kKděfi:bludemtiff- svedení, zatáhti
revoluci křivolaké a krvavé cesty. V jedné ka
pitole svého díla Carlyle na příklad praví: >Vi
dělo někdy slunce takový přísahající národ? Po
Štípala jej nějaká přísahová tarantule? Ne, ale Jsbu.

ního, mají i Víru, byť jen v evangelium dle Jeana
Jacanesa. Ó, bratří, dejž nebe, aby tomu bylo tak,

jak mystite ajak jstepřísahalitAle:Rosdříkmilenců, IKteré,nechť gi byly opravdovy jako
láska sama, něštohou -býti spěnĚny,. nemluvě ani
o přísahách hráčů v kostky, rovněž známých to li
dech. Až tam přivedla to ve věřících srdcích
>Společenská smlouva«. Člověk, jak se správně ří
ká, žije věrou, každé pokolení má více méně svou
víru a posmívá Se velice nemoudře
víře svých předchůdců. Připusťtme ovšem, že tato
víra ve »Společenskou smlouvu«-jest jednou z nej
podivnějších, že nezrozená pokolení mohou zcela
moudře, ne-li se jí smáti, tedy s podivem hleděti
na ni a zbožně o ní přemítat. Neboť žel, co jest
to Contrat (Smlouva)? Kdyby byli všichni lidé ta
koví, že by je dovedla vázati mluvená nebo od
přísáhnutá smlouva, byli by všichni lidé pravými
lidrni, a vlády by byly zbytečnosti. Ne to, co jsme
si ty a já slíbili, ale co nám zvážení našich sil do
volí navzájein pro sebe vykonati: to je věc, na kte
rou můžeme spoléhati v tak hříšném světě, jakým
jest náš. Platí to předem o národu a panovníkovi,
kteří si navzájem něco slibují; tak jakoby celý ná
rod, měnící se pokolení od pokolení, ba hodinu od
hodiny, mohl kdy jakýmkoli způsobem přiveden
býti k tomu, aby mluvil nebo sliboval, a k tomu
ještě takové věci jako: My, buďtež nám svědkem
nebesa, stále se měnící Milionové, chceme dovoliti
tobě, proměnlivý Jedinče, abys nás nutil nebo ná
mi vládl. Svět viděl snad málo věr, podobné této.
Tak nicméně si tehdy svět věci vykládal. Kdyby
si jich byl tak nevykládal, jak rozdílny by byly
bývaly jeho naděje, pokusy a výsledky! Avšak tak
a nejinak chtěly vyšší mocnosti, aby tomu bylo.
Svoboda sociální smlouvou, takové bylo eváange
lium této doby.<

A na mnohých jiných místech svého díla Car
lyle jemně a s úsměvem odsuzuje romantičnost re
volucionářů, kteří chtěli společnost přestavěti dle
Rousseauovy >Společenské smlouvy.« Tolik uve
dli jsme na poučenou těm lidem u nás, kteří hlá
sají blud, jakoby >Společenská smlouva« byla u
vedla zdravé a užitečné myšlenky v revoluci fran
couzskou.

Ve filosofii snažil se Rousseau potlačiti ta
jemnství, neboť držel zásadu: věc jest jasná, když
se nevysvětluje. Bojím se, že ji zatemním, budu-li
ji rozváděti. Něco podobného prohlásil Masaryk
o vyučování náboženství: nevysvětlujte nábožen
ských článkův a zásad, tím věci jen škodíte. A
hejna pokrokářských špačků se toho hned chytla
a již v novinách a na schůzích se vykřikovalo,
že klerikálové náboženství poškozují sami, protože
je vysvětlují a brání. Není poptřebí, abychom naiv
nost tohoto tvrzení dokazovali. Od jakživa dokazo
valy se i věci nejjasnější, přednášející professor a
učící učitel po většině učebnou látku vysvětlují a,
jestli potřebí, i obhajují.

Rousseau myslil, že člověk zná poslední slovo
o věcech a odmítal tedy vše, co ho přerůstalo a
opovrhl vším, čeho nepojímal. Boha, člověka a
přírodu natahuje na lože Prokrustovo. Když učinil
Boha tak malým, člověka a přírodu tak nepatrný
mi, že nic z toho všeho nenaplňuje ho již -údi
vem, odpočívá a pochvaluje si, aniž spatřuje ve
své duši obludu, kterou připouští a které se podě
vuje. Proto Rousseau ve filosofii neproslovil ais
směrodatného, leda přelétavé a snad zajímavé ná
pady. Literární umělecká díla jeho ovšem jsou již
cennější; a mluví z ních nadaný sice, ale neustálým
nepokojem zmítaný duch. Ve vychovatelství vy
slovil dosti dobrých věcí, ale v praksi nekonal, co
učením hlásal. Známoť, že všechny nemanželské
dítky své dával do nalezince a nepokusil se ani y
nejmenším, aby vychovatelské zásady vrouboval
na členy své rodiny. Chyběla mu k tomu pevná
a dobrá vůle a překážela liknavost, lenost a záli
ba v pohodlí, ke kterýmž vlastnostem ve svých
»Vyznáních« sám se přiznává. Může se to nazvati
přírozenou slabostí, nebo kazem povahy?

Budiž jak budiž, Rousseau na každý způsob
byl člověkem vysoce nadaným a geniem svým
vynutil si místo v kulturních dějinách, které ne
mohou kolem zlevů takových jíti míčky. Čeho



ráztřání'a istý klid v oceňování jeho díla. Přílišné
nadšené chvály a samé superlativy zahalují posta
vu Rousseauovu tak, že průměrný čtenář, odká
zaný na informace tisku, jeho pravého významu se
nikdy 1edobere.

— Úterámí zprávy
z Družstevního knihkupectví

v Hradoil Králové
Doporačajeme pozornosti P. T. pánů dnchovních

po7 S oslední literární novinky: k
Zavoral: „Kázání o Nejsv. Svátosti Oltářní“ 1—
Žak S.J.: „Chlébduchorní.“ Krátká a prakt.

rozjímání na každý den v roce. . . Š—
Ondrovšek: „Eucharistická kázání“ . . . —*'8U
Ocetek: „Nesnámý mezi svými“ (upřímné

slovo v eucharistickém roce) . . «
Nešněra: „Missa Jubilaei.“ Pro smíšený

sbor s průvodem varhan pro vyspělejší
sbory. — Partitura < < © + +- *
Jednotlivé hlasy (4)po.. . --.

Kopal: „První křesťané v Římě“. .
Roge!: „Promluvy zpovědní“ . « + - 
Kronos: „Z pohcrských chalup“ (Ludmila

r. XIV. č. 3)
Dvořák: „Útěcha srdce“, skvostně váz.

K 10—, 18—, 20.—

Třebízský:„Poměnky“,skvost vp K r.
i jiné modlitební kniby v růzvých cenách.
„Ordo Divini Officii ab utentibas Novo

Psalterio“—. -< < © © eee
Pustetivo vydání „Psalterií“ v následu

jících úpravách stále na skladě:
brožovaný výtisk ©. < « « + + + *
v černé plátěné vazbě s červ. ořízkou
v kožené vazbě s červenou ořízkou . . 290
v kcžené vazbě se zlatou ořízkou ©- . 340
v chagrenové kůži se zlatou ořízkou . 460
Pro dostatečnou zásobu možno nám obratem

posloužiti.
Upomínky k sv. přijímání jakož i obrázky svatých

u velikém výběru stále na skladě.
Růžence kostěné, kokosové, perleťové,pro mláde?,

tucet K 2—, 220, 200.
pomínky k sv. přijímání, umělecké reprcdukce,
po 12, 16, 19, 20, 50 h. .

Opětně upozorňujeme na nové dílo Dr. No
váka Xav. C. SS. R.: „Kněžské problémy“. Po
slední kritiky přivítaly s nadšením toto dílo
Kdo -ho z pánů duchovních postrádá ve své
knihovně, neotálejte s objednávkou, neboť ná
klad kvapem dochází.

brož. M, váz. M
Nist: „Methodisoh aursgefůbrte Ka

techesen“:

—80
240
33.

—45

120
210

úber den Glaoben . . . . $— 3b5
úber die Gebote Gottes. < . . 180 240
úber die hl. Sakramente . . . 220 2-80

Nist: „Predigten ber das hl. Herz
Jesa“ < 22 k B 2-50

Nist: „Mein Hers gedenk, was
Jesaos tat“ . . <. . . + +. 240 285

Held: „Buddha“. . . . .. 13
Obracejte se ve svých literárních potřebách

na své knihkupectví, které Vás vždy řádně ob

nen Sváj k svému!

Družstevní knihkupectví,
nakladatelství,

závod hudební a papírnictví

v Hradol Erálové, Adalbertinum.

Politický přehled.
Letní zasedání poslanecké sněmovny skončeno

5, července po čtyřměsíčním zasedání. Ve čtvrtek
4. července přijaty předlohy o inženýrských komo
rách, o smlouvě s dunajskou paroplavební společ
ností, o úlevách při vyměřování činžovní daně a
o náhradním průmyslu. Ze všeobecné ospalosti vy
rušena byla sněmovna skandální výtržností a to
zásluhou soc. den. poslanců. Proti návrhu dra A

| dlera, aby za“"druhý bod denního pořadu dána
byla zpráva: ziravotního výboru o zákonu o na
kažlivých nemocech, hlasovali totiž také Rusíni,
začež je soc. dem. poslanec Reger počastoval ná
zvem >Rusinští chrapouni.« V nastalé vřavě skon
čena schůze a v pátek nato ukončeno jednání. Soc.
dem. Reger se omlouval, že mu nadávka vyklouz
la v rozčilení. Nato schválen návrh zákona o pro
deji státního nemovitého majetku; zákon o naka
žlivých nemocech vůbec nebyl projednán, a schvá
leny zprávy immunitníhovýboru, aby vydáno by
lo soudu 8poslanců, odepřeno vydati 3 poslance,
Ministr vnitra bar. Heinold zodpovídal! také inter
pelaci v záležitosti výtržností při sokolském sle
tu v Praze. Přiznáno, že asi 150 buršáků vrhlo se
bez příčiny do sokolského průvodu a ve shluk

nutí že dostali na hlavu. Pořadatelé sokol., policie
a Sokolové vůbec svorně snažili se udržeti pořá
dek. Němci přijalí toto prohlášení s naprostým
klidem. Parlament odročen není, jest pouze pře
stávka až do konce září. Příznačno jest, že sně
„movna, která po celý rok jakoby. byla spala, vy
řizovala v posledních 2 týdnech předlohu za před
lohou s chvatem horečným. .

Panská sněmovna 4. července schválila pro
zatímní rozpočet a trestní vojenský řád. V této

si dala vzíti právo, vyříditi řádný rozpočet a mí
sto zkoumání cifer rozpočtových že se spokojuje
paušálním podezříváním vlády, které provisoriemi
dává plnou moc. Vláda sama málo dbá o rovnová
hu v rozpočtu. Nešetří se. Dělají se investice, ale
nikdo se nestará, je-li pro ně úhrada. Hromadí se
dluhy, vydávají se renty — a pak není divu, že
kursy jejich klesají, a klesáním kursu rent zmen
Šuje se národní jmění.

V ministerské radě 9. července jednalo se o
„společném rozpočtu. Vláda upustila tu od požadav
ku 250 milionu K na vojsko. Samozřejmo, že říše,
která nemá 17 mil. pro železniční zřízenectvo a
peněz na provedení sociálního pojištění a úpravu
platu úředníku, nemuže věnovati 250 mil. K na
vojsko.

Noví tajní radové. Ministři Trnka a Dlu
€osz, kteří doposud jediní z nynějšího minister
stva neměli hodnost tajných radí, obdrželi tuto
hodnost. — Ministr vnitra bar. Heinold byl pověřen
prozatímní správou ministerstva orby.

Finanční plán v království Českém. Stálá fi
nanční komise na českém sněmu projednala 8. čer
vence veškerou svoji látku až na zvýšení zein.
přirážek. Mimo jiné projednán byl malý finanční
plán, který sestává z osnov: zemská dávka z pi
va, daň z honebních lístků, dávka z výkonu práva
honebního, daň z přírůstku hodvoty půdy, daň z
vína. zemská dávka z pozůstalosti, zem. přirážka k
převodním poplatkům, dávka ze zábav a zvýšení
hudebného. Veškeré tyto daně mají vynésti roč
ně okrouhle 40 mil. K. Hladké vyřízení těchto před
loh jest důkazem, že stojíme bezprostředně před
uzavřením česko-německého vyrovnání, ač škud
cové rozumné a zdravé politiky rakouské už se
ohlašují, aby za každou cenu na obou stranách
vydupali všeobecnou neduvěru.

V Uhrách budí podiv, že posl. Justh složil hod
nost tajného rady, ježto nemůže prý strpěti, aby
tajný rada Jeho Veličenstva byl policisty na roz
kaz vlády insultován. Dosud se nestalo, aby někdo
složil hodnost tajného rady. — Jak oblíbeným jest
hrabě Tisza v Uhrách, poznati lze z toho, že oby
vatelstvo v Nyibatoru počalo bombardovati při
bylý automobil, když se rozneslo, že jest v něm
hr. Tisza s detektivy. ©

Scháze cara Mikuláše s císařem Vilémem v
Baltském přístavu měla prý ráz velice srdečný.
Na schůzi konstatována prý shoda v hlavních ry
sech zahraniční politiky. Rusko a Německo musí
prý jíti ruku v ruce, aby byl mír zachován.

Vojenské spiknutí šíří se po větší části evrop
ského Turecka a namířeno jest proti nynějšímu ka
binetu a proti vládě mladotureckého komitétu jako
tyranii. Italie prý do vnitřních poměrů v Turecku
nezasáhne. Nyní uprchlo opět množství důstojníků
a na 2000 řadového vojska do hor albánských.

Hnutí monarchistů v Portugalsku. Na severu
Portugalska obyvatelstvo několika měst vzbouřilo
se proti republikánské vládě, republikánská vláda
vyhlásila pak na severní části země stav obležení
a vrhá tam pluk za plukem.

Cirkevní zprávy.
Z dlecésního eucharistického komitétu. Při

hlášky o byt ve Vídni přijímají se zde jen do 15.
t. m. Při přihlášce dlužno oznámiti jméno žada
tele. Peníze za noclehy se nepřijímají, protože se
musí platiti na místě. Přihlášky o legitimace při
jímají se jen do konce t. m. Po této době jest se
hlásiti o legitimace kongressové u centrály ve Víd
ni. Lístky po 2 K mají platnost jen na 14. aneb 15.
září, proto dlužno vždy udati, pro který den legi
timace má zníti. K dotazům jednotlivým se sdě
luje, že klerus v průvodu se dostaví v klerice a
rochetě. Pro pouť do Mariacell není ještě žádné
disposice, ale lze souditi, že bude vypraven zvláštní
vlak pro účastníky kongressu z Vídně do zmíněné
ho místa za značné slevy. Na zvláštní vlak do Víd
ně z Hradecka se nepomýšlí, ježto slevy větší so
tva by bylo lze docíliti nežli 50 procent, kterbu
každý účastník obdrží na svou legitimaci. Ovšem
vyjede většina účastníků společným vlakem v ur
čitý den, což bude včas novinami oznámeno kon
cem srpna.

: dom! | “ »
kanialsh oltáře, sochy, Božívrel;

Jerně provádí abocirant e. k. odb. školy sochařské

| BOHUMIL BEK v MOŘE KUTNÉ.*

- . : , - .Zprávy organisační
1M ,

a spolkové.
Ku svěcení spolkového praporu na Pouchově dne

21. července r. 1912 se nám sděluje: Přípravy všecky
jsou dokonány a všude v osadách farních dějí se pilné
přípravy ke slavnosti. Káže vsdp. dr. Šulc, prapor světí
vsdp. vikář Seidl. Matkou praporu bude paní Františka
Ornstová, velkostatkářka ze Správčic. Kmotrami jsou;
paní Picková z Pouchova, dlouholetá předsedkyně zdej
ší organisace, potom paní Kotlandová z Rusku, Netuko
vá zeSlezského Předměstí, Marečková z Věkoš, Duško
vá z Piletic, Hážová ze Slatiny, Moupicová ze Sviná
rek. Obětavé členky. které nejvíc se staraly o sbírku
na prapor, paní: Holečková, Skalická, Valtrová, Proko
pová, Turková, Matějíčková, Dítětová a Hanzlová bu
dou svědkyněmi praporu. Dívky dospělé, členky Jed
noty, ponesou v bílém oděvu prapor na pentlích. Vrch
ním pořadatelem slavnosti je p. Pultar, na něhož se 0
braťte (zvláště páni hosté a přišlé spolky) ve všech
záležitostech v den slavnosti. Svěcení praporu a boho
služby budou pod širým nebem před kostelem se ko
nati, bude-li počasí příznivé“ jinak se vše koná stejným
způsobení v kostele. O pořádek při slavnosti starají se
za vedení pant Pultarové pořadatelé spolkoví, zvláštní
mi odznaky opatření. Na odpolední slavnosti promluví
oslavné řeči vdp. Hálek, farář z Liboce a pan Tom. Ji
roušek, předseda »Vlasti“- z Prahy. Při zahradní slav
nosti, k níž půjčili místnosti ochotně manželé Pickovi,
sousedící se zahradou našeho spolkového hostince u
Česáků, obstarají bufiet obětavé členky Jednoty: paní
Pultarová. Machková, Hazuková, Desenská, Skalická,
Holečková za spoluúčinkování mladších členek Jednoty,
které též budou míti na slavnosti poštu, tombolu atd.
Na zahradě i v sále koncertuje kapela Jásenská. Členo
vé Mariánské družiny z Hradce Králové se svými rodi
nami, kteří nás loni při naší zahradní slavnosti návště
vou poctili, dostaví se mezi nás i letos s odznaky: po
dobně přijde družina. bl. Anežky, Orlové, Katol. tova
ryši, Všeodbor. sdružení, účastníci řečníckého kursu v
Borromaeu, Sdružení mládeže křesť. sociální a četné
deputace neb i korporace rozličných bratrských spolků,
jež z okolí i ze zdálí byly pozvány. Spolky a členové
shromažďují se mezi 8. a 9. hod. u bytu p. Voláka, mí
stopředsedy Jednoty, jehož dům bude ozdoben daleko
viditelným praporem.

Libštát. Dne 30. června v neděli slavila Katolická
Jednota v Libštátě desítileté jubilenm svého trvání. Vše
bylo uchystáno a připraveno k uvítání okolních jed
not, rozšířená hudba spolková řízením p. Lukše z
Lomnice n. Pop. zahrála již budlček, náhle z rána za
mračilo se nebe a bouře jako na zavolanou. Mnozí vzdá
vali se již naděje. Bouře však se utišila a'— Katolická
Jednota z Jilemnice, nebojíc se bouře, se četně s pra
porem dostavila. Kromě této jednoty i hosté z Nové
Vsi. z Lomnice n. Pop. a ze Semil. O 10. hod. pro
mluvil p. předseda několik slov na uvítanou, nato hosté
a libštátská jednota se seřadili, aby za zvuků spolk.
hudby odebrali se do kostela na kázání, které měl vsdp.
ThDr. Frant. Šulc, professor a kanovník z Hradce Krá
lové. Vsdp. řečník mluvil na slova sv. Petra: »Krista
posvěcujte v srdcích svých!< Na počátku zmínil se
krátkými slovy o těžkých začátcích jednoty zdejší, o
obětavostí, s jakou postavila spolkový dům. Věnoval
krátkou vzpomínku velezasloužilému členu jednoty ze
snulému dp. Ludvíku Kiigleroví, na jchož popud posta
ven zdejší katolický dům. Nabádal přítomné členy je
dnoty, aby druhé desitiletl začali opět svorně, nadšeně,
s láskou k svaté společné věci jako prvé. Vsdp. řečník
přiblížil se k svému thematu a uvedl tři hlavní důvody,
proč máme Krista posvěcovati ve svém srdci. Předně,
protože jest Bohem, za druhé, protože jest naším Vyku
pitelem a konečně, protože obzvláště v dnešní době
jest urážen slovem i tiskem více než kdy jindy. Zmínil
se o urážkách, které napsal básník, nazývaný nejlepším
synem našeho národa a pravil, že týž básník si velice
odporuje: Na jedné straně svých spisů užívá těch nej
hrubších slov o Kristu, a na druhé praví, že Kristus jest
osobou mythickou. Když tedy Kristus jest osobou, kte
rá nikdy nebyla, proč mu tak ďábelsky nadává a spilá?
Hlvboce procítěná a nadšená řeč vsdp. řečníka byla
přijata jistě s nadšením a předsevzetím pro Krista a jeho
víru tím nadšeněji bojovati. — Po zpívané mši svaté,
kterzu sloužil vdp. Vojtěch Kratochvíl. Jarář ve Vido

chově, odebral se průvod do spolk. domu k společnému
obědu. — Odpoledne ve 3 hodiny odbývána veřejná
schůze, na níž promluvil Vlastimil Jelínek, učitel a re
daktor z Břevnova u Prahy. Předsedou schůze zvolen
dp. Jos. Michálek, kaplan z Jilemnice, místopředsedou
p. Ignác Ježek z Lomnice, zapisovatelem p. Florián Štyc
z Jilemnice. Pan řečník promluvil jako odborník ve vě
cech učitelských o moderním heslu »Náboženství ven ze
školf« Pádnými důvody dokazoval, že jen nábožensko
mravní výchova vede k úrčitému cíli a může vychovatl
člověka řádného a svědomitého. Na našich spolcích Jest,
aby slovem a skutkem hájili tuto nábožensko-mravní vý
chovu ve škole. Pracujme i v tomto směru na základě
hesla nezapomenutelného biskupa Brynycha: »Milujmese
nedejme sel« — Přednáška věcná, probírající otázku ná

-boženské výchovy se všech hledisek byla přijata bouř
livým potleskem. Nato rozproudila se v zahradě spolk.

| domu čilá zábava, která na večer korunována byla vě
nečkem. O zdar odpolední zábavy přičinila se jak hud
ba, která řízením p. Lukše provedla jednotlivá čísla
znamenitě, tak i páni, dámy | slečny z naší jednoty, kte

„ré pracovaly s mravenčí pílí v buffetu, v loterii atd.,

.za čež jim budiž vzdán upřímný dík. Zdař Bůhl!



místní a z kraje.
Svěcení ua kněžství Jeho Excellence nejdůstojnější;

pan biskup dr. Josef Doubrava posvětí 14. července t.
r. tyto jáhny na kněze: Josefa Drbohlava, Jana Havelku,
Jaroslava Kalhouse, Josefa Krejsu, Jaroslava Mihulku,
Františka S. Mimru, Františka Xav. Mimru, Tomáše
Motálka, Františka Peterku, Vladimíra Spannagla, Fran
tiška Šípa, Josefa Šorma, Otokara Tichého, Josefa Trej
bala, Antonína Tvrdíka, Josefa Ulricha, Antonína Vrtičku.

Městská rada učinila dne 8. července 1912 tato u
snesení: Zpráva p. K. Sklenáře o zazdění dveří krámo
vých v domě čp. 242 byla vzata na vědomí. — Uděleno
bylo povolení k užívání dvou kolen, postavených na
dvoře továrním p. dru. Rich. Aningrovi. — Předměty,
vystavené na severočeské výstavě v Mladé Boleslavi,
pojistí se proti škodám z ohně a krádeži vloupáním dle
výstavního řádu prostřednictvím výstavního výboru na
obnos 10.000 K. — Technické kanceláři se uloží, by
předložila návrh na opatření nádob při stojanech pitné
vody, vhodných pro napájení psův. — Policejní úřad se
vyzve, by přísně dohlížel na zachovávání zdravotně
policejních předpisů o prodeji mléka. — Objednán byl
1 baggr s pohonem benzinovým u fy. Holimann, Jindra
a spol. — Díkůvzdání Spolku českých inženýrů a ar
chitektů“ pro markrabství Moravské, který uspořádal
dne 22. a 23. m. m. exkursi do Hradce Králové, bylo
vzato na vědomí.

Schůze okresního zastupitelstva, ikterá konati se
bude dne 15. července 1912 o 9. hod. dopol. v zasedací

program: Žádost zemského výboru král. Českého o po
skytnuti příspěvku na úhradu nákladu spojeného s re
gulací řeky Orlice v okresu královéhradeckém. — Žá
dost II. správního úředníka v nemocnici J. Řeháčka o u
dělení definitiva. — Návrh: a) na zvýšení remunerace
p. MUDru. Jos. Saskovi za ambulantní léčení očních
chorob v nemocnici, udělení přídavku il. sekund. lékaři
p. MUDru. L. Rejmánkovi z okresního fondu; b) na
zvýšení služebních platů II. správního úředníka, výpo
mocné síly a služebního personálu v nemocnici z fondu
nemocničního. — Žádost obce Třebechovic o schválení
usnesení obec. zastupitelstva v záležitosti úhrady nákla
du spojeného se stavbou a vydržováním měšťanské ško
ly v Třebechovicích. — Žádost obce Černilova o schvá
lení usnesení obecního zastupitelstva stran stavby a vy
držování měšťanské školy v Černilově. — Žádost obce
Lochenic o schválení usnesení zastupitelstva stran za
koupení podílů Družstva pro rozvod elektrické síly z 0
becního fondu. — Žádost spolku pro stavbu úřednic
kých domků v Hradci Králové, aby okres stal se čle
nem družstva. — Návrh na kontrahování prozatímní zá
půjčky do obnosu 150.000 K na zakoupení pozemku a
přípravné práce pro přístavbu nemocnice.

Oslava kněžských druhofin vsdp. | konsist. rady
Tk-Dra. Gustava Domabyla v peuslonátě Chadých Škol
ských Sester d. N. D. v Hradci Králové due 7. t m.
Věru pěkná to slavnost pětadvacetiletého kněžství, ale
ještě krásnější, významnější a dojemnější, když se shro
máždí kolem oslavence upřímní přátelé a snaží se tento
den učiniti mu co nejpříjemnějším. A tak se stalo i zde,
Ctihodné sestry v klášteře skutečně vynasnažily se v

. každém ohledu zpříjemniti tento slavný den svému du
chovnímu otci. — V 10 hodin ráno shromáždily se ctl
hodné sestry i chovanky v domácí kapli, aby přítomny
byly slavné mši svaté, kterou obětoval vsdp. rada Do
mabyl za asistence ctih. pp. bohoslovců. A milou a
vznešenou tuto chvíli svojí přítomností poctili — což
zajisté ještě větší radost oslavenci způsobilo — četní
příbuzní vsdp. rady, kteří z dáli přichvátali těšit se s
ním. Při mši svaté domácí sbor chovanek provedl velmi
pěkně následující skladby: tříhlasou mši od Hohner
leina s průvodem varhan, Graduale od J. C. Sychry,
Offertorium od Wildbergra a 4hlasé Tantum ergo od
Hallera. Introit a Cormmunio zpíváno bylo chorálně. —
Odpoledne při požehnání pak: Tantum ergo od Dex

ve Maria od dra Svobody pro soprán s průvodem var
han. Tu zasluhuje zajisté velkou chválu sl. Karlová (so
prán) a ct. sestra Annetta (housle), jež skladbu velmi
případně přednesly. A nemenší chválu zasluhuje ctihodná
sestra Cecilie, která nešetřila námahy, aby toto všecko
nacvičila. -- Pravým požitkem a milým pobavením by
la večerní akademie. Tu vskutku musí se člověk diviti,
že ct. sestry při veliké námaze, při všech řádových po
vinnostech mohou tolik práce si dáti s nacvičením tako
vého programu, jaký vykazovala večerní akademie. A
neméně jest se divitt a také chváliti píli chovanek a o
statních žákyň hudeb. školy klášterní, které, nešetříce
námahy, toto vše nacvičily a to při tak krátké době.
Před nedávnem přece byly ony veřejné zkoušky hu
dební školy klášterní. Palma večera ovšem náleží hor
livé hudebnicí ctih. sestře Cecilii. Sbor klášterní před
nes! pěkně a jistě Oriesbachrovo »Stříbrné jubileum«,
kde opětně zazníval stříbrný hlásek sl. Karlové v pěk-,
ně přednesenémsólu, načež procítěně sl. Dostálová před-|
nesla báseň p. prof. Hornofa, k slavnosti této složenou.
Misto si. Erbenové, která pro úmrtí své sestry musila,
se vzdáti spoluúčinkování, zazpívala její čísla sl. Pír«“
ková se skutečným porozuměním. Místo třetího čísla
Weberova vybrala si Dvořákovu píseň večerní: »Ten
ptáček, ten se nazpívá«. Provedení Fibichova melodra-.
matu »Věčnost« a pak »Romance žebračky<« z Mayer

symfonickou báseň »Blaník«. Slova nestačí ku projeve

níne nad brou sl Dostálové,která bravurměpřednesla Chopinovu »Velkou fantasií na polské písně« a

| Káánovu »Sousedskou«. První oddíl pak zakončen bylSachsovou kantátou »Bethanie«. Skladby to obtížné.
Celý však sbor i solistky: si. Jeřábková, sl Hlaváčová
i sl. Říhová shostily se úloh svých čestně. A konečně
poslední číslo | Barthovy »Tance a reje« byly rozto
milé. Nevím, koho mám dříve chváliti, zda ty malé lout
ky: Katušku, Vlastičku, Růženka a Aničku, či »Tanec
dcer královských při měsíčku«, jejž dovedně a roztomile
podaly slečny Brychtová, Říhová a Vunšová, nebo »Dív
ky haarlemské s tulipány«, jež pěkně představovaly: sl.
Říhová, Viková, Hronková a Bubnová. Obecenstvo po
tleskem neskrblílo a též Jeho Excellence nejdp. biskup
svoji spokojenost a uznání projevil v řeči své po pro
dukci. Zajisté byla to jedna z nejzdařilejších produkcí
v klášteře. Blahopřejeme všem a přejeme i na dále
hojného zdaru. Panu radovi dru. Domabyloví zajisté ce

„lý tento den utkví v milé pamětí.

července 1912 o půl 6. hod. večer v Hradci Králové (A
dalbertinum) valnou hromadu s timto pořadem: 1. Čte
ní zápisu o poslední valné hromadě. 2. Zprávy funkcio
nářů. 3. Poměr Diecésní Jednoty Cyriliské k novým
stanovám Obecné Jednoty Cyrliliské. 4. Volba funkcio
nářů. 5. Volné návrhy. NB. Kdyby se v ustanovenou
hodinu dostatečný počet členstva nesešel, koná se valná
hromada o 6. hodině. — V Hradci Králové, dne 8. čer
vence 1912. Dr. Jos. Mrštík, . č. předseda. St. Beneš,
t č. jednatel.

Dárky ma eucharistický sjezd ve Víáal. P. T. pl J.
Proltová v Poděbradech 30 K; chovanky penslonátu
Školských sester ve Slatiňanech 39 K 12 h, externí žač
ky školy klášterní ve Slatiňanech 5 K 34 h. Kostelní
sbírky, zaslané farními úřady: ve St. Bukách 50 K, v

lové 6 K.

Podepsaná ústřední komise divadelal sdružených
měst východočeských jednala v řadě schůzí o další
budoucnosti a kýženém rozvoji východočeského divad
la a sděluje s celou veřejností svůj postup a své roz
hodování v situaci obtížné, utvořené vlivem nepředví
daných událostí. — Ústřední komise byla přinucena k
vypsání konkursu na místo ředitele východočéského di
vadla ve chvíli vážné, kdy základní myšlenka sdruže
ní divadelního ocitla se v určitém nebezpečí, z něhož
nebylo jiného východiště. Vypsaný konkurs narazil však
na odpor Svazu českých divadelních ředitelů, jehož vý
bor usnesl se ve své schůzi dne 6. května t r. »dopo
ručiti členům Svazu, aby o ředitelství východočeského
divadla nežádalt« a učínil pak ústřední komisi návrh,
aby byli zvolení ředitelové dva, pěstující samostatně
činohru a operu. Návrh tento dle jednornyslného úsudku
všech členů ústřední komise z důvodů technických a fi
nančních uskutečniti nelze. Ústřední komise zkoumala
podrobně podané žádosti a dospěla k přesvědčení, že
nejvýhodnější z ních jest oferta dosavadního ředitele pa

den rok bylo zadáno, aby v tomto roce mohly býti za
součinnosti všech příznivců ©východočeského | divadla
hledány nové cesty, směřující k ustálení našeho význam
ného kulturního podniku a k zhodnocení všech čistě u
měleckých snah. V tomto. smyslu přijal pan ředitel A.
J. Frýda podmínky ústřední komise a veškeré neshody
byly vzájemnou dohodou odstraněny. — Ve všech schů
zích ústřední komise jevila se znovu útěšným způsobem
naprostá solidarita sdružených měst ve všech otázkách,
týkajicích se uměleckého vedení divadla a osvědčena
zároveň pevná vůle zachovati východočeské sdružení
divadelní v. dosavadní formaci. Ústřední komise diva
delní obrací se k obecenstvu | sdružených měst se
snažnou žádosti, aby snahy celé organisace podepřelo
svou Živou účastí a správným porozuměním. — Dr.
Leop. Batěk, delegát města Hradce Králové, Prof. Em.
Hlavatý, delegát města Pardubic. Dr. Fr. Lašek, de
legát města Litomyšle. Dr. Karel Plppich, delegát mě
sta Chrudimě. Řed. V. F. Rudolf, delegát města Mladé
Boleslavě.

Výstava ručních prací v obecné a pokračovací ško
je divči Školských sester. Jako léta minulá, poskytla i
letošní výstavka ručních ženských prací zřejmé dokla
dy, že žákyně pod bedlivým vedením svých učitelek na
učily se solidně a vkusně pracovati. Některé vystave
né předměty budily zásloužený obdiv a plné uznání,
které platilo nejen žačhám, ale i Školským sestrám. V
dnešní době, která klade důraz opět na odborné 'za
městnání dítek ve školách, je práce Školských šester

| hodna všeho respektu.
C. k. okresní hejtmanství v Hradci Králové svolává

, v základě ustanovení $ 119. lit. a) živnost. řádu prvou
valnou hromadu nově utvořeného živnostenského spole
čenstva výrobců sodové vody se sídlem v Hradci Král.

|

!

|

na den 15. července 1912 o půl 11. hod. dopel. do re
staurační místnosti Grandhotelu v Hradci Králové s ná
sledujícím programem: 1. Zahájení valné hromady zá
, stupcem c. k. okresního hejtmanství v Hradci Králové,
c. k. místodrž. koncipistou p. JUDrem. Rud. Fiedlerem.
2. Volba představenstva společenstevního. 3. Předání a

gwudynově zvajenémy -staggstovi, 4. Uvltání přítomaých

pp. hostů předsedou společenstva. 5. Volné návrhy a
dotazy.

Nové vojsk. Dle nově“(ontanisace doplňovacích o
kresů pro domobranu zvýší se počet stávalících stano

| višť asi o dvacet. I Hradec Králové jest pojat do nagých ;

at S po. yoyojl 9M + „Jiu B. dak: p
*

i Z uménseJ. V.olsařovay a úrálovny Alžběty pro
vydětánísirotka po chufjhm šivnosiníka královábraáce
kém, založenéměstskos obcí Královéhradeckou, úděl
se požitky za rok 1912 v obnosu 140 K. Žádosti opatře
né doklady: a) o domovské příslušnosti královéhradec
ké, b) onemajetnosti,c) otom, že žadatel je sirotekpo
živnostníku královébradeckém, bez své viny schudlém,
podány baďtež u purkmistrovského úřadu v Hradci Krá

vé v hodinách úředních do- 10. srptta 1912.

Otevřenímodiltebuy ev.rel. sboru vHradci Krá
levá. Minuiou neděli byla slavnostním způsobem otevře
na modlitebna zdejšího evang. reform. sboru za účasti
městské rady a zástupců všech zdejších škol a úřadů.
Slavnost měla důstojný průběb, jak se v kulturně vyvi

|nutém městě zdejším samo sebou rozumí. Zdejší »O
' světa Lidu« a»Ratibor« zdržely se tentokráte hanli

vých výpadů na ryze »klerikální« tuto slavnost, jak to
dělávají vždy, když se jedná o slavnost katolickou. Při
»klerikální« helvetské slavnosti byla většína přítomných
hostí a zástupců vyznání katolického, ale to zmíněným
žurnálůámpranic nebylo proti mysli. Když však kato
Hickéslavnosti církevní sůčastní se vesměs katolíci, pak
nedostačuje aní český slovník pro nadávky, jež ušle
chtilé pokrokové duše dovedou vychrliti Na slavností
protestantské pozorovali jsme lidi, kteří jindy pro »ner
vosu« nemohou jiti do svého kostela katolického, ale v
cizí modlitebně jim nervosa pranic nepřekážela. Jsme
příliš tolerantní, než abychom nepřáli jinověrcům je
jich středisko náboženské, považovali jsme však za
vhodné ukázati na pověstný dvojí loket, jakým po léta
měřívají patentovaní strážci »svobody a rovnosti« vět
šíně katolického obyvatelstva a nepatrnému zlomku ji
nověrců v městě našem. A tato očividná nespravedlnost
přijímá se ve veřejnosti s otupělou myslí jako věc zce
la oprávněná. Snad je tato tupost svědom!i následek mo
derního pokroku. My však budeme žádati rovnopráv
nost a stejný loket pro katolickou většinu ve zdejším
městě. Nechceme žádného nadpráví, ale žádáme, aby
bylo dovoleno katolikovi bez drzého posměchu polo
vzdělaných lidí vykonávati nerušeně náboženské povin
nosti, jako je dovoleno zlomku jinověrců.

Městské dívčí lyceum v Hradci Králové. Městská
rada v Hradci Králové usnesla se v sezení dne 8. čer
vence: 1912 navrhnouti obecnímu zastupitelstvu, .aby
schválilo úpravu dosavadního dívčího lycea zdejšího dle
normálního statutu, prohlášeného výnosem ze dne 14.
června 1912 čís. 27344 min. Ke čtyřem nižším třídám
lycejním připojeny by byly 4 třídy vyššího reformního
reálného gymnasia a kromě toho zřídila by se dvouletá
dívčí škola průmyslová a roční škola hospodyňsko-ku
chařská. Městská rada navrhne obecnímu zastupitelstvu
za příčinou zmenšení nákladu, aby třídy lycejní a re
formaího reálného gymnasia se otvíraly ob rok. Jeden
rok by byla tedy třída 1., 3., 5. a 7., druhý rok 2., 4..
ú. a 8. — Při maturitních zkouškách, jež se konaly ve
dnech 6. až 9. července za předsednictví ředitele če
ského dívčího lycea v Budějovicích, pana Jaroslava
Kracíka, bylo uznáno ze všech 22 abiturientek 9 dospě
lými s vyznamenáním a 13 dospělými; obstály tudfž pří
zkoušce všecky abiturientky.

Úmrtí Dra Emlilána Kauimaena. V řadě vynikaji
cích konservativních professorů na lékařské fakultě u
niversity pražské byl i Dr. Kaufmann. Narodil se 5.
ledna 1852 v Kačerově. Otec jeho byl učitelem. Studia
gymnasijní konal nejprve v Rychnově n. Kn. a pak v
letech 1868—1871v Hradci Králové jako chovanec Bor
romaea. Odbyv v našem městě vyš. gymnasium, odebral
se na lékařskou fakultu do Prahy. Promován byl r.
1884, r. 1887 habilitoval se na universitě jako odborný
znalec ušních nemocí a stal se přednostou ušního ambu
latorla. Byl též členem sborn obecních starších města
Prahy, později i městské rady. Od r. 1895 byl předsedou
Jednoty zpěváckých spolků českoslovanských v Praze
a redaktorem i vydavatelem jejího »Věstníku.« — Šle
chetná jeho lidimitnost zazářila krásně zvláště několik
dní před-smrti. Cítě blízký skon, dal sepsati 4. Července
v kanceláři advokáta Dra Schauera svou pošlední zá
věť, v níž ustanovil universálním dědicem (asi 300.000
K) soukromý pražský ústav hluchoněmých na Smícho
vě, jehož ředitelem jest prelát Karel Kmoch. 1000 K od
kázal pražské chudině, 500 K chudině zbraslavské, při

| buzným 80.000 K, své služce 6000 K, domovnici 2000 K.

Dne 9. nato temřel Vduaný učenec srdeční slabostí.Ave, anima pla!

Ze včelařského spolku pro Hradec Králové-a okoli.
Jak ze spolkového časopisu známo, přijat ve valné hro
madě zem. ústř. včel. spolku všemi přítomnými delegá
ty včelařských spolků zvláštní komisí pečlivě propra
covaný návrh na zavedení kontroly medu. Aby toto vel
mi důležité opatření jak pro konsumenty tak pro vče
laře mohlo se uskutečniti, jest zapotřebí, by páni členo
vé sdělili s předsednictvem, zda s navrženou kontrolou
souhlasí. (Instrukce ve ogolk. časopise čís. 7. z roku
1908.) O důležitosti kontroly zmíníme am příště. Včalař
ský spolek navštíví korporativně výstavu v Mladé Bo
leslavi, P. T. členové nechť se hlásí u předsednictva s
poznámkou. zda si přejí společný levný oběd. Den a ho
dina odjezdu oznámí se přihlášeným. Dále se upozor
ňují P. T, členové, že včel. spolek má 2 medomety, jež
se členům za malý poplatek půjčují. Přihlášky u p.

!Panciře v Hradci Králové, Křižovnická ulice č. 326.

| C. k. vyšší gymanslem v Hradci Král ve výroční
' zprávě školní za rok 191i—12 zařadílo překlad prof. F.

| Douchy: Přízvučný překlad několika elegii Tibullových.
Na ústavu působilo 28 ačitelských sil. Počet žáků koncem

| Foky školního byl 332 veřejných, 10 privatistů (9přivati
| stek); z těch bylo rodilých Čechů 322. 4Němci:327 ná



boženství katolického, 7 evangeliků a 8 leraciité. Škol

ného zaplaceno celkem 5460 K, 2 stipendistů bralo
5795 K.

Spořitelna Králobradecká. Výkaz za měsíc červen
1912. Vklady úsporné: Uloženo 254.845.17 K, vybráno
263.163.25 K, zůstatek 15,679.133.75 K. Vklady. odvětví
šekového: Uloženo 1121.953.68 K. vybráno 108.215.29K,
zůstatek 1,632.664.12 K. Zápůjčky ma hypot. 10,791.617.28
K. zápůjčky komunální 2,745.360.87K, zápůjčky na cen
né papíry 2,623.385.40 K. Směnky 248.995.70 K. Uložené
přebytky 971.769.11 K.

Seznam Cem na týdenním oblinám trhu v král včas.
městě Hradci Králové dme 6. července 1912 konaném.
1 hl: pšenice 18.50—19.50 K, žita 17.20 K, ječmene 15.20
K, ovsa 11.40—12— K, vikve 26.— až 30.— K, krachu
34— až 30.— K, čočky 40.— až 50.— K, jahel 26.— až
30.— K, krap 28.— až 50.— K, bramborů nových 7.20 až
8.40 K, máku 80.— až 100.— K, iněného semene 26.— až
28.— K, 100 kg: žitných otrub 18.50 K, pšeničných otrub
16.— K, 1 kg: másla čerstvého 3.20 až 3.40 K, sádla ve
přového 2.20 K, tvarohu 0.48 až 0.56 K,I vejce 0.06 úž
00 K, 1 kopa: zelí 9— až 12— K, okurek 10.— až
12— K, kapasty 3.40 až 3.80 K, cibule 0.80 K, drobné
zeleniny 1.— K, mrkve 160 až 180 K, T košík třešní
0.60 až 1.20 K.

Natýdeamníaobllnítrh vFiredciKrálovédne6.čer
vence 1912 bylo přívezeno: hl: pšenice 26, žita 78, ovsa
222, jetelového semínka 2, kop: zelí 15, okurek 35, ka
pusty 30, cibule 65, drobné zeleniny 105, mrkve 84, hi:
brambor 97, třešní 500 košíků, vepřů 3 kusy, podsvínčat
398 kusů.

V zájmu bezpečnosti. V Palackého třídě pro veli
kou frekvenci přiházejí se časté nehody zvláště dětem.
Bylo by tedy žádoucno, aby měst. rada nařídila, aby
automobily a vozy jezdily zde pomalu. A kdyby cyklisté
v tak živé třídě od Velkého náměstí až po dům panl
Fultnerové vždycky s kola slezli, bylo by ještě lépe.
Obecenstvo houfně chodíci každou chvíli musí vybočit
s chodníku a ohlížeti se, aby nedošlo k poranění. V jed
nom měsíci staly se zde dvě nehody automobilistům a
tři cyklistům. Proto dlužno učiniti vážné opatření, než
dojde k nehodám větším.

Jubileum zasloužilého hodnostáře v Přepychách. V
neděli dne 7. t. m. slavil vsdp. Václav Uhlíř, bísk. vikář
traktu opočenského, v úzkém kruhu svých přátel své
70leté narozeniny. Řada let neumdlévající práce a čin
nosti pro Boha a blaho svých bližních. Tiché domácí
Slavnosti zvláštního lesku dodal přítomností svou slo
vutmý pán dr. V. Řezníček, kustos musea král. Českého
a spisovatel, jenž jako důvěrný přítel a ctitel pana vi
káře přichvátal, tlumočit své blahopřání. Kéž zachová
Bůh zasloužilého tohoto kněze ve zdraví a síle dušev
ní i tělesné, aby těšiti se mohl dlouhá ještě léta lásce
a oddanosti svého lídu!

Nechamice. Častěji měli jsme přílešitost oslav Huso
vých se súčastniti. Za dobu tu vystřídalo se u nás řeč
niků mnoho, začínajíc Iškou, dr. Bartoškem a j., z nichž
každý po svém způsobu Iičil osobu Husovu a napadal
cirkev katolickou. Letošní řečník p. K. Princ, inženýr z

Vyšehradu; v řeči své počínal si mírně a objektivně. Vy
líčil, jak díval se na dobu husitskou Palacký, a jak dívá
se historik Tomek. K posouzení stanoviska ovšem
nutno uvážit slávu, na druhé straně také škodu, která
národu českému se stala. Pan inženýr jako člověk prak
tický uvažoval asi podobně. V ohledu vojenskémvynikli
tehdejší husité, v obledu kulturním však způsobili škod
nesmírných. Že došlo k Lipanům, zajisté také není chvá
lou českého národa. Odtud k Bilé Hoře byl jen malý
krok. Pan řečník vysvětluje, že příčinou roztržky Hu
sovy s církví nebylo, že vystoupil proti tehdejším ne
švarám v církvi. Vlastní přičiny že byly nauky Vikle

Viklef učil o předurčení člověka, tedy že člověk již
předem určen k spasení aneb k zatracení, uplral sv. biř
mování i poslední pomazání, že není církvi třeba pape
Že, mylně učil o nejsv. Svátosti Oltářní a pod. více. Při
chází k tomu, že učení to bylo bludné, které ani ve
vlasti jeho Anglii kořenů nezapustilo a zaniklo. V tom
my katolíci zajisté ho nehodláme následovat. V tom však
shodujeme se, že byl Hus člověk pobožný, mravů bez
úhonných a ve svém úřadě kazatelském horlivý. Často

" krát slyšeli jsme, že nněm kostnický byl učiněná Sodo
ma. Dnes však i to odpadlo a naslouchali jsme s podive
ním, že byli tam riužové vysoce vzdělaní a světového

rozhledu a ti že právě stavěli se proti naukám Husovým
Jako bludným a podvratným. — Pravda může býti pouze
jedna. Kdo tedy má dnes pravdu? TI, kteří již dříve u
nás za drahé penize řečnili, či řečník dnešní? Na po
mníku Husově dosud čte se: »Pravda vítězí«. Podobá
se trochu, že skutečně také | zvítězí. Dále praví, že Hu
sá neoslavujeme ani pro jeho spisy, ani pro jeho my
šlenky, ani pro opravu pravopisu, ale že dovedl se po

stavit proti tehdejší nejvyšší autoritě, totiž církvi. Při
tom však dlužno vzítí na pamět, jak dnešní novodobé
organisace jednají se svými příslušníky, kteří nechtějí
uznati organisační řád a proti němu vystupují. Jak na
př. organisace agrární vystuupuje proti Bergmanovi a
Práškovi: jako proti buřičům a rebelům. A v Jiných or
gánisacích tomu nejinsk. V takovém případě se takoví
členové prostě vyhazují. poněvadž by celou organisaci
rozvrátit. A s Husem stalo se podobně. Uváží-li se, že

U v pako by te 1 v dnašnichděbách nebeze 16

ým treatajizase husité celé davy katolíků pro jejich

s,o

Fary a katolické organisace, paporna podvošníka!
Pověstný Tesařík, jak nás docházejí zprávy, potlouká
se po našincích dále a ze zištných úmyslů balamuti. Vy
dává se nyní za zástupce společnosti »Minimax«, líčí
podvodně, jak byl v Hradci přátelsky přijat. A pak —
žádá o půjčku s dodatkem, Že hned pemíze vrátil. Před
stavuje se také jménem »Tesař«. Jakmile jej někde za
stihnete, oznamte to četnictvu!

Našim uávětěvníkám Lázní Bělohradu odporučujeme
p. dra. Václava Kryšplna. Kněží, kteří se svěřili jeho
bedlivému ošetřování, nemohoň si vynachváliti Také 0
chotně tento konservativní intelligent obstarává kněž
stvu všecky výhody a slevy a sám nabízí pěkné a lev
né byty.

Holice. Od nějaké doby pozorujeme u nás v knihař
ském závodě p.-Emlera nadšení pro myšlenku pokroko-
vou. Dosvědčuje to též výkladní skříň, ve které se nyní
objevuji různé pokrokáfské brožury s Macharovou pro
lhanou čítankou počínajíc a fantastickými spisy knihov
my »Haviička« končíc. My víme, že o tento »pokrok«

rovi se dívime, že k vůli jistému panáčkoví ihned ne
chá se ovládati realisticko-pokrokovým komandem a Ig
noruje celou katolickou .veřejnost. Tento pan Emler za
pomněl též, že tady jsou katolíci, kteří mu dali a dávají
dosti utržit hlavně koupi modlitebních knih. Ale nyní se
časy mění a pan Emler « Pospíšil budou chtít patrně
modlitby nahradit knihou, o jejímž balamucení bylo již
důkladně pověděno.

Hořice, Vzdor pokročilé letní době těší se společ
nost Sedláčkova v našem městě neobyčejné přízni, kte
rou však také zasluhuje. Repertoir má sice — jak to
dnes již anl jinak nekde — moderní a hodně moderní, ale

výkon sám stoji na umělecké výši. Program her určuje
Si do jisté míry obecenstvo samo a nelze bráti řediteli
ve zlé, Jestliže se chuti a požadavkům obecenstva při
způsobuje. Je však smutné, jestliže na Godivě, která
má přijeti na jeviště obnažená — přišla však úplně sluš
ně oblečená, což mnohé asi zklamalo — je dům vypro
daný. Když se dává však představení ve prospěch pěti
sirotků po herci, poloprázdný. Za to odpovědělo obe
censtvo p. dru. Erbanovi, když nechal svou osmiletou
dcerušku vystoupiti v Záze, taktně, když se jen spoře
dostavilo. Školní dítě, třeba bylo soukromě vyučováno,
jakmile je v školním katalógu vedeno, patří do školy a
ne na jeviště a k tomu zvláště v kuse, jenž je student
stvu středoškolskému zapovězen: to je experiment, které
se může panu doktorovi také nepodařití.

Kostelec sad Orlici. Květinová slavnost, pořádaná
dne 29. června zdejším spolkem pro podporování míst
nich chudých, se vydařila. Slavnost pořádána pod pro
tektorátem J. E. vysoce urozené paní Františky hraběn
ky ze Sternbergů, která s rodinou slavnosti se súčast
nila. Již dopoledne obětavé slečny čile prodávaly kvě
tiny ve prospěch chudých. Obětavost jejich hojným pro
dejem byla odměněna. Skoro každý si koupil. Málo bylo
těch, kteří odmítli. Ti jistě neznali šlechetného účele

prodeje květin. Mnozí pak v šlechetném porozumění
květiny přeplatili a za to jim budiž srdečný dík. Od
poledne pak slavnost korunována zdařilým koncertem u
Zetků. Slušně koncertovala městská kapela. O zábavu i
občerstvení obecenstva, jež v hojném počtu se dosta
vilo, bylo postaráno. O zdar slavnosti, kromě dam vý
boru přičinily se velevážené dámy a spanilomyslné sleč
ny, jež uspořádání a prodej v buffetu i obsluhou při ko

ditelová Vyskočilová, stavitelová Tichá, vrchní pošt
mistrová Malijovská, professorová Uhrová, stavitelová
Švarcová, učitelová Štekertová, účetní Blažejová a
Kořízková. Slečny: Jindřiška a Karla Tichých, Boženka
Malijovská, Emička Kaplanová, Al. Straková, Boženka
Dvořáková, Anička Žišková, Vilka Špátová, Anička Pe
ková, Al. Moravcová, Josefina Hamerská, Mařenka Tom
šová, Mařenka Sokolová, Růža Blažinová, Kamila Ja
kubcová, Aninka Moravcová, Ema Marková, Mařenka

Aninka Smolíková, Ema Šmídová a R. Petrželková z
Častolovic. Za jejich ochotu, laskavost a obětavost, s
jakou dopoledne i odpoledne obsluze ostatních se vě
novaly, platí jim vroucí díky. Též všem, kteří jakém
koli způsobem ku zdaru slavnosti přispěli, všem velect.
dárchm a dobrodincům, kteři přispěli dárkem buď do
buffetu neb dárkem peněžitým, pp. studujícím, všem
pánům obchodníkům, kteří s nevšední ochotou výboru
spolku vstříc vyšli, vzdávají se timto vroucí díky a
srdečné: Bůh zaplať! Občanstvo Kostelce n. Orl. všech
vrstev svojí ušlechtilou účastí ukázalo, že cítí s těmi,
jimž bez jejich viny los méně stkvoucí padl. Soucitná |
ušlechtilost zdejšího občanstva jest příčinou, že spolku:
sv. Alžběty ku prospěchu trpících chudých zdejších mož

Ještě jednou všem srdečné díky. [s
Čáslav. (Výroční zpráva gymnasia.) Dle právě vy-|

dané zprávy navštěvovalo zdejší gymnasium 246 žáků,
z nichž bylo 228 veřejných, 2 privatisté a 16 hospitantek.
Rodilých Čáslavanů bylo 69, z Moravy byli 3, ze Slez

ska 3, z Dol. Rakous 4, z Uher 2, z Chorvátska 1, ostat- |
ni byli z království Českého. Mateřský jazyk německý
přihlásili 2 žáci. Dle náboženského vyznání bylo katolí
ků 208, evang. ref. 29, evang. augsb. 1 a židů 8. Co do:

prospěchu uznáno bylo výborně způsobilých 48, způ- |sobilých 143, celkem způsobilých, postupujících s jednou

nedostatečnou 10, nezpůsobitých 19 a opravnou zkoušku
dostalo 8. Stipendistů bylo 6 a obnos stipendií na ně

připadající činil 672 K. Hojně dbáno bylo o tělesný vý

cvik žactva tělocvikem, hrami,vycházkámi, koupáním

a-bruslením.. Střelba letos cvičena nebyla, nepřihlásilť
se ani jediný žák, ač gymnasium se nalézá v čistě vo
jenském městě. Kronika ústavu uvádí úmrtí prof. Karla
Zicha z Rosenfeldu, jemuž věnován nekrolog, seznam
bohoslužeb, inspekci a loválních oslav. O zdravotním
stavu žactva konstatuje, že po celý rok byl uspokojivý.
Potěšitelnější změna uvádi se ve zprávě o přístavbě bu
dovy ústavní, zaznamenává se tentokráte již naděje, že
dlouho toužená stavba uskuteční se snad v době neda
leké. Na ústavě působilo v minulém školním roce 24 sil
učitelských, z nichž dvě měly dočasnou dovolenou. Na
úvodním místě nachází se pečlivě založená práce prof.
J. Pelíška: »Mythy v ódách Pindarových«, jejíž dokon
čení slibuje přinésti výroční zpráva roku příštího. —
(Umělecká exkurse členů Národního divadla) chystaná

duševní požitek. Bude hrána v Dusíkově divadle veselo
hra »Štěstí« od A. Guinona v překladě H. Jelínka. Do
Kutné Hory a Kolína pojede zvláštní vlak po předsta
vení vypravený z Čáslavě v 11.40 v noci. Litovati je
nom, že ceny byly velmi značně zvýšeny, čímž širším
(vrstvám občanským bude přístup znesnadněn. — (Zase
dání obecního zastupitelstva) konané v pátek 5. červen
ce, odbylo se velmi krátce. Chystané návrhy na zakou
pení pozemků u evang. semináře k veřejnému statku,
na zadání porce v městském chudobinci, na přenese
ní hostinské koncesse na fortně, na pronájem obecního
pozemku a obnovení povolení k vybírání obecní dávky
nápojové, schváleny byly dle zpráv pp. relerentů. Po
dobně schválena regulační čára u okresní silnice ku býv.
skladu p. Fendrycha, kde počínají se stavěti hospodář
ské budovy. Konečně po volbě člena pro c. k. okresní
školní radu a po vyřízení žádostí za domovské právo
podána zpráva o jednání stran zavedení elektriky do
našeho města. Jelikož ve zvolené komisi, která záležito
stí touto se má podrobně zabývati, zasedají též členové

občanského klubu, lze doufati, že novinářské polemiky
ustoupí nyní skutečné, městu | občanstvu ku prospěchu
sloužící práci. — (Stavební družstvo) zakoupilo již po

zemky určené k stavbě rodinných domků. Jest to pole
pí. Bezubkové u Spudilovy villy, táhnoucí se ku trati
severozápadní dráhy. K villové čtvrti, založené p. stav.
Skřivánkem, přibude na této straně města pěkná čtvrt
rodinná, která při vhodné úpravě může všem k Čáslavi
přijíždějícím ukázati město naše ve světle nejlepším.

Včely v komimě. V neděli odpol. zpozoroval pan
farář v Mičově (u Čáslavě) nezvyklý šumot v kamnech,
a když v pokoji neobyčejně mnoho včel poletovati vi
děl, všiml si, jak jedna po druhé celá umouněná z po
pelníku vyšlapuje. A jak by ne, když celý roj odkudsi

nyní se netopi! Byvše odtud mírným kouřem vypuzeny,
poletovaly rozlobeny nad nemilým vyhostěním nade
dvorem a zahradou, ale opět usedly na komíně, sesku
pivše se na zevní hraně jeho, jako dvě obrovská černá
hnízda, odkudž druhého dne, ne bez malých obtíží do
rojníku smeteny byly.

Koštěnice u Dašic. Nezapomenutelným zůstane pro
obec Koštěnickou den 7. července, kdy na žádost téže
obce a důst. duchovní správy v Dašicích byl nejdp. bi
skupem splnomocněn vsdp. Th.Dr. Fr. Šulc, kanovník z
Král. Hradce, aby posvětil tamní nový hřbitov. — V ne
děli po ranních službách Božích za krásného počasí vy
šel průvod, vedený vsdp. kanovníkem za assistence vel.

duchovenstva farnosti Dašické, z farního chrámu Páně
do obce Koštěnické, kdež před kaplí tklivými slovy u
vítala vsdp. světitele družička Mařenka Svatoňová a
podala mu krásnou kytici. Potom jménem obecního za
stupitelstva uvítal téhož hodnostáře váž. pan starosta
obce Koštěnicék Fr. Polák a prosil jej. aby J. E. nejdp.
biskupovi ráčil tlumočiti hluboký dík a synovskou od
danost všech osadníků obce zdejší. Vsdp. kanovník, po
děkovav, velice vhodně připomenul, že přichází do obce
zdejší ve znamení pokoje a míru, aby »skutečné místo
pokoje a míru« posvětil. Po zapsání se do pamětní knihy
prohlédl si vsdp. kanovník krásnou kapli obce Koštěnic
ké, načež nepřehledný průvod. v jehož čele kráčela
dlouhá Fada mužů a bělostných družiček, ubíral se na
nový hřbitov. Tam vsdp. kanovník nejprve věcně a jas
ně promluvil ku shromážděnému zástupu na théma:
»Proč se světí katolické hřbitovy“, potom posvětil hřbi
tov a krásný kříž uprostřed hřbitova. Po svěcení celý
průvod ubíral se zpět do kaple, kdež vdp. farář L. Hora
měl slavnou mši svatou, čímž tato pro celou zdejší osadu
tak památná slavnost byla skončena. — Všichni osadníci
obce Kostěnické ještě jednou srdečně děkují vsdp. ka
novníkovi za námahu i poučná jeho slova a prosí Boha,
aby vsdp. kanovníka ku prospěchu a blahu celé naší
diecése ješé na dlouhá léta zachovati ráčil.

Úprava děkauského kostela v Pardubicích. Jsme si
ce netrpěliví, dychtice už nyní po hotové restauraci na
šeho hlavního chrámu v Pardubicích, ale musíme ku
své radosti konstatovati, že máme na děkanském ko
stele hezký kus práce za sebou. Staré zdivo zbaveno
po většině omltky, upraveno a vyspravováno. Holé zdi
vo jeví se velmi pěkně a působí u staveb kostelních
velebným dojmem. Věžička nad kostelem „jest taktéž
hotova, mědí pokryta a bude opatřena hromosvodem.
Starý kryt taškový a prefjzový snešen, krovy opraveny.
Co nejdříve počne se kostel nově pokrývati. Také ci
hlová přístavba značně pokročila, jsou již okna hotova
a pomalu bude mistr stavitel moci vstoupití s prací do
vnitř kostela, kdež bude nová dlažba, nová okna, nová
větší sakristie, nový hlavní oltář, nové lavice. Za tou

příčinoú přeloženy budou obvyklé bohoslužby v děkan
ském kostele do kostela u Panny Marie v klášteře.



věné na kostel občanské budovy, které nelze bez znač
ných potíží a obětí odstraniti, aby kolem kostela bylo
úplně volno.

Nutné opravy na kostele klášterním v Pardubicích.
Střecha na kostele klášterním, ač nedávno nová, jest na
několika místech značně porouchána a zaslouží co nej
rychlejší opravy. Nad hrobkou je kus střechy úplně
probořen a veškerá voda dešťová zatéká dolů do hrob
ky. Tento stav trvá již několik neděl. Musí to tam dole
usi pěkně vypadat! Nad kaplí sesuly se tašky do žlabu
dešťového a hrozí někomu jdoucímu kolem spadnouti
na hlavu. Taktéž několik prejzů spadlo dolů a střecha
následkem toho vypadá ošklivě. Jest na čase, aby tato
nepatrná oprava co nejdříve se vykonala a nebyla pří
činou většího nákladu, po případě neštěstí.

Oslava Husova v Pardubicích. Letos oslavovali Husa
v Pardubicích specielně jen evangelíci. Spolek pro zří
zení evangelického sboru v Pardubicích ujal se nešťast
ného Husa a uspořádal k jeho poctě večerní slavnost,
při níž jakýsi evangelický farář z Moravy mluvil o vý
znamu Husa a pěvecký spolek »Pernstýn« mu k tomu
zpíval. K slavnosti se úsilovně zvalo a naši evangelíci
patrně chtěli namluvití obecenstvu, že jsou potomci Hu
soví. K tomu netřeba ani znáti mnoho dějin, aby se vě
dělo. čemu učil Hus a čemu nynější naši evangelíci. Roz
umí se, že přišli pomáhat evangelíkům pokrokáři a židé.
Ubohý Hus! Obvyklé pálení hranic letos odpadlo. Přišlo
se k poznání, že je škoda dříví.

Okresní nemocnice v Pardubicích. Dokud byly v 0
kresní nemocnici jeptišky, nebylo téměř čísla pardub
ských rudých a pokrokářských novin, aby tam nebyla
nějaká zprávička o jeptiškách v naší okresní nemocnici.
Když nic nebylo, neúnavný novinářský reportér z ne
mocnice aspoň si něco vymyslil, aby jeptišky pošpinil.
Od té doby, co jsou v naší nenfocnici světské ošetřo
vatelky, posud jsme nečetli ve zmíněných listech o ne
mocnici ani jedinou zprávičku, obsahující nějakou stíž
nost. Teď tam musí býti ideální pořádek, učiněný ráj.
Za celý čas žádná stížnost, všecko jde hladce a krásně,
jako když namaže. Došly nás stižnosti, které dle staré
ho způsobu měly nemocničním reportérem býti přibity
veřejně na pranýř. Kde pak je »Východočeský Obzor<?
Pomýšlí se znova na to, aby co nejdříve bylo v okr.
nemocnici zřízeno místo pro primáře interního.

S" Na středních školách v Pardubicích při prvním zá
pisu přihlásilo se letos na reálku 65 žáků, na dívčí reál.
gymnasium, které bude míti v příštím školním roce I a
JIL. třídu, 38 žákyň, na chl. gymnasium 29 žáků. Gymna
sium toto bude míti začátkem nového školního roku
III. třídu. Abiturientů bylo letos na reálce 52, me
zi nimi 3 abiturientky. Zkoušky konaly se za předsed
nictví p. prof. Borovanského z Karlína.

Výstavu ručních prací žáků a žákyň uspořádali v
neděli dne 7. července t. r. učitelové měšťanské novo
městské školy v Pardubicích v budově školní. Pěkná a
pro svoji zvláštnost nová tato výstava těšila se neo
byčejné návštěvě se strany obecenstva. Pěkné práce z
lepenky, ze dřeva, z hlíny a ruční dívčí práce byly před
mětem chvály a obdivu. Zvláštní zásluhu získali si o
tuto výstavu pp. učitelové Macháček a Gallat.

Pěvecký lubllejní tábor na Kunětické Hoře. Výcho
dočeská pěvecká župa Fibichova uspořádala na památku
Soletého svého trvání tábor na památné Kunětické Ho
ře u Pardubic v neděli odpoledne dne 7. července 1912.
Pěvecké sbory z východních Čech zastoupeny aspoň
několika svými členy, některé i s praporem shromáž
dily se v Pardubicích před »Veselkou«, odkud s hud
bou v čele vyšel průvod na náměstí. Starosta města p.
inž. Prokop uvítal shromážděné pěvce srdečnými slo
vy, načež oslovil účastníky p. dr. Pipich z Chrudimě.
Po té ubíral se průvod pěvců s hudbou na Kunětickou
Horu. Tam zatím přišly nesčetné davy lidstva z celého
okolí a obsadily všecka místa, takže později přišlým
zpěvákům a hostům nezbylo, než baviti se v stoje.
Prostranství hradního nádvoří bylo ve všech koutech
tak nacpáno, že tu nebylo téměř hnutí. Všecky jen
trochu přístupné zdi hradební byly odvážlivějším

dostati jen po největším úsilí. O sletu pěveckých spolků
na Kunětické Hoře před 50 lety stojí poznamenáno, že
se všech účastníků páčilo na 15.000 lidl. V neděli nebylo
sice asi všech dohromady tolik, ale musíme říci, že
účastenství bylo veliké. Nepřišly ovšem také ty veliké
zástupy s takovým vlasteneckým zápalem, jako bylo ro
ku 1862, Ale většina spíše z touhy se pobavit. Písně
předneseny jednotlivými spolky 1 společně; byly vy
brané a pěkně se zdařily. Také hudba, která střídala
čísla zpěvní, velmi se činila. Při slavnostl promluvil na
nádvoří slavnostní řeč předseda župy pěvecké p. dr.
Plpich. Mihavými frásem! mluvil o pravdě, demokrati
cké rovnosti, svobodě atd., chtěje zároveň naznačiti ú
činek pěstování zpěvu na povznesení života českého.
Jak se mu podařilo roznítiti zápal vlastenecký u mno
hých, toho důkazem byla slova pronesená jinochy s
rudými karafiáty: »No, panstvo si zase zavlastenčilo.«
Zvláštního lesku slavnosti měli dodati pardubičtí avlati
kové Kašpar a Čihák, kteří měli dle pověsti oblétnouti
Kunětice. Ale milí avlatikové nepřiletěli; bá zdá se, ja
koby už nechtěli vůbec »lftat«. Slavnost se celkem vel
mi zdařila, až na to prostranství, které nemohlo v sebe
účastníky pojmouti.

Pardabice. Činnost sdružených katolických spolků
stále utěšeně se rozvíjí. Četné schůze členské, výboro
vé, účast veliká na nich, hlášení se nových členů svěd
čí o vzrůstajícím pochopení zdravých zásad katolických.
Podkladu finančního fuchu katolickému dostalo se za
Jožením Raiffeisenky pro Pardubice a okolní osady.

Členů přihlásilo se 50. Kruhy pokrokové to zlobí, hubují
v novinách, štvou osobně, ale výbor srdečně bere vše
to na vědomí a ve svých schůzích vyslovuje jim za re
klamu potřebnou srdečný dík. — Spolky súčastnily se
s praporem slavnosti bratrských spolků v Praze, Tý
ništi, súčastní se sjezdu katolických spolků v Hradci ve

velikém počtu i sjezdu mládeže. Na eucharistický sjezd

mužů a 42 ženy. Tito zúčastní se všech slavností eu
charistických i průvodu s praporem. Vážné kroky učině
ny k zbudování vlastního katol. domu. — V neděli 14.
července 1912 pořádají katolické spolky zahradní slav
nost na -Vinici« s bohatým zábavním programem. Účin
kuje kapela celého hudebního sboru Šlemmrova osobním

poledne. Vstupné 30 haléřů.

Různé zprávy.
Mládeži katolcká, vzhůru dne 14. července do Tře

bechovic na všeobecný sjezd!

Obchod s církevním jměním ve Francii. S klášterní
mi statky provozují mezinárodní židé skvělý obchod, s
kterým se musí občas zaměstnávati soud. Nejnovější
případ takový týká se kláštera Oiseauxa v Rue de Sé
vres, který koupil jakýsi pan Cahen za 2,100.000 franků.
Obchodníku Ossipu Lewovi dal pak rozkaz, aby prodal
klášter dále za 4,500.000franků do určitého času. Chtěl
vydělati tedy maličkost — 2,400.000 franků. Zprostřed
kovateli nabídl 5 procent. Když do určitého času statek
prodán nebyl, Cahen svůj rozkaz odvolal, ale Lew ho
žaloval na zaplacení 500.000 franků za námahu. Doka
zoval, že nabízel arcibiskupovi pařížskému volné použí
vání klášterní kaple na 99 let a vypuzeným klášterním
sestrám 150.000 franků na odškodněnou, bude-lí odvolá
na exkommunikace kupců, kteří by církevní statek chtěli
koupiti. Arcibiskup pařížský ovšem tuto nabídku odmítl.
Soud nároky žalobcovy odmrštil. — Židé tedy při pro
deji církevních statků vydělávají miliony a poměrně má

lo odvedou na dobročinné účely.
Katol. ústav ku vzdělání učitelů v Praze-Bubenčí

vydal první výroční zrávu pod titulem »Věstník Svato
václavské Matice Školské«. V obsahu jest pojednání ře
ditele F. Jos. Felixe: Názory dr. Sv. Jana de la Salle a
dr. Fórstera v poměru o výchově moderní. Ve třech
ročnících bylo kandidátů 120, kteří dle podrobné zprávy
a výsledků jsou v nejlepších rukou.

Nová pojišťovna. Jak známo, zakládá Živnostenská
banka v Praze novou českou akciovou pojišťovnu pod
firmou »Moldavia, akciová pojišťovna v Praze«, kte
rýžto podnik bude -v nejbližších týdnech aktivován

a započne svoji činnost. Působnost jeho týká se zejména
pojišťování proti úrazům, požáru, následkům povinného
ručení a proti vloupání. Důležitost tohoto nového české
ho ústavu bude zajisté ze strany pp. komitentů uznána
a podnik tento všemožně podporován. Veškery event.
dotazy pp. interessentů, týkající se nově zřízené poji
šťovny, ochotně zodpoví Živnostenská banka filiálka v
Hradci Králové.

Česká banka v Praze. Stav peněžních vkladů činí
koncem měsíce června 18,618.374.66 K, tudíž o 152.513.81
K méně než v měsíci předešlém.

Všelicos. Železný a mosazný nábytek ve výrobě ra
kouské 1. červencem zvyšuje se o 5 proc. — V Dol. Ra
kousích jsou v plném proudu žně žitné. — V Óranici
(dle »Slov. Národa«) vyučila se u svého otce obuvnictví
28letá M. Primušová a obdržela také výuční list. Nyní
pracuje u svého otce jako obuvnická pomocnice. — 23letý
pianista W. Kendell hrál v Londýně nepřetržitě 74 ho
din na klavír. — V Bukurešti v 50 továrnách stávko
valo na 10.000 dělníků pro mzdové neshody. — Zemřelý
v Praze professor dr. Kaufmann ve své závěti odkázal
ústavu pro <luchoněmé na Smíchově 300.000 K. — Pa
pežská stolice povolila zříditi nové řecko-katolické bi
skupství v Szekelu v Uhrách. Nové biskupství bude
míti 121 far a 250.000 duší. — 10. července konala se v
Berlíně dražba pozůstalosti bývalého arcivévody Jana.
Ortha. Dražbou prodáno 5' zámků. — V posledních mě
slcích narodilo se v Paříži 24.629 lidl, zemřelo 25.758,

stavbu laciných příbytků 200.000.000 franků. — V dole
»Denaley« v Yorkshire v Anglli udál se strašný výbuch,
při němž prý zahynulo celkem 65 osob.

od chvíle, kdy zavrou se za Vámi učebny středních škol,
a Vy po prvé ve svém životě budete nuceni rozhodo
vatl, kam se obrátiti, jakým způsobem si máte v dneš
ním těžkém existenčním zápase vydobýti trochu sluš
ného postavení. Snad většina věnuje se hned po matt
ritě praktickému povolání, a snad mnozí z Vás, kteří
jste byli na střední škole našim! věrnými stoupenci a
propagátory vznešených našich ideálů, půjdou do Pra

hy, Brna nebo Vídně, aby na vysokých školách zdoko
nalili a dokončili své vzdělání. Jest známo, s jakými
starostmi a obavami posílají roiče na studia do města
svoje syny, kteří na střední škole si ještě zachovali ne
porušené idee náboženské. Vždyť nikdo z nich neví, zda
jejich syn, posud věřící a milující svoje náboženství, své
ustarané rodiče a nízké horské chaťky, který odjíždí
do Prahy s duší plných krásných plánů a předsevzetí,
vrátí se jim za rok zase domů duševně svěží a neotrá

vený protináboženskými naukami! Avšak dnes nemusí se
již katoličti rodičové obávati o své katolicky vycho
vané syny-studenty. Dnes jest v Praze Česká Liga A
kademická, v Brně Spolek katol. »Moravan«< a »Lípa« ve
Vídni, v nichž jsou sdružení studenti ryzího přesvědčení
náboženského, mladí lidé hárající nadšením pro věc ka
tolickou, kteří jsou odhodlání se vší vehemencí mladé
duše hájiti ji a vše nejdražší jí po případě obětovati. Jak
Česká Liga Akademická, tak i druhé bratrské spolky
těší se velikým sympathiím přátel z Čech a Moravy,
a podepsané spolky se také vynasnažl, aby nesklama
ly veliké naděje, které do nich klade celá česká kato
lická veřejnost. Kollegové abiturienti! Považuj každý
z Vás za svatou svou povinnost při vstupu na vysokou
školu státi se členem katol. akadem. spolku a rozinnoži
ti naše utěšeně rostoucí řady! Octnete se mezi svými,
octnete se mezi kollegy, kteří mají tytéž cíle jako Vy.
Bude Vám, jako byste aní nebyli odešli z domova od
svých drahých! Kollegové, v dnešní době společenského
rozkladu jest nepostrádatelna každá síla, každý ušlech
tilý charakter náboženský, a proto k Vám voláme: ne
dejte se snad zastrašiti pekunierními nedostatky, a cí
tte-li v sobě vůli a energii, cítíte-li v sobě odvahu bo
jovati za své přesvědčení a svědomitým studiem a vzdě
láním vyvrátiti iráse o nesrovnalosti víry a vědy, přijď
te mezi nás! | Přijďte k nám s důvěrou ve vítězství
svých ideálů a s vědomím, že přicházíte mezi bratry,
kteří jsou ochotni sdíleti s Vámi Vaše radosti i případný
žal, kteří Vám nejlépe porozumí a otře-li se snad život o
Vás trochu drsněji, budou Vám upřímnými těšiteli a
rádci! Přejeme Vám mnoho zdaru k prvnímu důležitému
kroku do života a voláme Vám přátelsky vstříc: »Na

— Česká Liga Akademická v Praze. — Spolek katol.
akademiků »Moravan« v Brně. — Spolek katol. akade
miků »Lípa« ve Vídni.

Výchovný ústav Školských sester v Mor. Třebové,
ač jest německý, dovedl si důvěry národa českého nej
větší měrou získati. Dlouholetá zkušenost, hluboké po
rozumění potřebám našich českých dcer, účelná a svě
domitá práce — to jsou přednosti, které dobrou po
věst ústavu daleko po vlasti naší roznesly. Rádi uve
řejňujeme nám zaslaný insert, jsouce přesvědčeni, že
mnozí rodiče budou nám za upozornění vděčni, jakmile
na vlastních dětech poznají blahodárné působení tohoto
ústavu. Značným rozšířením ústavu v posledních letech
nikterak porušena nebyla jednoduchost vnitřního zaří
zení, jejíž výchovný význam pro ženskou naši mládež
vždy s pochvalou byl uznáván. Neváháme ústav tento
Širší veřejnosti vřele doporučiti.

Úsporné listky účelnější než tak zvané »domácí 6
sporné pokladničky« zavádí katolické Úvěrmí družstvo
Ellška v Hradci Králové (Adalbertinam); pro děti, če
leď, dělnictvo, členy organisací atd. zvlášť výhodný způ
sob ukládání úspor v menším obnosu. Úvěrní družstvo
Eliška zasluhuje pozornosti katolické veřejností.

Sokolský slet v Praze, který se těšil imposantní ú
časti a vyvolal neobyčejný ruch v Praze i ve všech
obcích českých zemí,odkud sjížděly se řady účastníků,
zůstane jistě na dlouho v paměti českého lidu, jako u
dálost opravdu mimořádná. Kromě živých povznášejí
cích dojmů odnášel si zajisté každý návštěvník Prahy
i jakousi drobnou památku, která bude mu vždy milou
upomínkou na slavné a rušné dny sletové. Originelní a
a vkusnou upomínku připravila návštěvníkům Prahy
První česká všeobecná akciová společnost pro pojlšťo
vání na život v Praze (naproti Národnímu divadlu), vy
davši krásné dopisnice se slovanskými typy dle obrazů
mistra Dědiny. Na dny, kdy Praha hostila tisíce slo
vanských hostí, budou jistě tyto rozkošné Dědinovy Slo
vanky v národních krojích památkou nejživější. — Připo
menouti dlužno také, že slovanským hostům, zvláště
Chorvátům, ubírajícím se pří svém příjezdu kol kance
láří První české, dostalo se nadšeného uvítání a, jak
poznamenávají ve svých referátech denní listy, zasy
pání byli odtud deštěm květů.

Příloha. K celému nákladu dnešního čísla přikládá
me listy, obsahující doporučení chvalně známého by
linného likérového přípravku faráře L. V. Hory »Vade
Mecum«. Odporučujeme pozorností čtenářstva.

(Zasláno.)
Tímto vydávám svědectví p. Ant. Zavadilovi, pasíří

a zlatníku v Hradci Králové, že nový kalích, který jsem
sl od něho objednal, k úplné mojí spokojenosti vyhotovil.
Nejenom provedení jeho dle předlohy byl přesné a
bezvadné i dle úsudku jiných pánů v té věci znalých,
ale I cena jeho byla levná,

V Hradci Králové, dne 6. července 1912.

Šíp František,jáhen.

Křestní listy
(exoffo)40 kusů za60 haléřůnabisí

Biakupeká iniktiskémma.



0ECTVPEe 700
Centrála v Praze. — Ako. kapitál K8,000.000, vklady

ce K.I0,000.000.
Piliáiky: Domažlice, Holešovice, Liberec, Plzeň, Smíchov, Král. Vinohrady.

ČESKÁ BANKA
(1 Bltálka.v Hradci Králové

s přidruženou expositurou + Jaroměři.

Zúročí vkladyná knížkáchpe4) 0
anaběžnýchůčtech
PB4 42 - 59

Vkiadsí knížky a složní líst št. spořit darma.Koupě | pzedej
A šadnešh bočnst s veškerýchakelíza Prý ohodnější kura,

Přímý styk se všemi bursami ovropskými. Kommislonářský obchod SU
rovým cukrem, kávou, bavinou atd. Velkoobchodchlím,koksem,

vápnem a cemontem.
Velkoobchodobilím, slamou, senem, jetelovým semenem, voško
rými krmivy, dále stroj. hmojívy, ksinítem, solí drasolnstou, straskou

Thomasovoua ledkem. port ječmene. Cidící bavlna.0C-JU-JU-JUA
PAMÁTKY
a vhodné dárky

k první sv. zpovědi, sv. přijímání a
biřmování, k missiím a k velikonoční
zpovědi, symbolioké obrázky, obrázky
svatých, modlitební kniby ve skvost
ných vazbách a různých cenách,
růžence. obrázkyv upomínku
na av. křest

v cenách levných na skladě má —

UB9NIOdODBJUBUSUIBUZKAWU7876IE

Družstévní knihkupectví PEEPEREn 3,
makladatolství,závodkudobnía papírnictví TRE SREKÉ. ŘS Se“
vHradciKrálové,Adalbertinum. BÁrř SŘSjRě: B. 8ZAH ráalk
Stoupencůmnašich oráanisaol | ŠŽás žid čšE S :

POZE PŘ PRED 38 ©
Odporučojemevřelekřesťanskýčeskýzávod Lr SŠ 5 2 3

vyšívašek ašičok >Záštíta< v Chrasti
u Chrudimě.

Veškeré prádlo pásské i dámské, výbavy“
pro nověsty, přepychové i jednoduché vzorné ob
staré „Záštíta“. Ved. duchovenstvu naskytá se sde
přílešitost koupiti prádlo kostelní, zaračené dle

Dvacet zcela nových
soch, 65 cm. základ.
výš., ze dřeva pra

(větší betlém, k tomu
jeskyni a 16 fig. zví

předpisu sa cesy mírné. Učište objednávku ns | p, hodile velicelevně prodá. — Bližší
skoušku a budete jistě opokojení| prostřednictvím údministrace 1 I

ORP Odporačujteve svémokolí! <

OOO00000000000
Ve prospěch MaticeCyrillo-Methodějsk él

Kostelníparamenta a veškeré oírkevní
náčiní wlastní výroby doporučuje

aFrant, Stadník v Olomouci,
j přísežný soudní znalec pro obor paramentní.

My- Velký sklad baldachýnů a rouch v barvězejené -mKaždou objednávkou podporujete značně Matici Cyrillo-Methodějskou.

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
m „Wzájemnost/“ OJ
e9- vwHronově Čís. 196. "U
— Vývoz Iněného a medního zboží. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k rimní sezoně:

Modní átky vlněné i prací,dámskéi panské
plátna, damašky,ubrusy,rněníky zefíry na kořile,
— — Maty atd., překrásných modních vzorů. — —
MB-Výbavy pro nevěsty "08
za levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chralných uznání, — Objednávky v ceně přes 2) K tasí

láme vyplaceně, 1 balík 40 B zbytků vkusně rozdružených=>" sa18K. ==
Obdršíte to nejlepší! | Hřesí.-sociál.podnik!
pRB* | V podniku tomto lze též bezpečně uložiti "UMG
vklady proti 6, úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Ceského==.. >- 4ZemskéhoSraru.| LL

pokladnice
česk. humoru.

Právě vyšla sbírka humoresek různých
autorů pod názvem:

Veselé chvile

Na 256 stranách shledá čtenář 30 vy
braných, výborných statí humoristických
Jsou zde uloženy velice svižné povídky a
částečně satiry, které upoutají každého
rázem.

Z obsahu vyjímáme:

Huosya paní
Zajíc s dvojí omáčkou.
Aprilová pohádka.
Jak stréček Nesvajba bele jednó nemocné.
Pan delechtor.
O chometách neboližto vlasaticích krátká

a grantovná explikací.
O pominutí chomety, hvězdy veliké, na

učení krátké.
Paní móda.
Zlodějská obec,
O morním povětří zkaženém a náramně

záhubném krátká a gruntovná explikací.
Zbědovaný vodník.
Divoká kupní historie.

Gena knihy v pěkné úpravě 2 K 20 k.

Objednávky vyřizuje obratem

Družstevní knihkupectví
v Hradel Králové.

katolické
Obnovy.

Sepsal

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

pro každou dobu.
Stran 72$, Cena 4 K.OG



Nejvýhodnějšídary senée První východočeskýzávod "B

VACLAV POTŮČEK HradeoKrálové,
g 10Vlas domě, pro Črvadhote

Zástapce Union Horloarie, al toráren hodinek Biel, Glasbňtev, S. Ženera
- Švýcarské precisní hodinky. Nástěnné hodiny v nejmodernějším provedení. Brillanty. Klen Šper ké" zboží.Přepychové předměty z čínskéhostěíbra. S i ipakové stolní a jideinínášiní Vše obrorakém

DRAŽBA Holítesesám?
Uznsný za „Bolvýhodnější a nejlevnější nákanaí Sete mýdlo... .....%.... 10h

palpramánvRabomekmvežherých v obeoní zastavárně s FREK "w0,bo,20hKrálovéhradecké Satonkrémnaholení.... .. . 90h
OSLO arameniů Včísle230.(asemináře)| Komakéwda1: BD

odbývati se bude v.sobotu dne 20. Čer- | Vše v bezvadnéjakosti doporučujeatéž poštou

rádia,properů.přpříkrovů,re a| vence,poOt vy v sobotudne27.čer- zasílávýrobnáchnejstaršího| vence 191 od 49. hod. ranní do
závoduv ee o. . k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Ori. č. 86.

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové„omníky, rozpočty,vzorya hotovézbožíkvýběrufranko.
Bez velkoměstaké režie ve vlastních dílnách a |

pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny aš o 209, neš všude jinde.
Jubil. 100let. trvání a40 lot.vlastní činnosti.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

JOS. JELÍNEK, parfumerie12. hod. pol. a od 2. do 6. hod. odpol. WHradci Králové.NA ZÁSTAVY
pozůstávající z klenotů, hodinek, řetízků
zlatých, stříbrných atd. rovněž i ze
šatstva, prádla a rozličných druhů látek,

obuvi, kol, šicích strojů, atd,,
které do konce května 1912 propadly.

Veškeré do dražby propadlé zástavy
lze nejdéledo čtvrtka před dražbou
buďto zůročiti aneb vyplatiti.

V pátek před dražbou sevůbecí|
neúřaduje.

———
Josef Štěpán,

odbornýpozlacovačpro pe kodekí

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojjnéma dacho

venstvu a ul. pažooátam úřadům kopravovánía

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

slacení písma arůzných předmětů venkuso male

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu

Ze správního odboru
obecní zastavárny Královéhradecké.

doporučujese ' Po "56 sajících za ceny mírné. Taktéž dodávám celéodborná dílna A m

prvnía nejstarší pasířské ,A, nová chrámová zařízení
M„saědém slohu a provedení čistě uměleckém.lány a roz zhotovuji úplně bezplatně a
kdolnímo dostavímse na požádánítaktéš

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bromzové
státní medailie z výstavy v Pardubicích.
OP*> Závod založen r. 1898. "hg

Karla Zavadila
v HradciKrálové,

v nově zřízených místnostech, Čelakovského tř.
(za živnostenským domem)

ku zhotovení o žaotelních nádobze stříbra,

bronzu a jiných kovů, od nel:
jednoduššího do nejskvostněího provedení, v každ
vzorku a ryze církevním slohu.

Nejlepší cídidlo nakovy.Žádný přípravek vodový.

Jan by geVšepřenně,čistéadůkladně J. Sylvaterův
AEROTOŽZADtade |anorennástanvo)M Dvě prostranné
mi dodati velodtstojnémuda- | SYTOVOC, poe .

Aa PAea | oder bo 20 | místnostiVeškerévzorkyjsouJeho| —Uměloskýzávod— ' úŽK za skladiště neb dílnu obuvníkům a krejčímBlskupskeuMilostírovido- — Ib pv ry VGJÍ zvláště dobře se hodící jsou ihned

nínádobyJa ' al promá U d | i k pronajmutí. — doptáníu firmy

Úýkaéoparysáašbe: (okn kostelních „ K. V. SKUHERSKÝ,K a ©a k úrernítoráznanábytku v HradelKrál
Všezasílámjen perlon PRAHA-I, :„rozpočty, ,

„oporám al ses šeob,úvěrníspolečnost,
Chudšim kostelem možnosplácetbespřírášek.| (49 roků na Malémná

SMY“Staočporočeníačestnýchuznáníporuce.<giy| mástípodlela)dopo- MiaProsímreledůstojné duchovenstvo©laskavoupřízeň v Králové,
8důvěru závodudomácímu. bu m obe chrá- : (proti Grandhotelu) ::
P ve ea voÍ oaš kdohatámufi přijímávkladyza knlšky

; L a3 Pos 6sedelanými — za 46% až B =Biskupská knihtiskárna |„sy,sóšn,osami.
w] v Hradci Králové [|| *+4=4roky stim| sttenérue done

nabízí své ochotné alužby ku prove
dení všech zakázek zoboru knihtisku. ORD*Hostetnáveřejší |písemnápochvalnéuománi,=

Cenymírné,vyřízenísprávnéa rychlé. Založenoroku 1863

D oručujeme | T

PARAMENTA=mEE Em Wernera E Bjaa



/ na plátué malovaná. v uměl. pro.ede. 1,
v rámech Lebu bez rotLŮ, pe levně
prodá. Na přául se jedno zastavení nevo
celá křížová Ce+a na ukázku Zašle.

Bužší sdělí

atelier J. Hlávka
Praha-Vinoh ady, Puchmajorova ul. 68.

JUDr. Albín Bráf.
Člen ušlechtilé dynastie, | aristokratické du

chem. Při vyslovení jeho jména ihned se vynoří
vzpomínka na rod Palackého a Riegra, s nímž po

podali si tu ruku s upřímnými katolíky, druh dru
ha podporoval v ideálních, vlasteneckých plánech
se vší vřelostí, s muži zde soutěžily statečné, o
svícené ženy, které energicky snášely v dobách
nejhlučnějšího zrádcování břímě dne i horka. Té
měř jedno století byly tři generace této dynastie
strážnými anděly našeho národa, pily hořký kalich
nevděku a potup v době, kdy demagogové sklí
zeli chvatně do vlastních stodol obilí, které vzešlo
přičiněním dynastie této. Rieger pojal za choť dce
ru Palackého, Bráf dceru Riegrovu, tedy vnučku
velkého dějepisce.

A že dynastie tato prokázala národu služby
neocenitelné, děkovati jest výhradně tomu, že zu
stala věrna staré, konservativní tradici. Když růz

lákavé pokušení právě pro Bráta. aby šel tam, kde
rozdávány hodnosti a sinekury. Leč zeť Riegrův
statečně setrval na korábu vyděděných, třebaže
jim lomcovala bouře nejprudší.

A zatím, co husitské radikálčení olupovalo ši
ré davy o rozum, zatím co pro ztřeštěné husiady
nepozorovalo se, jak cizácký kapitalismus jest v
Čechách na postupu, hanobený a karrikovaný Bráf
staral se svým tupiteluům o chléb, V době národo
hospodářské krise stál na bdělé stráži, aby pro fa
natické výbuchy domácích válek nenásledoval ve
liký bankrot za bankrotern.

Nebyla to práce vděčná — drobné, na pohled
málo významné akce pohlcovaly celou energii i
muže skálopevného. A při tom se naráželo ještě
na nevděk, jenž byl výslednicí duševní obmezeno
sti. Jako průkopník moderního hospodářství ná
rodního byl Bráf samoukem a jen houževnatou e
nergií a velikou bystrostí dovedl v čase fanatic
kého 'radikalismu shromážditi kolem sebe kruh

nadšených spolupracovníků.
Staral se o všecky — na sebe zapomínal. Zní

to podivně, že'jak Rieger tak Bráf žili tak prostě,
jako menší úředníčkové. Pomáhali jiným se vší 0
bětavou ochotou k dobře honorovaným místům,
sami rozdávali i tehdy, když na dvéře klepal ci
telný nedostatek.

Význačné linie veřejné politiky všenárodní
práce hospodářské Bráfovy byly již důkladně o
ceněny listy českými i cizími. Ale všimněme si
Bráta v jeho příbytku. Vizme duši šlechetnou, kte
rá za všech dob řídila se heslem: >Ni zisk, ni slá
vu!« Zatím co jiní dali se oslavovati za demago
gické, dobře placené řeči, Bráf přijímal každoden
ně celé řady žadatelů. Od rána do večera otvírány
dvéře jeho pracovny. A Bráf nepomáhal jen sta
ročechům, nýbrž každému, v kom tušil dobrého
pracovníka. Nezavazoval nikoho protekcí svou k
vděčnosti, ačkoliv mohl míti kolem sebe velikou
armádu, kdyby byl sledoval osobní politiku dle
vzoru Rašínova, Švehlova, Vaňkova atd.

V době, kdy mluví mnoho o snášelivosti de
magogové proto, aby zastřeli své tygří zuby, aby
lid nepozoroval, jací despotové vrhají své sítě k
lovení kaprů. Bráf toleranci osvědčoval skromně
skutkem. Docela byl dotčen velice nepříjemně, když
žadatel odvolával se na svou politickou nebo kul
turní příslušnost. Tak rozuměl muž surově napa
daný národní solidaritě, tak jednal pro dobro cel
ku. Ačkoli pak byl v stálém zajetí potřebných exi
stencí, neměl ani svého tajemníka, všecko vyřizo
val osobně, pro každého návštěvníka měl vlídné
slovo, žádného od svého prahu neodpudil. Dr. Kron
bauer vypravuje, jak v posledních letech měl Brát
ve své pracovně velikého černého psa, který ně
kdy na návštěvníka zavrčel, někdy i zahafal. Tu
řekl jednou Bráf s úsměvem: >Jen si pohubuj, po
hubuj si za svého pána, jenž toho nedovede.« Kdo
pochopí, horu Bráfovy obětavé humanity? Takové
drobné jednotky veřejnost nesčítává, třebaže tyto
tvoří dohromady, kilometrové řetězy. A tl kteří
Bráfovi děkují za své postavení, k sčítání se nej
méně přihlásí.

Tu se nám jeví Bráf jako dobrý, šlechetný
člověk v soukromí. A z tohoto jednání nejlépe mů

ministerskému, zda to byla povaha schopná k-obě
tavému zastupování českého. lidu v parlamentě.

Komu má lid bezpečně duvěřovati, ten musí býti
na předním místě povaha poctivá, svědomitá, obě
tavá. Učenost. obratnost zde rozhoduje teprve na
místě druhém, protože právě velicí chytráci, jimž
scházel charakter, zavedli širé davy svou sobec

V parlamentě skromný poctivec, učiní pro národ
mroho, i kdyby nebyl hlavou ženiální, protože ve
sví skronmosti dovede se informovati pečlivě a
podrobně o předmětu projednávaném a pak dle
zralé úvahy dovede také hlasovati správně.

U Brafa však pojila se poctivost s bystrostí
Taková povaha byla

na předním místě povolána státi se po Palackém
a Riegrovi autoritativním otcem národa.

Proti lomozifím, duchaprázdným útočníkům
dovedl se Bráf hájiti účelně, vtipně, ale tak ele
gantně. že nemmusilnikdy vzájemně odprošovati
soka. který později k němu přicházel se slovy sa
tistakce. Gentleman každým coulem, pravý šlech
tie ducha, který i při nejůpornějším hájení české
lichy proti cizincum dovedl si zjednati veliký re
spekt u Němců. Jen takovými velikány dovede
náš národ cizině inponovati,

Jako upřímný,
kodemeiu, hlásil se ke kruhuní katolickým i v do
bě kombinovaných útoku a svou energií povzbu
zova. občany nerozhodné.

Ryzí jeho vlastenectví dokumentováno —již
tím, že byl ochotným služebníkem Čechum všem.
Dvakrát byl požádán, aby přijal úřad ministerský.
Po každé přijal jen po velikém váhání, protože v
něm ctižádostivosti nebylo a jelikož tak nerad 0
pouštěl Prahu! Když se podruhé s Prahou loučil,
plakal. Ale přece šel -——ačkoli byl vážně churav,
še! obětovat zbytek vetchého života v napínavé
práci, ve prospěch svých krajanu. A na smrtelném
loži ještě jeho šlechetná duše se lekala. že snad
nevvkonala pro národ tolik, co mohla.

Odešel Rieger, zesnul Bráí. Jiní zasedají ke
stolu připravenému, sklízejí, kde neseli. Naleznou
se dustojní nástupcové, kteří by s takovou nad
šeností obětovali i při systematických útocích ži-s
vot svůj národu?

Pod okny Riegrů. Bráfů povykují zfanatiso
vané davy slávu Ferrerovi a židovsko-německým
volnomyšlenkářům, demagogové buší toporem do
všeho »měšťáckého«, chválí se Neronové, turečtí
a portugalští katané, bláto se hází do očí vynikají
cím mužun, aby se nemohli súčastniti společné
práce národní. Takový jest obraz nyní. Kam to
vovede, jestliže nad tou divokou anarchií němečtí
židé jásají, lze snadno uhodnouti.

Npi sladce, muži veliký, spánek zasloužený!
Po době velikého utrpení a práce gigantické ra
duj se konečně v kruhu těch, jež jsí tolik miloval!
Odplatiž ti všecko Pán!

P Záložna v Hradci 'rálové. R

: ——— Janské níměstí č. 163.————

. .Lidová reforma.
Prý čím bude více lidových zástupců v par

Vkladyna knížky43,9

lamentě i v úřadech samosprávných, tím bude na

Při a obnosech dle výpovědiúrok i vyšší!

světě lépe. A proto ať se byrokratické řády zde
mokratisují zcela! Takovou snelodii hudou stále
soc. demokratické listy. Ale nyní právě jednáním
soc. demokratických předáků jsou idey lidové
znehodnoceny tak, že i na vážné lidové akce po
hlíží se již s nedůvěrou.

Kdo také klade stálý přízvuk na lidovost,
kdekoli se ukáže? Jsou to lidé, kteří s velikou ne
dočkavostí se připravují k tomu, aby se po zádech
širokých mass lidových vyšplhali k despotickým
křeslům a velmi dobře placeným funkcím. Aby po
litika jednotlivých sobců měla zcela volný průchod,

právě lid se znásilňuje při volbách a,jindy způ
sobem bezohledným, vchází se v kompromisy nej
podivnější, jen aby fanatická většina voličstva při
šla o svého zástupce.

A když začne demagog >lidovou« politiku pro
vozovati tak, aby na předním místě měl!nejvíce u
žitku sám, vždycky si dobře promyslí, jakými ra
finovanými výmluvami uklidní neuvědomělé davy
a jak obrátí v nejkritičtějším okamžiku pozornost
zklamaného množství jiným směrem.

Zkrátka byrokracie stará bývá vystřídána až
příliš často byrokracií moderní, která přichází k
lidu pouze s jiným zevnějším nátěrem. Staří byro
krati vymlouvali se při svých despotických činech
na nutnost zachování pořádku, noví byrokraté po

aEZ:

dé příležitosti obviňují ze zrády na lidových zá
imech, již to jest svědectvím, jaká spousta dema
gogu ze změněných poměru politických a sociál
ních tyje pro sebe.

Posud neutichly veřejné hlasy o chytré poli
tice soc. demokratického poslance Prokše. Není
divu, protože právě aféra tohoto muže nás jasně
poučuje, jak dlouho podléhají ochotně demagogic
kému vlivu právě ti lidé, kteří jiným občanum vy
týkají malou uvědomělost. Prokeš býval obuvní
kem, ale lidový proud svěřil mu redakci »Ducha
Času«. List tento za redakce Prokšovy uvalil boy
kot na hostinského Lamparta v Hranečníku. A tak
Se mnusilhostinský vykoupiti. Pak byl hned hodný
a vzorný.

Boykotovaný obchodník Altendorí dal veliký
insert do »Ducha Času. a nabyl tak také pokoje.
Strassmamuv pivovar a Tillova pekárna zaplatily
účkolik stovek výpalného a již tyto podníky byly
tak řádné, že nemusil soc. demokratický tisk dále
proti nimivystupovati. Tehdy vydavatelstvo a re
dakci časopisu tvořili Smetana, Zeplichal, Prokeš
a Pensch. Ti vyjednávali. ti také peníze přijímali.
Kniha, z níž chtěli dokazovat tito společníci. že
veníze přišly do pokladny strany. byla v niajetku
Smetanově. Čekalo se veliké výpalné od vítka
vických závodu. Leč židé věděli, že tentokráte ne
hide potřebí platiti výlohy stávkové, Proto také
soc. demokraté stávku prohráli.

A teď do toho všeho zapadlo ještě obvinění
Skýpalovo. Když došlo k porotnímu přelíčení, do
kůzali soc. demokraté vším možným zpusobem.
jak jim na tom záleží, aby se dostal Skýpala za
každou cenu za mříže a aby tak na základě tolo
mohli na všecky strany prohlašovati, že pověst o
úplatcích byla zcela mylná. Nejednalo se při spo
ru pouze o Prokše.

Vyčerpaly se i takové prostředky. které pří
mo zarážely. Soc. dem. advokát dr. Witt. ačkoli

vylučo
val české porotce, k porotcům ostatním mluvil ně
mecky, dráždil je proti Skýpaloví poukazem, že
jeho přičiněním nebyly objednány od obce Pražské
roury u německého závodu. Čo na tom. jestliže se
nad tím čeští voličové pohorší? Však se již na
lezne chytrá cesta, ják neuvědomělé davy uklid

stavovskou ukázněnost« atd. A že se sami při kaž

zemský poslanec Prokeš!
Došlo k soudnímu řízení.

platky byly přijaty. po nichž nový bovkot zasta
ven. Skýpala tedy osvobozen. poněvadž samým
Němcem se Imusily rudé triky.

Jak měl tedy nyní soc. demokratický úhoř ze
sítě vyklouznouti? © Výminva se ovšem nalezla.
Vždyť prý to výpalné přijato vlastně pro rudou
orKanisaci. na hražení obrovských bovkotových
výloh — zkrátka jako válečná náhrada.

Tedy zcela nová hospodářská morálka! Viz
me. ubozí soc. demokraté se finančně zakrváceli
pro boykot! Ožebračovali se proto. aby firma ne
šlechetná byla potrestána. Když zaplatila, již se
očistila a stala se vzornou. Proč jen tak veliké
výlohy, stačí-li jindy organisovaným soudruliunm
pouhý pokyn, malá zprávička v jejich listech, aby
se stroj organisace hnul tam, kam rudí generálové
velí?

Kdyby taková sociální morálka ovládla ve
řejnost, stal by se svět hotovým očistcem. »Neza
platíš-li, uvidíš, jakou ti zahrajeme! Ale dáš-li vý
palné, máš plný pokoj. Podle toho, co zaplatíš, sle
víme ti na tvých chybách. Penězi zvážíme tvou
vinu i šlechetnost.«

Který buržoa kdy nutil soudruhy k takovým
boykotovým výlohám? Má snad napadený občan
povinnost platiti za to, co proti němu bylo často
zcela nespravedlivě spácháno? Podivné jsou ob
rysy rudého státu budoucnosti. Tak vyhlíží lido
vá reforma pod štítem. všeobecného práva hlaso
vacího, které prý zakroutí krkem všem parasi
tům, celé zkostnatělé byrokracii!

Žijeme v éře lidové. Masaryk prohlásil staro
čechy a jiné politiky, kteří se stavěli proti všeo
becnému hlasovacímu právu, za lidi bezcharakter
ní. I my jsme pro všeobecné právo volební, ale tak
bezohledně odsuzovati lidi sjiných názorů nemá
práva nikdo. Nuže, ať nyní týž Masaryk přemýšlí,
jaké charakterní kvítí vzrostlo v rudém táboře
právě na půdě lidového práva. Bráf a — Prokeš,
dva mezníky! Jeden »buržoa« — druhý lidový zá
stupce! Prvý přes svůj veliký význam žil chudě,
Prokeš žije jako kavalír. Ale přes to sláva Prok
šovi, protože jest proti buržoům! Aby se jeho ryč
né hrdlo lacino rehabilitovalo, aby lidé zapomněli
na blamáž při porotě, hned na to mluvil na táboru
lidu proti militarismu tak demagogicky, že až urá
žel osobu panovníkovu, takže komisař tábor roz
pustil. Také ve sněmovně tropil výtržnosti, jen aby
zfanatisované davy věřily, že má »srdce k lidu«.
Odbyl všecko lacino, ačkoli jest obžalován státním
zástupcem, ví, že jako poslanec zavřen nebude,
soc. demokratická organisace se ho zastává. Nač

a věsiti hlavu? Může nadávati vesele buržoům

Dokázalo se. že Ú



Taková lidová reforma se dostavila pod pro
tektorátem rudého praporu. A pak se divte, že li
dé. toužící tolik po výpalném, posud postup dra
hoty nezastavili!

nejlépe dcery Vaše ve vý
chovném ústavě Školských
sester v Moravské Třebové.
fo

Krásná, zdravá poloha. Ústav slouží
blavně účelu, české dívky vyučovati
jazyku německému. Nejlepší příležitost
v krátkém čase osvojiti si důkladnou
znalost němčiny slovem i písmem.
Přijímají se dívky školou po.inné i
dospělé. Ke škole dívěí řadí se pro
dívky v němčině poněkud p:kročilé
jednoroční kurs pokračovací s násle
dujícími předměty: náboženství, ně
mecká řeč, německé písemnictví,
účetnictví, těsnopis, domácí hospo
dářství, zdravověda, ručaí price a šití.
Příležitost zdokonaliti se v hudbě,
řeči francouzské, psaní na stroji, ma
lířetví, ručních pracích všeho druhu,
šití prádla a Šatů, vaření atd. —
Vyučovací a obcovací řeč německá.
Měs:čně 45 K. Žádejte prospekt!.

Kulturní jiskry.
První sjezd cyriliský diecése budějovické po

řádá Obecná Jednota Cyrillská a místní pěvecký
sbor chrámový v úterý 23. a ve středu 24. červen
ce 1912 v král. městě Písku. Úterý 23. července.
Odpoledne po příjezdu J. bisk. Milosti Msgr. J.
Hulky společná návštěva krajinské výstavy. Ve
čer 23. července o půl 8. hod. v městském divad
le koncert, při němž účinkuje houslová kolonie za
osobního řízení mistra prof, Ot. Ševčíka, p. K.
Šmauss-Wilbrunn. Člen opery v Dortmundu, p.
Šaša Colbertson, virtuos na hlousle a chrámový
sbor v Písku. Po koncertě přátelský večer v sále
>U zlatého kola«, kde je též ubytovací kancelář. —
Středa 24. července. Dopoledne. V 8 hodin v dě
kanském chrámu Páně A. L. Vymetala »Ecce sa
cerdos magnus« (věn, J. E. p. kard. Lvu ze Skrben
ských, vydal V. Kotrba) při příchodu J. M. nejdp.
biskupa Msgr. J. Hůlky, slavnostní řeč kanovníka
Mser. A. Wiinsche z Král. Vyšehradu, pontifikální
mše sv., obětovaná J. B. Milostí. Při ní chorál va
tikánský (introit »Os justi«, grad. »Justus«, offert.
»Veritas:, communio >Beatus servuse) zazpívají
bohoslovci z Českých Budějovic, místní sbor zpí
vá Jaromíra Hrušky »Missa solemnis« (smíš. sbor,
2 trubky a 3 pozouny). >Pange lingua« A. L. Vy
metala (smíš. sbor, ed. »Cyrill<). Po požehnání:
K. Stecker »O salutaris hostia«, smíš. sbor (ed.
»Cyrill<), Fr. Gregora »Zpívej, duše, Pánu žaliny«,
smíš. sbor s prův. pozounů. Jar. Hruška »Golgota«,
fantasie na varhany. — V 10 hodin: Zahájení sjez
du v zasedací síni městské radnice místopředsedou
O. J. C., uvitání purkmistrem a děkanem král. mě
sta Písku a proslov J. B. Milosti. Přednášky: Ka
novník Vácí. Můller z Král. Vyšehradu: »Stabat
Mater“ se stanoviska literárního, hudebního a hi
storického. Kanovník K. Boček, rektor z Budějo
vic: »Chorál edice vatikánské« s prakt. cvičením
dle »Graduále parvum« (ed. >Cyrill«). — Odpole
dne. Od 2. do půl 5. hod. Skladatel Jindřich Jin
dřich z Domažlic: »Umění. — Umění hudební. —
Hudební kultura«. B. Kašpar, řed. kůru na Smí
chově: »Praktické pokyny o varhanách«. D. Orel,
prof. reálky a konservatoře v Praze: »Snahy cy
rillské«. — V 5 hodin v děkanském chrámu Páně
J. B. Foerster, >Stabat Mater« pro smíš. sbor a
varhany. Nešvera >Ave Maria«, pro 8hlasý sbor
á capella (K oslavě 70. narozein skladatelových,
ed. »Cyrilla), — Nešpory, Pange lingua (chorál),
sv. požehnání, »Zdrávas, císařovno«, trojhlas. z
XV. stol. (Spartoval D. Orel.) Zakončení sjezdu. —
Chorál řídí kanovník a rektor K. Boček, vše ostat
ní ředitel Al. Lad. Vymetal, u varhan Jar. Hruška
(chorál provází J. Farka). — Přihlášky na noclehy
(100 noclehů za režijní poplatek 40 h, v hostincích
za 1.20 až 1.60, v hotelu >U kola« a Dvořáčka za
3 K) na obědy a na koncert přijímá řed. Vymetal
v Plsku. Slevu na jízdném (30 proc.) obstará ředitel
B. Kašpar na Smíchově 271. — Vlaky do Plsku
přijíždějí od Plzně v 1.54, 5.51 odpol., 9.56 več., od
Tábora a Prahy v 11.46 dopol. v 2.39 odpol. v
10.17 več., od Příbrami v 12.14 v pol., 2.59 odpol.,
7.53 več., 9.18 hod. več. Vlak k Táboru, Praze od
jiždí v 5.43 h. odp.,či Plzni, Budějovicům v 9.10
večer. — NB. Při příležitosti cyriliského sjezdu
uspořádána bude výstavka děl a památek Fr. Gre
gory. — Ant. Pixa, děkan a b. kons. ráda. Dobro
slav Orel, redaktor »Cyrilla<, Al. Lad. Vymetal,

feditel kuru a hudební školy. Kanovník Msgre. Ant.
Wiinsch, místopředseda O. J. C. Kanovník K. Bo
ček, rektor bisk. semináře.

na slavnost sokolskou. A sotva jeho verše začaly
se čísti, již 28. června rozloučil se tiše se svou dra
hou vlastí, kterou miloval celou šlechetnou dyší
svojí.

V básnické tvorbě Sládkově nikde nenalezneš
násilné snahy po affektu, nikde tužby po umělko
vaném titanismu. Vše plyne, Šumí a zvučí tak při
rozeně, jako čistý, horský potůček. Dítě venkova
srostlo s nivami, lesy, šŠirými lány, nalezlo v pro
středí rolnickém tolik podnětů k přirozené poesii, že
mu nebylo potřebí utíkati se k bizarrní fantasii, k
dráždivým thematům, jež tak snadno svádějí k fal
šování nebo kalení čistých zdrojů poetických. A pře
ce jaká nádhera, jaká vůně květů, které ženiální
péro Sládkovo vypěstilo! Takové verše nestárnou,
nesevšední, poněvadž nesou značku absolutního
krásna, jež nečiní ústupků a poklon rozmarné
můdě.

A rázovitost Musy „Sládkovy zírá 'z každé
sloky.

lého skřivana, který tak nadšeně se rozezpíval nad
českými brázdami. Sládek byl krásným českým
typem, zrovna tak jako jest Aleš, jehož jednodu
ché, prosté a přece tak oduševnělé linie českého
diváka přímo elektrisují. Básník byl povolaným
pokračovatelem velikého tvurce »Ohlasu písní če
ských: Fr. Lad. Čelakovského. Ze stejného pro
středí, se stejnou tendencí spřádaly se verše obou
velikánů.

Má Sládek důstojného pokračovatele? Vypsána
cena na nejlepší text k hymně agrární. Srovnej
me však práci, uznanou v soutěži za nejlepší, s
kteroukoli básní, uloženou ve sbírce »Selské písně
a české znělky<! Lehce seznáte, kde jásá volně,
vzletně poesie přirozená —a kde se duše k nad
šení nutí.

Sládkovy hřejivé verše jsou vybraným obsa
hem, průhlednou, prostou formou velice vhodnou
četbou pro útlou mládež. Nebylo za jeho věku ni
koho, kdo byl by srozumitelnější mluvou duše dět
ské do takých rájů unášel.

Byl to básník, který se nechtěl nikdy zpro
nevěřiti pravému úkolu českého literáta, faktic
kému šlechtění duší, mužným povelům uprostřed

mírajících z rukou >římského popa.« Tím ovšem
zarmoutil duše, jimž bezohledné Štvanice jsou básní
nejmilejší. , .

Jako básně Sládkovy nikdy nezevšední, jako
se nikomu nepodaří zastříti jejich křišťalový lesk,
tax také v našení národě nikdy nevymizí vděčná
vzpomínka na autora těch zvonivých, úchvatných
veršů. Čest a nehynoucí pamět zesnulému národní
mu velikánovi! ,

Václav Jan Tomášek. Jos. Kl. Zástěra napsa
právě velice výstižnou životopisnou črtu ušlechti
lého vladaře českého světa hudebního z počátku
století osmnáctého. Snesený materiál vybízí vý
mluvně k studiím dalším o muži, který proslavil
náš národ daleko za hranicemi. Jméno Tomáškovo
jest jedním z největších v kulturních dějinách na
šeho národa. Snad proto se o něm nyní tak málo *
píše, že Tomášek děkuje mnoho za svůj význam
kněžím a že s nimi udržoval až do podzimu života
nejintimnější styky. Tomáška podporoval jeho bratr
Antonín, který byl kaplanem v Bojanově. Strýc
Pavel, farář v Přibyslavi, pomohl mu k místu vo
kalisty u Minoritu jihlavských, ředitel klášterního
zpěvu frater Donát poskytl též ruku pomocnou, atd.

Zástěra proti nedomyšleným frásím dokazuje.
přesvědčivě, že Tomášek byl uvědomělým vla

ských hudba opravdu národní. Zhudebnil lyrické
básně Rukopisu Královédvorského. Napsal také:
»Povinen jazyku svému, dávno již po nějaké oběti
toužím a děkuji neodrodilým jinochům vlasti své,
že mně podali příležitosti, vykonati povinnosti té
zvláště v nynější době, an cizozemci vzdělávajíce
a vychvalujíce jazyky své, každému svůj vnutití
by usilovali. Blaze, že spisovatelé naši, cizích ja
zyku znalí, důkladnost a zvučnou líbeznost svého
jazyka seznali a se přesvědčili, že jazykové cizin
ců líbeznosti toliko od hudby vypůjčují; jazyk ale
český, v hudbu uvedený, sladkost se sladkostí spo
juje.« V melodiích Tomáškových skutečně lze zná
ti náběhy k hudbě národní. K širšímu zakotvení
tohoto směru bylo závadou komplikované prostře
dí, jež pohlcovalo skoro všecky síly mistrovy.

A přece — na základě Tomáškově vyspěli ne
toliko moderní skladatelé, jichž melodie se nesly
duchem klassickým a mezinárodním, ale i velikáni,

Málokterý z našich básníků této doby odchází,na
věčnost se svědomím tak čistým, jako veliký pě
vec »Českých písní, Skřivánčích písní, Zvonů a
zvonků.

Jen několika nepatrnými rozběhy zavděčil se
těm. kteří by nejraději každého básníka vehnali
do služby politické kliky »protiklerikální«. Ale vý
jimky potvrzují pravidlo. Jemná, volná duše bás
nikova hrála pravidelně na struny lýry křesťan

V konservatisnu náboženském zůstal si Slá
dek tak důsledný, jako jeho bratr Václav, vynika
jící prosessor. Tyto dvě duše spojilo pouto stej

Sládek to byl, který proti. podvratným a
rmutaým přívalům moderním zapěl roku 1894 své
přesvědčení:

Ko Boha má za pevný hrad,
nic nemusí se zlého bát,
i v bouři může kliden být,
neb nad nin1 Bíúh svůj drží štít.
Nad vrchy, doly, vodami,
jest Jeho ruka nad námi,
jen spojéhejme pevně Naň,
— dál se Jeho vůle staň.

Tak protestovalo srdce muže těžce zkoušené
ho, v němž utrpení víru Zocelilo. proti demago
gům 4 ztřeštěným eskamotérům současným.

Přál si přistoupiti s rodinou svou k sv. přijí
mání na hradě Pražském v kapli sv. Václava. Také
zatoužil napsati slova k písni, jež by se mohla zpí
vati od lidu při mši svaté. Dne 28. června ráno vy
slovil přání po posledním pomazání. Když k němu
vešel kněz s Nejsvětějším, s velikou zbožnosti ví

tal churavý kmet svátostného Krista. >Byl tu ve
lebxÝ pán,« oznamoval pak řediteli Drachovskému.
>Bylo to krásné, to byla má slavná poslední ve
čeře.« A po chvíli úzkostlivé svědomí zhasínajícího
starce projevilo se obavou: »Jen jestli jsem to dů
stojně vykonalie — Umřel tedy Sládek jako roz
hodný katolík. Skromný slavík odevzdal duši svou
do ochrany nebeského Slitovníka.

Rozumí se, že ty volnomyšlenkářské živly,
které za vlasy vláčí do svého tábora Husa, Ro
kycanu a Komenského, také hned s chvatem sna
žily se umístiti ve svém středu rakev Sládkovu.
»České Slovo« zahánělo katolické kněze od po
hřbu Sládkova. Zrovna taková komedie byla pá
chána. když v Mariánské výstavě katolické byly
umístěny i plody básníka Zeyera. Prý to jest pro
fanací a drzostí, hlásí-li se »klerikálové« k Zeye
rovi! Jako by byl Zeyer nepsal za stupňovaného
ryku protikatolického mužně do časopisu našeho!
Nyní v >Osvětě« ještě lépe jest dokumentovásto,
janým s. stál Zeyer po dlouhém přeinýšlení vře
lým katolikem! Nu — a Sládek přijal svátosti u

Hlubokou brázdu vyryl Tomášek jak svými sklad
bami, tak svým paedagogickým talentem na své
samorostlé akademii. Nebyl mužem strnulým, i po
Mozartovi klestil nové cesty.

A jeho skladby? Hrají a zpívají se v cizině ví
ce než v Čechách. Dosud známých skladeb jest
dlouhá řada, z nichž jenom nepatrný zlomek jest
českému obecenstvu znám. Zástěra uvádí na půl
druhého sta komposic Tomáškových, v nichž tvo
ří značné procento skladby církevní. V době, kdy
s velikým chvatem uvádějí se na český trh pře
sládlé a přestárlé melodie italské, kdy se houfně
kupují výtahy dovádivých a málo cenných zpěvů
operetních, již z důvodu paedagogických měly by
se povolané kruhy ujati odkazu, Tomáškova a u
vésti jej v Širší známost českému světu hudební
mu. Vždyť komposice našeho mistra jsou vděčné,
snadno srozumitelné, v širších davech nalezly by
pochpení spíše, než na př. skladby Griegovy, Wag
nerovy, Straussovy. A jestliže sám Fiihrer, který
daleko pokulhává za Tomáškem, má posud tak ve
likou doménu na katolických kůrech, jistě by bylo
na čase, aby obecenstvo seznalo Tomáškovo re
auiem, které prohlašováno za jediného velikého
soka proslaveného reguiem Mozartova. A co těch
komposice církevních jiných vyšlo z péra Tomáš
kova! Jos. Ki. Zástěra má zásluhu, že hnul stoja
tými vodami. Snad jeho práce bude mementem vý
sledným.

Ubohý Andrzej Niemojewski!| Chlubně pro
hlašovala >Volná Myštenka« i v Čechách, jak ve
likou ránu zasadí studium Niemojewského kon
servativnímu nazírání na životopis Ježíšův. Prý
to nebude jenom tuctová tendenční práce! Volno
myšlenkář polský přímo dosavadní dějepisce svou
kritikou ohromí. A ohromil — asi tak, jako Haeckel
— svou neslýchanou drzostí, s jakou odvážil se
prodávati komické bajky jako výtěžky čisté vě
dy. Sformuloval si »theorii hvězdářskou«, kterou
snažil se dokázati, že Kristus nikdy neexistoval.
A před tím přeložil do polštiny spis Renanův, kte
rý tvrdí pravý opak! Patrno tedy, jaká hlavní ten
dence tohoto slaveného volnormyšlenkářevedla: za
každou certu kalit vodu a třebas akcemi protichůd
nými otřásti vírou křesťanskou.

A tak volnomyšlenkářský prorok '>dokazo
val«, že nejlepší evangelista Lukáš sám nevěřil v
historičnost Ježíšovu, že vědomě podal hvězdář
skou báj. Prý Ježíš jest symbolem měsíce nové
ho a jindy slunce, jesle betlemské jakousi hvězdou,
Maria jest pannou ze zvířetníku, Jan Křtitel —
toť starý Dagon, uctívaný v podobě ryby, Simeon
a Anna jsou bllženci >astrální« atd. Takovou >vě
du« hlásal Niemojewski na četných přednáškách za
velikých fanfár volnomyšlenkářských redakcí, kte
ré samostatně mysliti nechtěly. 7.

Toto dryáčnictví zhnusilo se učenému básní
kovi Miciňskému, který není žádným klerikálem.
Týž uspořádal ve Varšavě řadu přednášek o ne
smyslech Niémojewského a přednášky ty koneč



„ně vydal tiskem ve spise: >Walka o Chrystusa«.
Zde poukazuje předem, že nelze onoho volnomy
šlenkáře vážně bráti, což dokumentuje ukázkami
křiklavé ignorance Niemojewského. Tak probírá
hvězdářství duševního ubožáka zžíravou satyrou,

Niemojewského vědecký plášť, jímž tento chtěl
zakrýti svou duševní prázdnotu, chvalořečníci vol
nomyšlenkářští ocitli se v největších malomocných
rozpacích, nevědouce, kudy kam. Po Haecklovi te
dy padla zase »hvězda« nová a »přísní vědátoři«
'volnomyšlenkářští nepoučí v zájmu vědy svedené

. davy „jak byly blamovány. Rozvrat, zmatek kniha
Niemojowského mezi lidmi nemyamlícímizpůsobila
— a to židovským zednářům stačí.

Bostolní práve
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, socb atd.
odborně, Jevně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradel Králové.
Cetná usnání od vid. úřadů duchov. kdisposici

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. V. Š. Kronus: Z po

horských chalup. Kresby lidu. »Ludmily« sv. 3., roč. 14.
Na »Ludmilu«, ročně 6 svazků, předplácí se 2.20 K, na

(Tajemství kříže) II. díl. Přeložil Ign. Zanáška. Cena
90 hal. Zábav večerních r. 33., čís. 4. Na »Zábavy Večer
ní«, o 5—7 svazcích, předplácí se ročně 4 K. — Rajská
Zahrádka«. Časopis pro školní mládež. Pořádá J. Bar
toň. Vychází ročně 10krát za předplatné 1.60 K. Ročník

21.. čís. 8.—10.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. Spisy L. N. Tol
stého v lidovém vydání: Vojna a mír. Tohoto vzácného
dila vyšel sešit 17.—19. po 20 hal. — Sebrané spisy Z.
Wintra. Z rodiny a domácnosti staročeské, řada II., seš.
6.—9. po 30 hal. — Výbor z básní J. V. Sládka. Uspořá
dal M. Hýsek. České knihovny zábavy a poučení sv. 29.,
seš. I. Za 24 hal. — Sebrané spisy F. Heritesa, dil X.

„Na niti humoru. Seš. 9—11. po 30 hal. Salvator (Paříž
ští Mohykáni, díl II.) Román. Napsal Al. Dumas. lIlustro

val V. Oliva, přeložil dr. J. Sterzinger. Seš. 19.—21. po
30 hal.

Nákladem J. R. Vilimka v Praze. B. Kaminský:
Bumbrlíček. Vilimkovy Humoristické knihovny řada V.,
seš. 7.—11. po 30 hal. — Malý Čtenář. Pořádají O. Sme
tana a F. Procházka. Roč. 31., čís. 18.—20. Vychází dva
krát měsíčně vyjímaje prázdniny. © Roční "předplatné
2.40 K.

Časopis katol. duchovenstva. Řídí dři. F. Kryštůfek,
J. Tumpach a A. Podlaha. Roč. 53., seš. 5. Nákladem
kníž. arcibiskupské knihtiskárny v Praže.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F. Vaněk.
Ročník X., čís. 9. Nákladem Em. Šprongla v Pelhřimově.
Vycházi l10krát ročně za předplatné 6.60 K.

kladem »Růže Sušilovy v Brně«. Pořádá V. Navrátil.
Roč. 46., čís. 4. a 5.

Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda. Pořádají dr. A.
Stjan a A. Jašek. Roč. III., čís. 7. a 8. Vychází každého
měsíce v Kroměříži na Moravě za roční předplatné
1.50 K. :

„Škola Bož. Srdce Páně. Roč. 46., čís. 7. Pořádá P. P,
Hlobil. Roční předplatné 3.20 K. Nákladem knihtiskárny
benediktiské v Brně.

Květy Mariánské. Roč. 29., čís. 7. Pořádá P. Kr. Lux.
Roční předplatné 1.60 K. Nákladem knihtiskárny bene
diktinské v Brně.

Pro světový sjezd eusharistický Ve Vldmljest vý
znamnou agitací brožurka: »Průvody s Velebnou svá
tostí v Lurdech«; napsal prof. boh. vdp. dr. K. Slavík.

Cena 8 hal., poštou 10:hal, 7 exempl. poštou 50 hal.,
15 exempl. 1 K. Objednávky vyřizuje: »Česká sekce dle
césního komitétu“ v Č. Budějovicích. Peníze možno po
slati nejlépe v poštovních známkách v psaní. Objedná
vejte hromadně! Upozorňajte touto brožurkou na vele
důležitý tento sjezd! :

Kdo se zajímá o knihy hospodářské, zahradnické

vější katalog českých kmíhoboru hodspodářství polního,
domácího, národ., chovu i léčení zvířectva, mlékařství,
pěstování obilnin a rostlin průmyslových, zahradnictví,

květinářství, zelinářství a ovocnictví, včelařství, lesnic
tví lovectví, rybářství, rybnikářství, hedvábnictví, ho
spodářského průmyslu, obecní samosprávy a zákono
dársiví, kgihzábavných. poučných, školních atd. — O
brattmn

| pectví A. Reinwarta v Praze ve Vodičkově ul.
=" alátevé kychypě. Sbirka předdisů úpravy všech

- druhů zelepin zahradních, polních na saláty, zároveň s
:» pokypš 6 10upeyujípdítyKar. ryb.gid.Zpraco

vala M. Benešová. Nákladem knihkupectví A. Neubertá
"v FázeZ TK" MM

Evwvvv
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- Vyhláška.

Zemský výbor království Českého
zadá na dobu od 1. ledna do I. prosince
1918 řízením nabídkovým dodávku různých

potřeb pro zemské úřední bndovy v PrazeIII., dále pro zemský porodineca nalezíne:
v Praze, ústavy pro choromyslné v Praze,
Bohnicích, Kosmonosích, Dobřanech, Opo
řanoch a Horních Beřkovicích, donucovací
pracovny v Praze a Pardubicích,polepšovny
v Opatovicích n. L. a Králítách a jub.

tr ýl pro děti skrofulosní v Luži a Úví

Takto se budou zadávati:

1. Uhlí a dříví palivové;

2. housky, rchlíky, chléb, maso, játra,
drštky, šunky, lůj, sádlo, máslo mléko,
smetana, cukr, rýže, ccet, pivo, káva
nepražená a vejce;

3. sukno, zboží lněné, barchán, kartoun
a jiné tkaniny, dále houně, pod'ožky

| pryžované, bavlna k pletení, různé
tkanice, vata bavlněná, potřeby ča
lounické, výrobky provaznické, myd
lářské a voskařské, kůže, petrolej
různé druby olejů, líh denaturovaný,
Brunsova vata, lysitol, odorit, lysol,
soda, sláma ložní a hřebeny.

Do kterého z výše jmenovaných ústavů
zemských třeba jmenované potřeby dodati,
dále v jakém přibližném množství, drohu a
jakosti, jest podrobně uvedeno ve zvláštním
výkazu roční potřeby, jenž spolu s pod
míokami o zemských dodávkách, jimž každý
dodavatel se bezpodmínečně-podrobit: musí,
jest vyložen k volnému nahlédnutí v úřed
ních hodinách v podacím protokole zem
ského výboru a ve správní kanceláří kaž

|| dého z řešených ústavů a byl dodán též
všem obchodním a průmyslovým komorám
v království Českém.

O dodávku kterýchkoli předmětů, o
něž jde, ucházeti se mohou též družstva
menších živnostníků, zejména těch, kteří
dle řádu živnostenského k výrobě jsou
oprávněni. .

Každému offerentu pak zůstaveno jest
právo ucházeti se o dodávky projistý ústav
anebo pro více ústavů, po případě pro
ústavy všechny. jest mu však spokojiti se
také s tím, svěří-li se mu dodávky, o něž
se ucházel, jen částečně.

Keffortám dlsžnoponiíti blankotů
kúčelu tomuzvláště vydaných.

Tyto blankety, jakož i výkazy roční
potťeby a podmínky dodávací možno obdr
žeti za stanovený poplatek v podacím pro
tokole zemského výboru, jakoži ve správní
kanceláři každého ze jmenovaných ústavů.

Offerty pak řádně vyhotovené a po
třebnými průkazy opatřené buďlež podány

ra
Vadií netřeba skládati.

Llou amo dení stu,
V Praze, dne 8. července 1912.:

s iE

200006 36,C!
Vřele doporučujeme umělecký závod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

vKutné Hoře
pro odborné pozlacování nových i star
ších oltářů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromie soch * křížových

4! ©est. Sklad náhrobních a nástěnných
křížů a lištových rámců.

Práce v každém obledu dokonalá a
levná.

Závod založen roku 1868.
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Pensionát Voršilek

v Časké Skalici

obsahuje německou školu s právem veřejnosti,
zřízenou dik osnovy trojtřídní měšťanské školy.

Chovanky mohou se vzdělati v jazyce
českém, francouzském (učitelka rozená Fran
couzska), anglickém a Italském, ocvičiti se
v malbé, hudbě (na piano, housle, citeru, har
monium a varhany) a učiti se různým ženským
pracím, vařeni, praní, žehlení a vedení domác
nosti. Též tamel a jemným způsobům spole
čenským se vyučuje.

Ústav má kapli k vytápění, krásnou,
zdravou polohu a velikou zahrada. K vycházkám
chovanek slouží romantické okolí, zvláště „Ba
biččino údolí v Ratibořicích“, o němž se pro
slulý cestovatel Vráz vyjádřil, že „patří k nej
krásnějším místům, které kdy spatřil!“

Měsíční plat mírný. Ostatní v prospektu.
Nastoupiti možno kdykoli.

Školní rok počíná 16. září t. r.
Představení.

Poznámka. Redakce „Obnovy“ odpo
ručuje vřele „Pensionát v České Skalici“ ro
dičům, kteří si přejí, aby jejich dítky německy
se naučily, ale při tom se neodnárodnily a
mravně bez úhony zůstaly.

Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si depo
rečiti veškeré kosteiul uádoby a
Laci 2 to: mo reuce, kalichy
cibáře, nádobky, © ónky pacifkály,
svícny, lampy, telníce, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisám
církevním vyhovující. Staré před

ětr opravuje v původníintenci a©ohnizlatí astříbří neboproti do
platku sa nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílé na u
kázku franko bes závsznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené. Prdes ruční,

slatýcha stříbrnýchklenotů,jako: ře.dsů

kříšků, pobjnkůnároků atd.“ „potářenétabatěrky jídelní náčiní ze ra pravého10 čínskéhovědynaakladě
Staré olate, stříbro a drahobemy bupuje za nejvyůší cen)

JAN STANĚK,
paciř a oicelour

Praha I, el Karoliny Světlé, čís. 19. m.

Lovecké pušky,

Siled veškových
madonek,

Norosa 9 ár
Vojtěch Ráž © Hradtt Křálevá



prací i celuloidové, nápra

Pant pásce
Zakázky obratem “gjij:

PB“ se vyřizují.

Prrní český katolický zárod ve Tldnl,

Franiišek kuber
Dílna ku vyšívání

„ a. zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

„ t d.
Usd CE,

VI o., Kaiser
strasse 5., vedle La
saritekého chrámu

Páně.
Na ukásku sasilá

se vše framco.

Ohraničování pozemků,
plánky pro kupní smlouvy, veškeré
práce geometrovské,

veškeré stavby vodní
drenáže, a silničníprovádí::

Inženýrská a geometrovská kancelář

ENB inženýr NIM

ALOIS HORA,
úřed. opráv. kulturní technik a civilní geometr,

Hradec Králové,
náměstí 15i,

dům p. Žaloudka, proti biskupské residenci.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
n (protokolovaná firma) ;

i v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) £
Bl (bratr P, J. Noškudly, (aráře ro Týpraektieloh)

doporačuje P. T. veledůstojm. duchovenstva ji
Í svůj osvědčený A Často vyznamenaný ;

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

t spolkových praporů a kovového náčiní
i Cenníky, vzorky i roucha hotová ne ukázku

se ma požádání franko zašlou.

Brejle a skřipce,
též dle lékařských předpisů,

teploměry, dalokohlody, lapy atá
doporučuje

Karel Vacek,
závod optický, hodinářský a zlatnický

v Hradci Král, blíže Adalbertina.
Správky rychle a levně.———,

Přijmu

pěedníCa a HLADŮSÍY
na tři roky se zaopatřením.

ANT. FIŠER,
klempíř

v Hradci Králové, Karlova tř.

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

w Hradoi Králové, Svatojanskénám.č. 76.

Zařizování Velkosklad

elektrického lustrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

a přístrojů
Dynama. k vaření

Motory. a topení.
, Instalační

Žárovky: materiál za
Osram, tovární ceny.

Tuogsram, :
Tantal. Solid,obsluha.

Rozpočty zdarma. — Ceny levné.

=———————————>
, Natolický poněžní ústav

„Úvěrnídružstvo Eliška“
v Hradcí Králové (Adalbertinum)

pap“ přijímávklady "ji
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.

Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez
výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

AKKO,
Voledůstojným

dnohorním a patronátním úřadům!

Odborný závod poziaovvočnký

GAUDENU APPL,
UTOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

oltářů, "5$Te
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Rospočty a nákresy sdarma.
Na požádání dostavím ze ihned.

Všem, kdo chystají se o prázdní
neb na Each. sjezd do Vídně dopo

Faráře L. W.Hory
„VADE MECUM“
jenž jest co dietetický ochranný (profylaktický)

likérový připravek

neocenitelný pro důmi na CESTY,
Připravenjest pouze = bylinek a neobsahuje
ničeho, než jen co prospívá. Nemělbyschdzeti
ma žddné faře ani kaplance a vůbec v žádné do
mácnosti jakož 1 v příruční kabelce ddmy, jež
špatně snáší jízdu drahou a poslézevevaku turisty.

Zkuste jen jednou a přesvědčíte se
o prospěšnosti jeho a jistě stane se
Vaším účinným přítelem domaa často
hledaným a věrným společníkem na

cestách.

Obdržeti lze pouze ve výrobně „Vademecnm“
v Dašicích (Čechy) v labvích po 150, 35a49k,
jež nutno předem zaslati s 45 hal. na po to.

Veřejná drAŽDd, am nany odepaohodin ráno bude prodáv ti
kníž. Salmský nájem velkostatku v Eílých Po
ličanech u Dvora Králové následkem zrušení
nájmu různé hospodářské stroje a nářadí,
mlékařské náčiní atd. z několika dvorů.
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soukenník
v Rychnověnad KněžnouÉ

zasílá na požádání vždy X

dle roční salsony kollekci
mejnovějších druhů pravých *

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

zemských, $Četná BEmÁRÍ zvláště z kruhů ve!e-*
důst. duchovenstva svědčí © poctivé 0
suze u.ché ryze křesťanskéhozávodu za

dobu více než třice'iletého působení, +Učiňte, prosm, malou objednávku na
zkoudku. aWolejemnélátky na taláry

| Téžna splátkybez zvýšenícen! $
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Turisté!ein:
ej Vypra
vený a bohatě illustro

vaný turistický časopis

„SlovanskýTurista“
(IV. ročník).

Jediný pohled v tento turistický orgán učiní z Vás
trvalého jeho přítele.Gelerobní předplatné K 6—..
Slavným správám lázeňským, majitelům hotelů
a výletních restaurací, pp. dodavatelům potřeb
turistických a sportovních Ise ingerel ve „Slev.

Turista“ (© Administrace.00nojvřelejídoporuliti.
vPrazo-Smíchově,Švarsenborkovatřída10.

Zhotovuje oděvy dlo
nejnovějších anglio.
a francouz. vzorů.

J+hÓ

o Tovární sklad ©
jemných suken
© všeho druhu. ©
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na půl roku

K sletu „Orla“
(14) Není to zrovna radostný pocit, který nás

mi syny svého národa, jejž bychom — jako zajisté
všecky ostatní strany, stojící na stanovisku ná

a především svorný, máme tedy s ostatními pří
slušníky svého národa týž národní a politický cíl.
A přec je v národě tolik stran, tolik nesvornosti,
a to proto, že tento nejvyšší společný cíl nemá
me my v Čechách na zřeteli, nýbrž jiné zájmy, na
které by bylo dost času, až bychom si ten luxus
mohli popřátí a měli zabezpečeno své v tomto
státě historické právo a politické postavení. Jsme
li si vědomi nešťastného geografického svého po
lože, zříme-li se obklopeny národem velkým a
vyspělým, odříznuty od ostatního Slovanstva, mu
síme také víc a více dospívatř k názoru svého
prvního dějepisce Fr. Palackého o nutnosti Ra
kouska ve středu Evropy jako státu mnohojazyč
ného, v němž můžeme své posice udržeti přede
vším loyálností a věrností k panujícímu rodu, k
rěmuž víže nás historická, neodvolaná a ničím ne
zrušená smlouva, spolu ale houževnatou neústup
nestí na svých právech, přičinlivostí a zámožno
stí; kulturní, mravní i hospodářskou vyspětlostí.
"To je ten — všem věrným Čechům — spo

ké nám,hrozí, jestliže v těchto bodech se odchý
Jíme, nečinnosti a nesvornosti oddáme, nebo ko
nečně jiným cílům podřadíme, což také, bohužel,
se děje, vlastně se již stalo. My nestojíme tu jako
pevná zeď oproti společnému nepříteli, ale jako
rozbitý tábor, který neví, co chce a který tím mé
ně imponuje a se uplatňuje, čím více se navzájem
potírá.

Může se Staročechúm vyčítati, co chce, tolik
je jisto, že ve Vídni něco platili, v tehdejších těž
kých dobách něco domů přinášeli, kdežto dnes? ..
Darmo:0.tom mluviti; jaká politika, takové vý
sledky. Žádný nemá více ceny, než si jí dáti do
vede. Při tom pohledu je nám bolno a jediná my
šlenka nás české katolíky uklidňuje, že jsme my
ten stav nezavinili.

Znal jsem kterési české městečko, kde -ze
samé svornosti utvořili si skoro všecky význam
né spolky dvojmo; národ český bude míti své
"národní instituce pomalu trojmo. Sociální demo
kracie, komandovaná z Vídně internacionálou, jež

-pracuje k svému osamostatnění ve všech oborech,
hospodářském, peněžním, politickém, kulturním i
zábavním, nás nechtějí a ve veřejném životě igno
rují, proto že právě ty nejvyšší ideály s očí ztrá
cejí a — zaslepení falešnou pokrokovostí — kul
turní své stanovisko nad vše ostatní staví. Co zbý

„vá nám tedy jiného, než hledět se postaviti na
vlastní nohy?! Máme těžký úkol před sebou, mu
síme stavěti od základu a při tom vzdáti se všech
výhod, jakých jsme snad dlouholetou národní pra
cí nabyli, ale konec konců je to vždy lepší, než
býti pouhým přílepkem — nechci řící ošlapkem —
dobrým k placení a mlčení.

Dokud žili muži, kteří ideu národnostní nad
všecky předsudky povznášeli, ježto chtěli nejdří
ve národ učit samostatně mysliti, dotud šli jsme
s nimi přes lecjakous bezohlednost.

Dnešnímu pokolení nezdá se býti národnost
věcí hlavní, protože uchváceno Ižipokrokovým
proudem, ztratilo národní nadšení a vnesla do
něho blaseovanost, mezinárodní smýšlení a volno
myšlenkářsé revoluční snahy. Proto dnešní poko
lení při své práci »národní« duchovenstvo, jak nám
kdysi říkali, nestrpí a při tom pokrytecky se du
uje, že by si ho vážilo, kdyby bylo »jako to sta
sé«, kdyby se nestavělo proti pokroku, t. j. ne
konalo svých povinností a nechalo pány dělat, co

ohlední, opravdu vlastenedkých kněží si vážili,
mezi sebou, když se k práci hlásili, vítali, kněží
byli ve spolcích a národních ústavech rádi vidění,
vždyť namnoze byli jejích zakladateli a vůdci.

Nové- pokolení, nesvorné a rozbité na množ
ství stran, jen v jednom zdá se pěstovati svornost
— v hesle: klerikalismus, toť nepřítel. Spolky ne

Bonymírné.

' jsou již národními, t. j. celému národu patřícími,
. nýbrž stávají se domácími krby jednotlivých poli

tických stran; sokolstvo opanovali mladočeši s
národními sociály, besedy, které stávaly nad stra

* nami, fungují dnes již na papíře, hospodářská druž
stva a spolky opanovali agrárníci, vzdělávací
spolky pokrokáři, ještě tak trochu drží se hasiči,
ač i oni se přibarvují dle toho. jaká politická stra
na v místě právě má vrch, a potom zpěvácké a
hudební spolky, jichž čirmost však nepodlamuje
nic jiného než politika, která se sem vnáší, že pra
vé umění musí víc a více ustupovati, čímž tyto
spolky hynou.

Nejdále v tomto stranickém boji dospěli bratří
Sukolové, kteří tak daleko šli, že přijímají za členy
židy, soc. dernokraty, ale ne členy křesť. organi
sací, ač je od těchto posledních nedělí nic, zač ná
rod odedávna bojuje, od oněch však všecko, co
imenujeine vlastí, národem, státním českým prá
vem. Nedávno vyšlo si Sokolstvo dokonce na ná
mluvy k socialistům, dostalo však koš tak zřetelně,
že nebude na dále v pochybnostech, že v tomto 0
vzduší nemá co hledati. K tomu by nikdy dojíti
nemohlo, kdyby je ovládala myšlenka Tyršova a
Fiignerova a nikoli politická pokroková bezbar
vost. To se však na Sokolstvu vzdor všem po
savadním stkvělým všeslovanským sjezdům vy
mstí, protože politika odjakživa zabíjí spolky a
Sokolstvo ovládá politika mladočesko-národně so
ciální. Obě tyto strany potírají se, bojují o pri
mát v českém národě a není pochyby, že jedna
druhou také udolá. Budou-li poraženými Mlado
češi, pak ovládnou Sokolstvo živly ještě radikál
nější, které již nyní vboji: proticírkevním se tam
uplatňují a Sokolstvo zatočí ještě více na levo.

Všecko to postřehli nejdříve katolíci morav
ští, sorganisovali inladý svůj dorost k pěstování
sportu a těla tužení, odtud převalil se proud ten
do Čech a že i zde nezůstalo to při pouhé idei, je
viděti ze sletu, k němuž orlí odbočky se právě

"chystají a k němuž se zvědavosti hledí se vstříc
nejen se strany našinců, ba celé diecése, i Sokol
stva, poněvadž na obou stranách je jasno, že od
tohoto prvního vystoupení závisí v jistém smyslu
i kus budoucnosti Orlů.

Je pravda, že k tomu nemusilo dojíti a je smut
no, že malý český národ může si dovoliti takový
luxus, ale vydalo-li Sokolstvo heslo: »Sokolem

nediví, že jsme přistoupili k organisaci vlastního
Sokolstva, svých orlích hnízd, v nichž by naše
mládež našla svůj krb. My jsme Orly nezavolali,
oni přiletěli sami a iny je vítáme v našich městech
i na venkově, očekávajíce od nich, že budou sluš
ně a důstojně představovati naši ideu, nebudou se
ohlížeti ani v levo ani v pravo, ale přímo že ubí
rati se budou za svým cílem, nevšímati si nepříz
ně světa a posměchu protivníků, jaké vždy měla
dobrá a krásná věc a že s tělesnou zdatností pě
stovati budou nejen národní, ale také katolické u
vědomění našeho lidu. Kéž by Orlové to byli, jimž
připadla by úloha křísiti pokleslého ducha nábo
ženského v našem lidu, jako Sokolové kdysi po
máhali jej křísiti k životu národnímu! Mladí juná
ci, kteří se nestydíte za kříž, k 28. červenci: VÍ
táme vás!

Nová Hiisnerláda. »Musíme dokázati, že u židů
nikde pověry není, že jest každý člověk bezcha
rakterní, který by se odvážil tvrditi opak. Naopak
nám jest dovoleno pronášetí paušální domněnky o

nyní židé znovu se vší smělostí. Vizme n. př. »Roz
| voj« ze 12. t. m. Prý aféra polenská >ukázala ži

dovstvo, Jeho organisaci a jeho obranu v tak ža

ka stydno.« Ano, v jisté příčinějest to pravda. Ten
kráte židovský tisk k vůli Hisnerovi spustil svor
ně válečný ryk proti katolictvu v celé Evropě.
Lhal úžasným způsobem o biskupu Brynychoví,
věřil těm »znalcům«, kteří ani mrtvoly Hrůzové

neviděli, soptil proti lékařum, že se odvážili pro
nésti dle svého svědomí samostatný úsudek, s
velikou radostí uvítal hanebné a bezcitné pode
zření matky z vraždy dcery.

>Opakuji«, pokračuje »Rozvoj<, »že nejslab
šími a největšimi vinniky byli jsme sami, Spoléhali
jsme na pražské kapacity a pak na přispění Víd
ně. Podléhali jsme centralismu, od něhož jsme o
čekávali rozhodné zakročení S dovolením: jest
dovoleno, aby do soudu nad katolickým vrahem se
pletla katolická organisace? Má podvazovati ruce
dvojím porotcum židovská organisace, Vídeň, cen
tralismus atd.? Pro každého stejné právo. A Hils
nerovi dopřáno, aby se hájil před porotou dvojí.
Kolika křesťanům by se vyšlo tak ochotně vstříc?
Až by zakročovaly při soudu nad zločinci politické
nebo náboženské organisace, pak by bylo veta po
svobodě soudcu všech.

Židé měli právo a povinnost žádati, aby se
věc vyšetřila přísně a spravedlivě jako u každé
ho jiného obviněného. Oni však již předem se sta
věli proti pravidelnému postupu líčení s takovou
smělostí, až si sami v očích soudné veřejnosti ško
dili. Nejnesmyslnější bajky přijímali za bernou min
ci. jestliže ty pohádky měly za účel osvobození
Hilsnerovo. A sami polenští židé, kteří jako svěd
kové vypovídali pod přísahou, tvrdili, že »nic ne
vědí«, že nevědí o rozrušení, které po vraždě na
stalo, někteří zase, že Hilsnera ani neznají atd. »Ne,
já nic nevím: zakončilo jich několik svůj výslech.
A těmto svědkum nestalo se proto nic.

»Rozvoj« praví: » K projednání aféry polen
ské, k vypátrání pravdy hodí se jedině Praha. Ne
mnoho lidí; ale přece pracovati co možná veřejně.
Nejprve zvolit malé komité z právníku, mediku a
znalců poměrů na Česko-moravské vysočině, při
brat několik pamětníků z těch dob. Založit archiv.
Všecky noviny, všecky brožury, všecka akta. Ori
entovat se. uvědomit si, kteří svědkové ještě žijí
a kteří ještě žijí pod tlakemt klerikálního násilí.
Někdo z nich ještě muže promluvit, aspoň tolik, a
by mohl být proces znovu zahájen. Pročtěte si
dobře, co se tají v těch řádcích! Jsou tu nápo
vědi, kterým židé, ovšem velmi dobře, porozumí.
A drzosti jest mluviti o klerikálním násilí. Či sku
tečně klerikální násilí Hilsnera odsuzovalo? Než
k tomu dojde, aby »klerikálové“ mohli rozhodo
vati přísně v Rakousku nad výsledkem soudu nad
židem, dočkáme se dříve, že povaha portugalských
katanů se změní v povahu beránčí. A ještě jeden
trik. Pisatel by z Hilsnera rád učinil »slabomyslné
ho mladíka. Kdyby to bývalo možno, pak by se
byli o to židé s chvatem postarali již za první po
roty. Tim si židé nejvíce uškodili, že prohlašovali
za naprostou nemožnost, že by mohl býti Hilsner
jakýmkoli vrahem, že v zahraničním tisku lhali se
vší surovostí o biskupovi a jiných lidech, kteří v
aféře vůbec žádného účastenství neměli. A nyní
se má rozdmychati >protiklerikální« boj znovu, Ale
proč jen tolik stojí o obnovení procesu list židov=
ských assimilantů? Vždyť tito lidé říkají, že jsou
Čechové a staví se tak, jako by v ohledu konfes
sionelním úplně se přidávali k stanovisku »Volné
Myšlenky«, které zní: »Boj proti církevnictví kaž
dému«. Jsme již tak daleko, že židé pornáhají vy
hazovati české katolíky z národa. Ale, jakmile se
jedná o žida ruského, francouzského anebo rumun
ského, rázem zapomínají čeští židé na své »národ
ní příslušenství«, nechají české otázky stranou a
ařičí v dlouhých článcích na obranu svých skuteč
ných příslušníků. Cizí žid, jehož ani dobře neznají,
jest jim milejší než sto Čechů -— třebas i pokro
kářských. Tak se provádí assimilace, která prý má
náš národ spasiti. Budou-li však tak spolehliví a
horliví všichni strážci na českém Sionu, pak to
bude dopadati velice bledě. Má-li se český národ
více exponovati pro zahraniční židy, než pro do
bro svých vlastních příslušníků, pak bude v cizích
službách, jako již jsou nyní požidovštělé listy po
krokářské. Aféra Hilsnerova zase má odvraceti

jenu část národa od nejpilnějších potřeb národních.

Všuderozšiřujte
a podporujte

katolický tisk

Prvnízávod
—0mleté. —
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Filiáliky 8 pejácíMistekoHhlara
Karlovy Vary - Klatovy - Krakov - Liberec 
Lvov - Mělník - Olomouc - Moravská Ostrava 
Pardubice - Pleek - Plzeň - Prostějov - Tábor 
Terst a Videů.

Grado (po dobu
Expositur y: lázeňskésezony),
Vídeň: v II., II., IV., VII., X. a XVT.okresu.

Při cemtrálce, resp. filiálkách utávají
oddělemí: hypoteční, průmyslové, železářské,
cukerní a četná oddělení pro obchod se zbožím.

4% "adovisy, obstazá:valuty vní

Politický přehled.
Česko-německé siniřování jest nyní předmě

tem pilné pozornosti celého Rakouska, zraky váž
ných politiku obracejí se ku Praze, odkud se volá
do světa o šťastném pruběhu jednání, nato hned
zase o uváznutí smiřování. S určitostí se píše, že
dorozumívací rozpravy budou v nejbližších dnech,
snad tento týden skončeny. Řešení těžké otázky ja
zykové u poštovních úřadu překlenuto ve schůzi
dne 15. t. m. pověfením poslancu dra Fiedlera a
dra Bachmanna. aby vypracovali příslušný návrh
zákona a předložili ho pak komitétu pro úpravu
jazykovou u státních úřadu. Na to započne jedná
ní o reformě zemského zřízení a o úpravě jazyka
u uřadu samosprávných, v niž stávají dosud ještě
úva sporné body. Dne 15. t. m. českým referenty
provedena také přehlídka po dosavadních výsled
cích celkového jednání.

Polský strach z vyrovnání. Polský tisk v Ha
liči a ve Slezsku jest najednou znepokojen česko
německým vyrovnáním, jež prý pocítí na své ku
ži slezští Poláci. Podle vseho shodli se prý Češi a
Němci také o Slezsko. A jest prý na Kolu polském,
aby žádalo hned na vládě, týká-li se dohoda če
sko-německá též Slezska, aby se Poláci účastnili
smiřovaček, Patrně jde o strach, že Poláci po smí
ření česko-německém přestanou býti hlavními slou
py vládními.

Třebenický »Volksrat« poroučí německým po
slancumn, aby mu aspoň pět dní před valným shro
mážděním německých davěrníku byly v několika
výtiscích dodány texty úplných osnov zákonů do
rozumívacích, aby si je »Volksrat. mohl prostudo
vati a — ovšem nanovo štval proti vyrovnání.

Ministr Trnka na Moravě. Ministr Trnka vrátil
se 12. července z inspekční cesty po jižní Moravě
do Vídně a přesvědčil se, že na Moravě jest regu
lace řek velmí potřebnou.

Protičeské štvaní z Vídně. Videňští volní my
šlenkáři 11. července konali protestní schůzí proti
domnělému ztýrání pražských buršáku o sletu

všesokolském. Při sehnzi štvali poslanci dr. Pol

ván. když napomínal řečníky, aby neštvali proti
Čeclim vídeňským. — Vídeňský magistrát usnesl

podmínkou k přijetí do služeb města Vídně. Záro
veň pořízen seznam všech obecních zřízencu, kte
ří se přiznali k české obcovací řeči. — Vídeňský
starosta dr. Neumayer na schuzi ve Frankfurtu u
jišťoval, že Vídeň zustane vždy německou, že Ra
kousko chce míti i na dále >pohraniční stráž« a
zapřisahal Němce z říše, aby nenechali padnouti
»(Ostmarku.. Zatím se však Vídeň bez českých
dělníku obejíti nemůže.

Panská sněmovna 10. července schválila
lohy projednané sněmovnou poslaneckou.
vlastně skončena teprv parlamentní kampaň
čínají parlamentní prázdniny.

Volební oprava v Uhrách zase chystá se v
novém vydání. Příslušný zákon bude prý předlo
žen parlamentu na podzim a současně i zákon o
novém rozdělení volebních okresů. Nadvláda Ma
daru bude prý tu zcela zvláštní měrou zabezpe
čena.

Protl hr. ši. Tiszovl učinilo trestní oznámení
72 maďarských oposičních poslancu, kteří byli vy
vedeni policií ze zasedací síně posl. sněmovny a
sice pro násilí. Trestní oznámení učiněno i na
policejní úředníky. kteří spolupůsobili při vyvádě
ni. -- Vedle toho každou neděli rozjíždějí se opo
siční poslanci do célé země a bouří lid proti vládě.
Přes to.však oposici se nedaří. Z 36 municipií (měst.
zastupitelství) jen 8 přijalo malou většinou návrh
ua vyslovení neduvěry vládě, © municipií podobný
návrh zamítlo a 38 mmumicipiivyslovilo vládě di
věru a odsoudilo jednání oposice.

Povstání-v Portugalsku. Přes všecko popírá
ní republikánské vlády jest situave 1% hlavním

před
čímž
a za

SETLT

městě Lissabonu velice vážná, kde prý je velká
část posádky republikánské ve spojení S monar

i jeden republikánský pluk přešel k nim. K vnitřní
mu rozvratu v Portugalsku přidružily se vážné
nepokoje v portugalské Indii. V Satari dali se do
morodci pohnouti ke vzpouře.

V Srbsku povoláni byli všichni záložníci k
2ti-a I3tidennímu cvičení. Srbsko chystá se tedy
k válce.

Rozvrat v Turecku pokračuje. Vzpoura části
tureckého vojska jest v první řadě namířena proti
mladoturecké nadvládě v Cařihradě. Prvním dů
sledkemn vojenské krise jest koncese oposici a
změna na křesle ministerstva vojenství. Ministr
Mahmud Šefket byl nucen učiniti místo Mahmudu
Muktaru, býv. ministru námořnistva. — Povstání
v Albanii nabývá stále větších rozměru.

Válka italsko-turecká, Italské vojsko v Tripo
lisu dobylo prý důležitého místa Sidi Ali. Ze zuři
vého boje vyšli prý Italové s malými ztrátami.
kdežto Arabů a Turků padlo na sta.

Církevní zprávy.
Z diecésního eucharistického komitétu. Počet

objednaných kongressových lístku | překročil již
značně číslo 600, takže z diecése královéhradecké
bude slušné zastoupení. Ve zmíněném počtu jsou
zahrnuty přihlášky jen z českých osad. Mimo to
někteří si objednali lístky z Prahy od sekretariátu
Zemské rady katoliku. Tito by mohli k vuli zjištění
zastoupení královéhradecké diecése oznámiti kor
respondenčním lístkem diecésnímu komitétu, že se
přihlásili u sekretariátu v Praze. Ovšem zásilku
lístku obdrží jen tam, kde si lístky objednali.

Přihlášky k noclehům nemůže již diecésní
konutét po 20. červenci přijímati. Kdo objednal noc
leky dříve a neudal dosud jméno. pro koho nocleh
je určen, musí dodatečně na lístku jméno oznámiti.
Penize na noclehy se nepřijímají a předem zaslané
se včas vrátí, protože se noclehy musí platiti ve
Vídni.

Po 30. červenci diecésní komitét nebude při
jímati přihlášek ani na kongressové lístky, proto
bude nutno je objednávati přímo u centrální kan
celáře ve Vídni (Stephansplatz 5) aneb u Zemské
rady katolíku v Praze (Myslíkova ul.)

NB. Objednané lístky kongresové s odznaky
a jízdními legitimacemi začnou se rozesilati po
čátkem srpna najednou. proto nebudiž expedice
zvlášť nedočkavě urgována. Je to zbytečné obtě
žování, jemuž nelze ani vyhověti, protože lístky z
Vídně dosud všechny nedošly.

Vkladyna knížkydělo
Při větších obmosech dlé výpovědí úrok i vyšší!

Zprávy organisační
a spolkové.

Pouchovská slavnost svěcení praporu :Katolicko
nároaní
zdar. bude-li jen poněkud příznivé požasí v den slavno
sti 21. července 1. r. Spolkový prapor jest překrásný.
%e všech osadách okolních pilně se pračuje pro slav
nost a nadšení v lidu je všeobecné. Všecky farní osady
Pydonoa slavností kornorativně účastny. Také okolní

bratrské spolky jsou zvány a slíbily (zvláště | spolky
královéhradecké) plnou účast. Mládež, družičky a mlá
denečkové účastní se ráno hojně celé slavnosti, která až
do odpoledního požehnání má ráz čistě náboženský. Do
koncertu zahradního smí školní mládež za doprovodu
rodičů neb jich zástupců. Mezi přihlášenými družjčka
mi dospělými a mládenci z dorostu křesťansko-sociál
ního jsou členové a členky všech přifařených osad. Or
lové z Hradce Králové, Mariánská družina, hasiči ze
Slatiny přijdou s odznaky a v stejnokroji. Mezi družič
kami, nesoucími prapor spolkový k posvěcení, jsou obě
dcerušky páně Ornstovy ze zámku ve Správčicích a též
dcera J. Exc. zemř. ministra dra. Kaizla, jehož choť
jest dcera bývalých pánů Píšů ze Správčic. Z Černilova
přivede vsdp. Seidl celý průvod účastníků z celé své
farnosti. Také z Čibuze a Holohlav očekávají se čet
ní hosté s prapory spolkovými na Pouchov, kdež v 9
hodin vyjde seřaděný průvod s hudbou ke kostelu far
nímu. Na pěkném a velikém předkostelním prostran
ství bude vystavěn oltář a kazatelna, kdež za pěkného
počasí služby Boží konati se budou. Četní osadníci a
majitelé domů, i nečlenové naší Jednoty, ale přátelé její

své prapory. Hosté, pokud se nepřihlásili na oběd spo
lečný u far. úřadu na Pouchově, nechť tak učiní zpříma
v hostinci u Česáků u nynějšího tamějšího hostinského,

a koně zaveďte do hostince pana Zadrobílka »Na sta
ré, jehož hostinec též doporučujeme účastníkům, Ji
noši a dívky budou v národních krojích. — Jaké pozor
nosti a závisti těší se slavnost naše nedělní na Poucho
vě a jinde u našich »přítelíčků«. viděti z toho, že nám
četně vynadali v novinách »Ratiboru« a »Královéhra
deckých Rozhledech« (vždyť jsou z nadávání katolikům
živi, pozn. sazeče), že nám trhají plakáty z úředních
tabulek obecních, ač tam plakáty byly p. obecním stráž
nikem třikrát nalepeny a nikomu nepřekážejí v ničem.
My nestrhujeme z obecních návěštních tabulek žádné

Všem občanům má býti zajisté u nás stejné právo a

nosti výlet k Labi za Král. Dvorem. Neuškodi nám to
nikterak: z Věkoš přijdou farnici také na slavnost naši
a Jiných bude víc než dosti. Tedy na shledanou o slav
nosti Pouchovské dne 21. července!

Všeobecný sjezd české mládeže křesťansko-soclální
v Třebechovicích 14. července. K nejdůležitějším a zá
Aladním složkám našeho života organisačního náleží
jistě organisace mládeže. Silná, uvědomělá, sebevědomá
mládež. dorost jasných ideálních ušlechtilých (snah,
žistého srdce, velké duše — toť první litera naší ve
řejné abecedy. K této posile, povznesení a nadšení naší
mládeže zajisté mnoho přispivají jeji sjezdy. A právě
voslední velkolepý kongres mládeže pod památňým O
rehem podal nám důkaz o vnitřní síle. imanifesačních
velkých projevů i © Zivotnsti naší mládeže. -— Těžko
vyličiti, jaké těžké boje bylo nám překonati před sjez
Vem. Musili jsnie bojovati proti velikým nesnázím po
měrů: krátce před tím konal se sjezd krajinský v Nov.
Hrádku. v Libici. v Rohozné, nato slavnost Týnišťská,
pzk krajinský sjezd v Opočně, týž den konal se sjezd
v Nové Vsí n. Pop.. v několika dnech bude následovati
slavnost na Pouchově, 26. července koná se sjezd o

byl sjezd projektován jako všeobecný, zaujala Praha
stanovisko passivní, ohromné obtíže až do posledních
hodin působily nám úřady, nechtějice povoliti konání

pokrokářská klika na radnici Třebechovické
rozviřila proti nám horečnou agitaci od domu k domu,
posilajíc svoje náhončí, narazili jsme i na nejedno ne
pochopení v řadách vlastních .. . A přese všechny tyto
obtiže, intriky a nástrahy tajné i veřejné zvítězili jsme
a dobyli překvapujícího výsledku. Soc. demokraté se
nám posmívali. že prý jsou zvědaví, jak zaduní půda
rod Orcbem nadšenýmí řadami klerikálního dorostu, ale
us.něšek ten jim zmrz] na ústech, když se ubíraly mě
stem bujné ty Čtvřstupy naších jinochů a dívek, jichž
sc tu sešlo he dvěma tisícům, aby ukázali: - Marné pro
ti dám jsou vaše vzteky!« — Slavnost sama, podporo
vaná velice příznivým počasírr konala se přesně Jle



FILIÁLKY A EXPOSITURV:
Praha, Josefské nám., telefon čís. 4508.5870.
Nemily, podrušný úřad [Rak.-uher. banky,

telefon č. 21.

Krakov, ulice Wislna, telefon čís. 228B.
Plseň, Františkánská ulice, telefon čís. 111.
Chrudim, telefon čis. 49.
Jičín, telefon číslo 40.
Mlame, telefon číslo 52.

|
Provádí veškeré obohody

bankovní, směnáronské a bursovní.

Zúročivklady na vkladní knižky
"P 4 odednevloženíTMde dne vybrání.

Vklady delší výpovědí vázané i vyšší sazbou.

Dopeše: Kralobanka.

Zelošen roku 1460.

Akciový kapitál korun 15,000.000-—

Reservní fondy korun %,700.000—

Vklady celkem ca korun 41,009.000—

Velkový obrat na všech účtech v roce 1911
K 2278,101.044—

Celkovýobratnaoba Vroce1911
noněněnontniěZaložen roku INGN.

programu. Proto upouštime od podrobného rozboru á
jenom poukazujeme na obzvláště významné momenty.K
nin zajisté náleželo úchvatné kázání vldp. děkana z
Kostelce n. Orl. Ant. Kašky, jenž nádhernými barvami
svého důmyslu a řečnického talentu oslnil všechny mla
distvé posluchače a nadchl je k svatým bojům za vel
ké naše ideály. Slavnostní mši svatou celebroval míst
ní vsdp. děkan F. Hanousek. Chór, řízený horlivým a
obětavým vldp. katechetou Třebechovickým, krásně se

přednesem cenných skladeb sborových i sólových k in
timnosti posvátných těch okamžiků. Odpolední tábor li

du na náměstí se odbyl! celkem klidně. Zahájil jej staro
sta Sdružení mládeže křesť. soc. se sídlem v Hradci
Králové dp. K. Keppl z Hradce Králové temperamentně
přednesenou obsažnou řečí. Předsedou zvolen byl osvěd
čený činovník Třebechovický p. Koleš. Slavnostní řeči
promluvili: předseda české strany křesť. soc., rolník
a Starosta p. Fr. Šabata, sl. J. Řehořová z Meziříčka na
Moravě a Slovinec p. JUC. M. Zavadlal. Řeči jejich by
ly jedním slovem brillantní a došly zaslouženého ohlasu.
Potom se konala ve »Vysokém boru« národní slavnost
s velmi bohatým programem. Aranžování její všecky
učastníky náležitě uspokojilo. Večerním věnečkem byl
slavnostní den ukončen. — Pohlížíme-li zpět na výsle

Podal nám důkaz o svěžesti našeho hnutí křesť, sociál

kterými se ubírá organisace naší mládeže a že není
třeba věsiti hlavu -dolů z obavy o budoucnost. Nikoli!

Máme silnou mládež, budeme tedy míti i budoucnost.
-—Ke koncireferátu vzdáváme vroucí »Zaplať Pán Bůh!
všem, kdož o zdar sjezdů se přičinili, děkujeme všemu
uvědomělěnu obecenstvu města Třebechovic, jež se
nedalo ferrorisovati a osvědčilo hrdě své katolické
smýšlení ozdobou domů prapory, vzdáváme díky ve
škerým místním katolickým spolkům, jež ruku v ruce
s láskou vzácnou vyšly nám ve všem vstříc a nejvíce o
zdar slavnostního dne se přičinily, vřele tiskneme ruku
horlivému duchovenstvu, všem řečníkům, obzvláštní dí
ky platí velect. dámám a pánům, dobrodincům atd., kte
ří přispěli při sjezdu perlou neobyčejné obětavosti a
blahovůl 1 vůbec všem lidem dobré vůle, kteří s námi
tak nezistně pracovali. Slavnosti Třebechovické nám
dlouho, dlouho budou tanouti ve vděčné paměti.

Slavnost sdružených katolických spolků v Pardubi
cích, pořádaná na »Vinici« 7. t. m., vydařila se nám k
úplné spokojenosti. Krásná poloha »Vinice< sama dodá

vá každé slavnosti rázu slavnostnějšího, což teprv, když
se tam sejde tolik hostí, jako bylo o minulé neděli o

slavnosti sdružených spolků katolických! Bylo sice
silně agitováno za tím účelem, aby slavnost se nezda
fila, ale marné bylo úsilí národních sociálů, kteří na

„podlomení slavnosti katolíků uspořádali hned v nejbliž
ším hostinci u Vinice svoji,trucslavnost. Ten den bylo
tolik slavností v městě a okolí, že jsme jen s podivením
přehlíželi ty proudy obecenstva přicházejícího mezi nás

a netajíme se ani obavou, která nás pojímalapři vzpo
mince na různé ty okolnosti, které ohrožovaly účasten
ství obecenstva na »Vinici«. Jsme, jak náleží, v kaž
dém směru s výsledkem slavnosti spokojeni, aspoň ji
stě daleko více, nežli soc. demokraté, kteř! podobně týž
den vyrazili do zelenobranské dubiny na výlet jenž
skončil, jako obyčejně, pod heslem: »rovnost, volnost
a bratrství« válkou mezi soudruhy.

Chrudim. Spolkový výlet 7. t m. pořádaný se poi
kal se značným morálním i materielním úspěchem a
podal nám nový důkaz, jak se blahodárně osvědčuje
sdružení všech tří spolků. Kéž jest to další pohnutkou
ke společné obětavé práci, jejížto sladkým ovocem jest
pravé bratrství a opravdové porozumění účelu katolic

kých spolků! Jejich členové i při zábavě mají ukázati,
juk baví se srdečně duch ideou křesťanskou pronik
nutý. Budiž zde vzdán dík především výboru zábavní“
mu, jenž nezištně obtížný: úkol na se vzal a-znamenitě

provedl, další dík platl účastníkům v krojích, kteří spe
střili průvod a na výletišti starali se o finanční úspěch
výletu. Budeme se těšiti, že roztomilé selky ještě v

hojnějším počtu rozvíří zábavu na +Zlaté«, kterou při
vycházce nejbližší budeme pořádati. Dík i členstvu, kte

ré pěkně průvodem manifestovalo své katolické pře
svědčení a své děti též do průvodu malebně vystrojené
vzalo. Jen žádnou obojakost — buďme muži zásad —
a proto, jsem-li katolík, ukáži to ve všem a všeho jiného
se budu úplně straniti, Ukažme, že ctíme velké muže
své prakticky. Nuže, „svoji k svému a vždy dle prav
dy“. a kdo nesmýšlí úplaě s námi v duchu stanov, je
proti nám a není upřimným bratrem a sám se tak od
cizuje té rodině naší, která v čele svém nosí kříž. —

Upozorňujeme ještě jednou, aby členstvo na sjezd do
Hradce jedoucí bez výjimky všechno odznaky mělo a
tam všude pohromadě se drželo a jiných cílů nevyhle
dávalo, než za jakým se tam jede. Aby naše myšlenka
vlastního katolického domu co možná brzy se "skuteč
nila, nechť pamatuje každý člen na stavební icud, aby
co nejdříve každý měl splacený svůj podíl, jejž na do
brý úrok si ve spolku ukládá, neboť jedině potom bude
lze přikročiti k akci rázné, vyplníme-li dříve, co jsme
sami povinni. Nuže, pamatujte pěti korunkami na vlast
ní spolkový krov! — Budiž na tomto místě i blahopřáno
všem našim členkám Aninkám!

Nová Ves nad Popelkou. Dne 14. července ve svá
tek sv. apoštolů slovanských Cyrilla a Methoděje konal
se u nás krajinský sjezd spolků a organisací české stra
ny křesť. sociální z Podkrkonoší. Srdce zaplesalo, když
v mohutném průvodu ze spolkové místnosti p. Fr. Děd
ka, majíce v čele dívky oblečené v národních krojích
a bujaré Orly, kráčely spolky se 4 prapory za hudby ku
chrámu Páně sv. Prokopa na služby Boží. Na starém
hřbitově u kosteia kázal vsdp. kanovník Dr. Fr. Šulc
na slova ze Zjevení sv. Jana 11. 4.: »Tiť jsou dvě oli
vy a dva svícny, před obličejem Pána země stojíce«
o sv. apoštolech Cyrillu a Methodu. Přirovnal sv. apo
štoly s Mojžíšem a Aronem, vzletným a krásným a
dojemným způsobem vylíčil a cenil jejich zásluhy o cír
kev a o národy slovanské, poukázav, že olejem milosti
Boží a světlem sv. víry prokázali národům slovanským
neocenitelných dobrodiní, za čež za všecko jako apo
štolé všichni, i oni museli zakoužeti ústrků, osočování
a pronásledování i od svých bratří v úřadě, německých
biskupů. Ale papež Hadrian II. nejen s neobyčejnou po
ctou je přijal, ale nad to slavnostním způsobem položil
jejich slovanské knihý bohoslužebné na oltář, a tak
schválil a prohlásil staroslovanský jazyk bohoslužebný
za rovnocenný s jazykem řeckým, hebrejským a latin
ským. — Potom celebroval s assistencí zpívanou mši
svatou vdp. vikar. sekretář a farář lomnický Ant. Láš.
Odpoledne v zahradě spolkové místnosti řečnili pře
svědčivě a se zápalem vsdp. ThDr. Fr. Šulc +0 vý
znamu našich schůzí v době přítomné«. Významem těch
to schůzí je: I. maniiestace, abychom ukázali, že zde
jsme, 2. informace, abychom se poučili a posilnili, 3.
protesty, abychom veřejně odsoudili zlo, jež odstraniti
není v naší moci. Pak krásně promluvila pí Vávrová,
předs. dám. odb. kat. jednoty v Semilech »Žena v rodině a

Činnost její v životě veřejném« a konečně promluvil s
ohnivým temperamentem p. redaktor Fr. Šupka »o0po
krokáfských heslech ve světle pravdy.« — Všichni řeč
nici po zásluze odměněni byli častým potleskem. Naše o
svědčená kapela hudební jak koncertem v zahradě tak
i večer při věnečku povzbudila“ účastníky k veselé a
příjemné zábavě. Krásné při tom počasí umožnilo hojnou
účast na slavnosti. Upřímné díky vzdáváme všem úča
stníkům, zejména vsdp. kanovníku Dru Fr. Šulcovi za
krásné kázání a jeho odpolední řeč. Dále vdp. faráři
Ant. Lášovi, horlivému řečníku o sjezdech eucharistic
kých, neúnavnému a všem milému redaktoru p. Fr.
Šupkovi a neohrožené řečníci paní M. Vávrové, vdpp.
duchovním z Jičína, Nové Paky, Libštátu, Radimě a
Roztok za jejich laskavou přítomnost a všem velectě

ným spolkům katolickým z Jičína, Nové Paky, Lomnice,
Tyna-Rovenska, Bělohradu, Semil, Libštátu, Oubislavic,
a celého okolt Neohroženým Orlům a dívkám se sta
tečným junákem v čele jejich průvodu. Zasloužilému vý
boru katol. jednoty v Nové Vsi a vel. p. Jos. Hanzlikovi.
Občanům Novovesským ku povzbuzení volám: »Zdař
Bůh!« Po řeči vsdp. dra. Šulce byla jednomyslně při
jata následující resoluce: V uvážení, 1. že spustlost v li
du. zejména v mládeži, úžasně se vzmáhá, tak že trest
nice, polepšovny, pracovny, blázince a pod. ústavy ne
stačí, 2. že hlavní příčinu tohoto hrozného zjevu třeba

kazují. v uvážení, 3. že takovouto četbou zhoubnou v
našem národě jsoutaké spisy Macharovy vůbec a jeho
čítanka zvlášť, 4. že právě čtvrté vydání této čítanky
dr. Masaryk interpelact na řísské radě immunisoval a ;
tak ji do našeho lidu volný přístup opatřil: vyslovuje |
tábor lidu v Nové Vsi nad Pop. 14. července 1912 shro
mážděný nad počínáním obou jmenovaných mužů své

nobeného, vždy a všude veřejně hájiti, ke Kristu, pra
vému Bohu neohroženě se hlásiti a tisk dobrý proti ti- ©
sku zvrhlému podporovati a šířiti.

Sjezd katolického studentstva v Kroměříži koná se
ve dnech 12. a 13 „srpna t. r. pod protektorátem sl.
městské rady kroměřížské. Program: 12. srpna dopol.

v 6 hod.: Mše svatá v chrámu Páně sv. Mořice v Kro
měříži, slouží Dr. Ant. C. Stojan, probošt a poslanec.

V 9 hod.: I. Zahájení sjezdu a volba předsednictva. 2.
Studentstvo a idea Cyrilo

Methodějská. 5. ThC. Jos. Lorenc: Studentská práce a
pologetická. 4. PhC. Václav Navrátil: Student na střed
ni škole. Ve i2. hod.: Společný oběd v hotelu »Central.«
Odpol. ve 2 hod.: 5. SI. Luisa Horňanská, kand. učit
Povinnosti studentky ve školním roce a o prázdninách.
6. JUSt. Hynek David: Studentská činnost vincencián
ská. 7. And. Hurt, kand, učit.: Student a abstinentismus.
Večer v 8 hod.: Přátelský večírek +na Nadsklepi« s
přednáškou PhC. Frant. Trčky: Hnutí katolického
studentstva.« — 14. srpna dopol.: mše svatá (jako 12.

srpna). O půl 9. hod. 1. JUst. Lad. Daněk: Sociální prá
ce studentská o prázdninách. Z. Ing. Th. Myslivec: Naše
vysokoškolské poměry. 3. Dr. Frant. Nábělek, prof. a
školní rada: Jakou povinnost mravní má akademik k
národu. 4. Zakončení sjezdu. NB. Schůze sjezdové kona
ji se v místnostech kníž. arcib. seminaře v Kroměříži.
Vstup pouze na legitimaci, jejíž cena pro studenty 22
h, pro nestudenty 1 K. Noclehy v semináři, tamtéž za
režijní cenu snídaně. Obědy a večeře za režijní cenu
v hotelu »Central«. Přihlášky na sjezd přijímá a veškeré
dotazy a informace ochotně zodpoví Česká Liga Aka
demická Praha - II., Voršilská 1.

Přátelům katolického studentstva vysokoškolského!
Všude ve hnutí katolickém v Čechách pociťuje se ne

dostatek katolické intelligence -laické. Proto je nejvýše
nutno, aby katolické hnutí si vlastní itelligenci vycho
valo. Slibný počátek a záslužné dílo koná tu mezi vy
sokoškolskými studenty v Praze spolek katolických a
kademiků Ceská Liga Akademická. která shromažďuje
v sobě vysokoškolské studenty katolicky citící a vede

je tak, aby po absolvování studií stali se průkopníky
a duševními vůdci katolického lidu. -Česká Liga Aka

demická« prodělala tuhé boje se studentstvem liberál
nim a pokrokářským, ale odolala a stojí již dnes pev
ně jako středisko katolického studentstva českého. Vy
dává již 4 roky svůj časopis -Studentskou Hlídku- a má
za sebou celé legie studentstva středoškolského. Zá
sluhuje si tedy Česká Ligu Akademická: hojné pod

pracovati mohla. | Proto -vybízí »Česká Liga Akade-'
mická“ všechny přátele katolického studu- „vaj aby
se stali jejími zakládajícími a přispivajícími členy. Zaklá
dajítém členem »České Ligy Akademické“ stává 'se
ten, kdo věnuje Lize jednou pro vždy 200 K, buď na
jednou nebo ve čtyřech po sobě jdoucích splátkách. Čle
nem přispívajícím, kdo dá ročně nejméně 5 K. Věnujte
všichni svou přízeň katolickému studentstvu! Vaše o
běti ponesou hojné ovoce! — Česká Liga Akademická
Praha-II.. Voršilská 1.

Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada v Hradci Králové učinila dne 15. čer
vence tato usnesení: V prvém poschodí obecního domu
čp. 34. na Velkém náměstí upraví se místnosti pro čítár
nu Palackého. — Vzato bylo na vědomí, že p. Václavu
Jelinkovi, staviteli, udělena byla koncese ku živnosten
skému provozování staveb v Hradci Králové. — Na žá
dost p. H. Hankeho, hnstinského -U podkovy: v domě

obvyklý poplatek. — Žádost pana Ant. Hronovského
za udělení hostinské koncesse pro dům projektovaný
na parc. čís. 5. v bloku XIV, a žádost p. VI. Zd. Pa
nouska za svolení ku provozování představení kinema
tografických v »Adalbertinu“« postoupeny byly živno
stenskému odboru. — S ředitelstvem měst. dívčího ly
cea se sdělí, že c. k. ministerstvo kultu a vyučování
přiznalo tomuto ústavu reciprocitu ve příčině služeb.
postavení ředitele a učitelů. majících způsobilost pře

Doskočil

Račte 'si vyžádati vzory jarních a letních látek,
Které letoď přináštm v bohatém výběro.

Veleffůstojnému duchnovenstv doporučaji zvláštní
novinko pod názvem „PRENTAM“v ceně metr. 8:40.



depsanou pro gymnasia a reálky, na škol. léta 1911-12
a 1912-13.— Povoleno bylo užívání novostavby kostela
Spolku pro vystavění ev. ref. chrámu Páně a obývané
fary s ním souvisící.

Sjezd jabilastů z roku 1687po 28 letech konán
v Hradci Králové 16. a 17. července. Sešli se p. t. pp.:
Audrlický Ferdinand, farář v Bílém Újezdě, Brix A
dolí, gymnasijní professor v Lanškrouně, Donát Fran
tišek, farář v Železnici, Falta Kašpar, farář ve Vlčkovi
cích, Filip Josef, farář v Trstenicích, Halbich František,
katecheta na Smíchově, kejzlar Vilém, farář ve Vílé
mově, Kneisi Vilém, děkan v Novém Bydžově, Koten
Prantišek, farář -v Čachotíně u Chotěboře, Lašťovička
Josef, farář ve Žďáře na Moravě, Leder Alois, bisk- se.
kretář ve Wekelsdorfn, Maršík Moric, farář v Žebětíně
u Brna. Okrouhlický Josef, farář v Robousích u Jičína,
Rubik Antonín, katecheta v Rychnově n. Kn., Sedlák
Jan, děkan v Mirovicích, Schěnberg Stanislav, farář v
Hořením Studenci, Suchomel Jan, farář v Čermné, Va
lenta Cyril, farář a vlkář v Želivě, Vomočil Josef,
děkan v Jičíně, Vosáhlo Otokar, katecheta v Pardu+
bicích, Zámečník Antonin, farář v Praskačce, Zórnig
Václav, děkan v Labské Týnici Šest bratří se omluvilo.
pět již zemřelo. Omluveni pro chorobu a jiné překážky
'pp.: Kavan Jan, katecheta v Hlinsku, Menci Vincenc,
farář v České Libchavě, Nentwich František, farář v
Mladých Bucích, Pospíšil František, farář v Novém
Hrádku, Stock Eduard, farář v. v. v Kutné Hoře. Zemře
li: Kalous Jan, kaplan v Novém Bydžově, Kuhn Karel,
farář v Liberku, Málek Petr, kaplan v Miletíně, Plešin
ger Adolí, doktor bohosloví, gymn. professor v Chru
dimi. V úterý večer byla přátelská schůzka v Adalber
tinu, při které živě vzpomínáno na léta uplynulá. Ve
středu časně ráno vykonali jubilanti sv. zpověď v ora
toři seminářské, načež se odebrali do kostela sv. Jana.
Zde měl k nim velice případnoua dojemnou promluvu
vdp. P. Josef Stryhal, superior S. J. Pak o 8. hod. sloužil
mši sv. bývalý komunní prefekt Ferd. Audrlický. Na“
varhany hrál děkan Vomočil. Poslány pozdravné tele
gramy Jeho Exc. nejdp. biskupovi Dru Josefu Doubra
vovi, bývalému spirituálu vdp. Zimovi a vsdp. probošto
vl a c. k. dvor, radovi Dru Fr. Kryštůfkovi.

Čítárna prům. musea byla v neděli dne 14. t. m.
uzavřena na dobu prázdnin. Kdo knih nebo předloh vy
půjčených posud neodvedl, může tak učiniti kdykoli po
štou nebo dodati je školníkovi c. k. odb. školy zámeč

nické p. Jungoví nebo sluhovi mnsejnímu p. Košťálovi
v budově nového musea. Pp. členům prům. musea (s
ročním příspěvkem 2 K) k písemné jich žádosti zapůj
čena budou díla, pokud budou k disposici, kdykoli. —
V měsíci červenci otevřena byla čhárna pouze šest

-krát. Návštěva poklesla za příčinou pokročilé letní do
by i proto, že nastala již doba prázdnin. Navštívena byla
127 osobami, z nichž bylo 31 studujících, 20 žáků odb.
a míst. šk., 23 živn., 26 povolání jiného a 27Tdam. V čí
tárně samé vydáno na 30 žádanek 51 sv. knih a 25 před
lohových děl. Domů jen členům musea zapůjčeno bylo
10 osobám (4 živn., 3 různ. povolání, 3 damám) na 13
výpůjček 27 svazků knih a 9 předl. děl. Do okolí 2 os.
(1 živn., 1 dámě) celkem 7 sv. knih. Knihovně věnovali:
sl. R. Pospíšilová: J. Ruskina spis »Dvě stezky« a Val
terovo »Řecké umění«, p. inž. Jindra další čísla různých
časopisů a brožur. Výroční zprávy za škol. rok 1911—12
ředitelstva kr. č. z. řem. škol. v Kutné Hoře, Mladé
Boleslavi, Kollně, Litomyšli, c. k. vyššího gymnasla, re
álných škol a obchodní akademie v Hradci Králové.
Obchodní a živnostenská komora v Plzní zaslala jed
nací zprávy a protokoly. Mimo to zakoupeno bylo: 7
odborných děl a 2 díla předlohová. Členem musea stal
se p. Jaroslav Oma, majitel tiskárny v Hradci Králové.

Remisa koš při sletu »Orla« bude v Adalbertinn ve
dle závodu p. Langhanse.

Nově povolené společenstvo výrobců sodové vody,
minorátních vod a šumivých můpojá pro jižní soudní o
kresy v obvodu komory liberecké stdlem v Hradci Krá
lové konalo dne 15. července t. r. ve dvoraně Grand
hotelu v Hradci Králové za četné účasti členstva svou
ustavující valnou hromadu. Zahajující zástupce c. k. 0
kresního hejtmanství p. dr. Fiedler vytkl především
všeobecné a pak zvláštní úkoly nového společenstva a
ocenil případně očekávané od něho ukáznění výrobních
a obchodních poměrů v živnosti, která by pod jednot
ným vedením svědomitých odborníků mohla vykázatí
znamenitý rozkvět Nato přikročeno k volbě předsta
venstva, ze které vyšli jako starosta pan J. Martinek z
Náchoda, jako náměstek p. K. Hubáček z Hradce Krá
tové. Do výboru zvolení: pp. A. Kraus z Miletina, B.
Morávek z Kuklen, Pr. Chalupa z Kostelce n. Orl., F.
Kosek z Vamberka, V. Hemr z Nechanic, pl B. Kinská
z Turnova; za náhradníky: p. V. Borčický z Hořic, pí.
A, Šandová z Hradce Král. a A. Bidlo z Třebechovic.
Nově zvolený starosta, převzav z rukou zástupce živ
nostenského úřadu vedení spolelenstevní agendy, nasti
nil několika rysy pracovní program prvého představen
stva. Výroba sodové vody jest roztříštěna v přečetných
závodech, ktéré ji provozují, pod tlakem tak nízkých
cenprodejních,žejimjestodňatavšechnamožnostz
nepatraého výdělku výrobu povznésti a jakost výrobků
adokona!iti. Společenstvo bude všemožně podporovati
každou snahu, čelicí k odstranění táto překážky roz
květu. Pp. Chalnpou a Kramsemzdůrazněna potřeba
právnického vědomí společenstva a oceněna péče Krá
Joréhradecké Ústředny o dosavadní postup prací, Se

„kretariát společenstva svěřen dru. Štamglerovi. S po
děkováním zástupci c k. okresního hejtmanství a přáním
zdaru novému společenstvu schůze skončena.

DiskontníspolečnocivFiraáciKrálové,zapsanéspo

pi

odbývaladne 1. t m. vsále Besedyustavujícívahou
hromadu. Celkem přítomno bylo 37 členů. Schůzi za
hájil předseda Záložního úvěrního ústavu p. továrník

za skrutátory jmenování byli: p. továrník Karel Peřina
a p. inž. Jar. Pultner a za zapisovatele p. prokurista F.
Rejmánek. Všichni přítomní přihlásili se za členy a při
kročeno ktřetímuboda programu a to kschválení
stanov. Stanovy diskontní společnosti byly doručeny

nými v navrženém textu jednohlasně schváleny. Na to
příkročeno k volbám. Zvolení byli k návrhu p. arch.
Plesnivého do správní rady následující pánové: Jar.
Červený, c. a k. továrník, místopředseda sekce prům.

ky, rytíř řádu cís. Františka Josefa, člen obecního za
stupitelstva, majitel realit atd. Josef Pilnáček, cís. rada,
c. k. dvorní továrník, náměstek starosty král. věn. mě
sta Hradce Králové, člen ředitelstva spořitelny a prá
vovárečného měšťanstva, censor rak. uherské banky,
majitel realit atd. K. V. Skuherský, cís. rada, c. k. dvor.
a komor. dodavatel atd. Rudolf Vítoušek, velkoprámysl
ník a společník firmy Bratří Vitouškové, Třebechovice.
Josef Fér, ředitel Zál. úvěrního ústavu v Hradci Král.
Do censorního sboru zvolení pp.: Jan Fahrner, velko
obchodník v Hradci Králové, Rudolf Helwich v Hradci
Král., Ant. Petrof ml., c. k. dvor. továrník. Do revisního
výboru zvolení pp.: Václav Bouček, obchodník v Hrad
ci Králové, Stanislav Jirásek, obchodník v Hradci Král.,
jednatel 16. župy českých obchod. gremií, člen výboru
Záložny, p. Joseí Vacek, kontrolor králohradecké spoří
telny. Dle stanov podléhá diskontní společnost kromě
volených revisorů zákonem předepsané odborné revisi
jednoty záložen. Po ohlášení výsledků voleb poděkoval
předseda všem přítomným za hojné účastenství a přál

vě založené diskontní společnosti mnoho zdaru.
Nová budova Záložního Úvěrního Ústavu v Hradci

Králové se právě dokončuje a také během měsíce zá
ří přestěhuje se ústav ze starých, dnešní agendě ne
odpovídajících místností, do nového paláce. Jak zná
mo, celá stará bankovní budova jest již od měsíce září
pronajata c. k. bernímu referátu a c. k. bernímu úřadu.

skoro již všechny pronajaty; tak rohový krám do ná
městí v Klicperově ulici najal knihkupec a nakladatel
p. Bohdan Melichar. Druhý rohový krám do náměstí p.
Jaroslav Malíř,-damský modní závod. Rohové krámy do
zadu najmul velkoobchodník p. Václav Bouček, který
v mezaninu umístí vkusně upravenou vinárnu, dále pan
Emil Grodecký, továrník obuvi v Chrudimi, najmul vět
ši krám v ulici Klicperově. Konečně pak celé první po
schodí (o 9 místnostech) najmulo c. k. ministerstvo
spravedlností pro úřadovny c. k. stát. návladnictví. Jest
nesporně nemalého významu soustředění se těchto stát
ních úřadů ve starém městě, což zajisté uvítají hlavně
obchodníci hořejšího města s povděkem.

Úmetí. 16.t. m. zemřel dlouholetý zasloužilý staro
sta a čestný člen IV. podpůrného spolku p. Fr. Beran.
Pro svou bodrou povahu těšil se všeobecné přízni. —
Téhož dne na věčnost se odebrala pí. Marie Růžičková,
choť majitele závodu pekařského. ©Pobřeb dnes o 3.
hod. odpol. Odpočívejte v pokoji!

Ze zdejší garmisosy. Druhá část dělostřeleckého
pluku odebrala se na cvičení ve střelbě na ostro do tá
bora u Benátek. Po pětinedělním pobytu vrátí se v polo
vlci srpna do Hradce. — Oenerálmajor sv. p. C. Czi
balka odcestuje na několik týdnů na dovolenou.

Ztráta. Ztratilo se zlaté kování s držadla hole s mo

odevzdal tuto ozdobu za přiměřenou odměnu v admini
strací L I

Česká baaka zřizaje exposituru v Nuslích, na Rie
grově náměstí č. 3., Roh Havlíčkovy třídy, která příštím
měsícem svoji činnost zahájí.

»Baskoval Zorávy«, vydávané Českou bankou, při
pášejí ve svém červencovém čísle následující zajímavé
články: Nízký a klesající kurs státních a zemských u
kládacích papírů, Mezinárodní oběh kapitálu a světová
těžba a spotřeba zlata, O bankovnictví ruském, Různé
zprávy, Obchodní kalendář, Knrsovní a Slosovací list.
siluje odrazem d skalních stěn, takže rachotí nebe I

Za příčinou čišišní mistnosti kancelářských ve dnech
A., 25. a 26. července 1912 (ve středu, ve čtvrtek a v

pátek) v »Obecní zastavárně královéhradecké« se vůbec
řaduje.
Požár bosílnce na »Šgici«. Známý hostinec na »Špí

ci« v Pražském Předměstí, jenž hostival po dlouhá léta

povozníky, dokud obchod„pblral se silnicemi, a v němž
také Benedek r. 1866 poslední den před rozhodnou bit
vou konal válečnou poradu, lehl popelem. Stavba rozhod
ně ctihodná padla za oběť dravému živlu, čehož jistě v
přední řadě lituje nynější jeho majitelka pl. Fuchsová.
Stará hospoda měla býti v krátké době pobořena a
zatím nenadále shořela. Snad je škoda pojištěním kryta.

Třebechovice. Pokrokářský charakter ukázal se v
plném světle při sjezdu naší mládeže. Slavnostní tmlst
al komitétse totiž usnesl,abymajitelédomůna námě
sti a v blavní ulici, kudy se budeubírati slavnostní prů

něvadžse ktomujevila všeobecnáochota,sošla se PO
krokářská velerada, najala lidi

nek, obchodník střížným zbožím na náměstí p. Kubín ra

pokrokáfi tu representují nepatrný zlomek obecenstva a
na venkově téměř nic. Náš lid, zejména lid venkovský,
který je soustředěn v našich orgamisacích, onobe poličkí
tak sradno nezapomene. Pan Medek také dobře vl zdá
li na jarmarcích jeho jupky kupují pokrokářky . . A cšlíÉ
naše radnice? Pokrokářským vládcům je pojem o taktu
vůči -hostůmneznám. Nic nevadí. Myznáme své Pup
penhelmské a naší milení hosté jsou zpravení, že na shě
nelpí vlna, že beztaktnost padá na Macharovce. Faktwin
jest. že náš sjezd mládeže byl v pravdě mamiestační a
jak po stránce mravní, tak i finanční byl korunován
plným zdarem. Zdař Bůh! — Z mládeže.

Dobřesice. Krásnou přednášku o sjezdech cuchas

dě se 180 světelnými obrazy měl u nás dne 14. L m.
vldp.farář asekretář AntLáš zLomnice n.Pop.. v
sále hostince p. Noska. Obrazy promRal jeho vip. ka
plan Josef Jezbera. Oběma důst. pánům, kteří v napí
něném, horkem sálajícím sále obětavě o naše potěšení
se přičinili, zaplať Pán Bůh.

Praskačka. Sdružené zdejší spolky pořádají pod pro
tektorátem pana poslance Vinaře 21. července lidovou
zahradní slavnost ve prospěch místní dětské opatrovny
v zahradě hostince p. J. Dolanského. Zahájení slavností
průvodem o půl 2. hod. odpolední. Další program velice
pestrý. Večer věneček v sále. V případě nepříznivého
počasí odbude se slavnost v místnostech.

Pokrokářský orgán v Pardubicích jest celý bez se
be nad eucharistickým sjezdem ve Vídni. Pokřytecky
kroutí očima, že peníze vydané na tuto katolickou slav
nost mají se raději obětovatí chudým. Zrovna tak druh
dy mluvil jeden ze dvanácti, který slul Jidáš. »Osvěta
lidu« vůbec ráda rozjímá ve svých sloupcích o zále

si to všecko tolik poplete, že upadá bezděčně u člo
věka věci znalého v komičnost. »Osvěta Lidu« jest 0
všem přesvědčena, že čtenáři její náboženství nezna
Ji zrovna tak, jako její redakce. Nedávno totiž namífila
»Osvěta Lidu« na úvody šestinedělek a nikončilasvé roz
jimání s připomenutím, že je nedůstojno matek, když je
církev katolické vyhlašuje po porodu za nečisté (!f)! »
světa Lidu« vůbec celá tone ve Starém Zákonu a Tal
mudu, a není tudíž divu, že tak očividně splste si Sta
rý Zákon s Novým. Jindy zase dostala dopal na svaté
v cirkvi katolické. Ale musíme loválně doznati, že svůj
článek velice moudře zakončila podotknutím: »Do če
hož nám konečně nic není.« Zcela dobře, jen se také
podle toho řídit.

Zápas © tržnici v Pardubicích. Hned před Zelenou
branou je hluboká. ošklivá jáma, staré to řečiště ná
honu a to místo mezi obecenstvem v Pardubicích dělá

zlou krev. Jedná se oto, co stím místemse má po
čít. Jest tu návrh, aby zde byla zřízena podzemní
tržnice, ale proti tomu je druhá strana, tvrdíc, že by
to přišlo příliš draze a nad to, že by taková tržnice
nepolala v sebe přišlé prodávající a kupující. Za tou
příčinou bylo svoláno už několik schůzí, kde se lámaly
oštěpy pro a proti. Celá záležitost má se státi v bržku
předmětem jednání v městské radě a zastupitelstvu.
Zdáse, žena těchto místechnávrhpanastarosty Pro
kopa, který je pro postavení tržnice, asl zvítězí. Ať věc
již dopadne tak nebo onak, jest svrchovaně Žádowcno,
aby tento ošklivý příkop uprostřed města co nejdříve
zmizel už z důvodu estetického. :

Květinováozdeba na okmechvParánbicích se síce
tu atamujala, ale nepohříchutak, jak bytento pře
krásný obyčej zasluhoval. Kde tuto ozdobu pořádá o
krašlovací spolek, tam bývá velice vkusná a případ
ná. Jsou některé domy, které v tomto směru přímo zá
vodí vystavováním krásných květin. Zde služno jme
novati zvláště spořitelnu na oáměsti, pak okresní chu
dobinec, kdež přes 40 oken je plno pestrých, nádherně
kvetoucích betunil. Dojem to dělá tak milý, že každý
bezděky stane vpodivu nadtím lesem květin. Ozdobu
opatřují ctihodné ošetřovatelky z květin vlastní páčí
vypěstovaných.

Poučení o Husovi v Chrudimi. Evangelický farář
mluvil zde tak obratně, aby v tanci mezi pokrokovými
vejci ani jediného nerozšlápl. Své konfessiomelní názo
ry, které ovšem jsou dle zásad samých pokrokářů již
hodně zpátečnické, chytře dal pod kbelec a zapaloval
bengálské sírky pokrokářům všem. Ovšem při řečí o
rázovitém theologovi mohl se zavděčiti pokrokářům
pouze kulatými planými frásemi. Slyšme! Prý Hus nám
první vztýčil zásadu svobody osobnosti. Ale jak? Vždyť
Přece zřejmě odporučoval, aby byli násilím přiaucení
k sv. přijímání tací lidé, kteří se vzpírají jíti dobrovol
ně. Vyjádřil se „že chce jako kacíř trpěti trest, bude-li
mu kacířství dokázáno. Tím prohlašoval sám, že vízst.
ně lidé bludařští, čili svobodomyslní zaslouží velikého
trestu. Vždyť dokonce řekl, že není horšího na ofi U
trhání, než nazvati některého člověka kacířem. A kací
ře klade:do jedné řadys ďábly. Tadiž pokrokáři, kteří
radují se právě nad tím, že Hus svou svobodomyalnost
dokumentoval svým odchylným učením, měli by věděti
že vtevřené,tvrdošlinékaciřetvív ČecháchHusodsE
zoval, čímž se stavěl zřejmě proti pokrokářské zásadě.

Ze chtěl býti Hustoliko svobodnýmsymemcirkve, Ma
založení zvláštní české sekty také vůbec nepgmefilel
Vzpourabyla u něhověcípodražnou.Zato vak velice

bytyostatnětakzpátečnícké,žeskorovšedky-v
chách zhynuly s plápolemkostnické —Prý
vlastněHanejest. zakladatelem:vóyodobé M

[
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boženské a politické. Kdo si vzpomene na bezcitné tá
borské cepy, kdo si uvědomí, jak právě za husitství byl
český sedlák zcela politicky ujařmen, kdo si vzpomene,
jak husitská šlechta se přidávala valem k protestantství,
aby mohla ještě hůře lid utlačovatl, pak nad tou $svo
bodou spráskneme race. — Hus prý nebyl přítelem kom
promisnictví. Ale ani to není pravdou. V zájmu své
popularity uměl dělati kompromisy velice obratné. U
přímné relormátory konservativní stíhal svými útoky,
poukazoval výhradně na chyby kněžstva, ale na druhé
straně velice opatrně se vyhýbal kárání kříklavých vad

stance. Co všecko tropili milcové krále Václava, to
přímo zaráželo, ale Hus potřeboval mocných přímlov
ců u krále. Snad ani sám dobře nepozoroval, že se k
němu tolik šlechty přídává výhradně z lačné touhy po
statcích katolického duchovenstva. Když nastal válečný
vír, odkryli husitští šlechtici barvu, ramenářským způ
sobem šli hned sem, hned tam, podle toho, kde kynulo
více hmotného prospěchu. — Prý bychom také rázem
stanuli v čele všech civilisovaných národů, kdyby náš
národ šel za Husem. Ale — ale! Vždyť přece evange
líci již tak dlouho Husa velebí, a kde jest ta jejich o
mračující kultnra? Snad papouškování po prušáckých
pastorech? A dějiny mluví zřetelně, že právě husitský
proud odstavil náš národ z vynikajícího kulturního po
Savenl, že téměř zničil slavnou universitu Karlovu, že
ničil nádherné pomníky české vzdělaností se vší bez
ohledností v tak veliké míře, jak to zde cizinci neučinili
nikdy. Spis měl pan farář říci, že v čelocivilisovaných
národů se nepostavíme ani prostřednictvím husitských
cepů, ani barcelonskými pumami nebo portugalskými
mučírnami zednářskými. Jak půjdou za Husem, kterému
bylo křesťanské náboženství věcí nejpřednější, čeští
volnomyšlenkáři, to z opatrnosti pan řečník nevysvětlil.
A jak jsou od víry Husovy daleko majitelé heidelber
ského katechismu, neřekl. také. Zkrátka fráse, jakých
jsme již dávno slyšeli na tucty. Positivní výsledek z to
ho není, jak obyčejně, žádný, protože k frásím o svo
bodě Husovo jméno se nehodí. Tedy dle staré »mari
rmty« — jen když se zase vznítily trochu mysli proti
»klerikálám«. Ale taková příležitost již mnoho netáhne.

„Další chrudimské »ozdoby«. Od delší doby pozoru
jeme, že naše policie medozlrá správně k zachovávání
policejní hodiny. Ani bychom si toho všeobecného zde
zjevu, který tak pěkně kontrastuje se zdejší »nádher
nou« drahotou, nevšímii. Ale věc v poslední „době se
stává trochu stlustou< a k zažiti všech slušných lidí
naprosto nezpůsobilou. Zvláště upozorňujeme na ho
spůdku řečenou »na Ostrůvka«, která již od zimy roz
vinuje činnost až do bílého rána, kdy občané zdejší na
šestou mši sv. jdoucí, zvláště v neděli, bohopustým kři
kem jsou vítání a musí se vyhýbati různým těm vvý
levům« přeplněných žalnďků vrávoravých chodců, kte
ři po karbann, jenžse tam hazardně pěstuje, právě
směrem ku chrámu cesty tak ušlechtile zdobí, jak ku
tmavé fortně tak i přes široké schody. Jaké ponětí si
učiní časní turisté o čistotě nejfrekventovanějších cest
do hořejšího města, ponecháváme k úvaze těm kruhům,
kteří jsou povolání k tomu, aby zvláště za nynějších
zbědovaných poměrů zamezena byla příležitost k ne
mírnému vysedávání v hospodách a ke karbanu, jenž
nešťastmými činí celé rodiny. Nestačí-li zatím dozorčím
"orgánám toto, nvedeme podruhé »siinější< obrázky z
Chrudimě +sa noci«.

Odkaz kmielické Jednotě v Něm. Brodě. Ze středu
našeho vyrvána členka nadjiné obětavá, nad jiné od
daná, jedna z nejprvnějších, jež stály u kolébky Katolické
Jednoty. Jest to sl. Františka Melmuková. Kdo znal sl.
Metmukovou, její čilost, jeji štědrost, její chování, za

jest velmi málo. Členkou Jednoty byla upřímnou,s
přesvěděením ze srdce jdoucim. Nebylo jedné katolické
Instituce v Něm. Brodě, aby ji sl. Melmuková nepod
porovala. I Katolická Jednota těšila se z její přízně. Ne
bylo jedné přednášky, nebylo divadelního představení,
aby si. Melmuková nepoctila nás svou návštěvou. A
přece bylo sl. Melmakové 86 let. Stáří.to zajisté úcty
hodaf. Kolikráte pisatel těchto řádků stěžovat si ji do

dlouhého života již mnoho viděla | zažila a při tom
jsem poznala, že Bůh dopouští, ale neopouští. Toho se

vou víra i příchylnost ke Katolické Jednotě, že u
přímně ji ležel osud Katolické Jednoty na sráci, toho
děkazem byla jeji závěť. Ve své závěti učinila sl. Mel
maková katolickou Jednotu universálním dědicem své
bo značného jmění. Jmění jeji sestává z velkého pravo
várečného domu na náměstí v nejpřiznivější poloze mě
sta. Radostné rozechvění zmocnilo se nás při konsta
tování tohoto fakta. Katolická Jednota převzala na sebe
ovšem vyplacení značných legátů, ale | ten zbytek, který
zbude po vyplacení legátů, bude značný. Počátkem le
tošaího roka vydali jsme provolání, prosice o příspěv

ma stavbu svého katolického domu. A ble! Nenplynu
ty od té doby ani čtyřiměsíceadostáváse námdaru,

sen náš o katolickédomě,který na vroucí přání
1Nechené tužby

tichá radost napiniti srdce naše? Buď
pozdravenaduže čistá, buď pozdravenaduše šlechotná

obecní volby. Aby se nemohlo říci, že nejsou »vod po
kroka«, zvolili si naši tatící za starostu — evangelíka,
za prvního radního — evangelika a za drahého radní
ho — žida. A teď ať dBkdo řekne, že json Tupadla »kle
rikální.«

Raději doví. Dne 12 L m. konalse ve Schořově
u Čáslavě pronájem knižecích pozemků. Lidé zrovna
prosili o kousek pole. Vždyť ten brambor je často v
zimě jedinou stravou jejich. Ale dopřálose toho raději
Zidoví, který je takový chudák, že si jinde pronajal vel
kostatek. Tak u nás velmožní páni ředitelové a správci
přejou chudému lidu. Inu — je leccos na světě, co by
nemělo být.

Želiv. Dne 12. t m. připadla na naši farnost výroční
výstava nejsv. Svátosti Oltářní Věřící lid dobřevycí
ti; že letošního roku, který v říší naší zasvěcen jest
zvláštnímu uctění nejsv. Svátosti, jest povinen vzdáti
také zvláštní úctu, vděčnost a lásku k Synu Božímu v“
nejsv. Svátosti skrytému. Nejlépe to ukázala závěrečná
pobožnost věčerní. Věřící lid dostavil se v přehojném
počtu na pobožnost Jednoty ustavič. se klanění nejsv.
Svátosti oltářní. při níž J. M. vsdp. opat Želivský pro
nesl krásně propracované kázání, v němž zmínil se o
původu kongressů eucharistických, které majt za účel
povznésti úctu A lásku a veřejné osvědčení víry v bož.
ství Ježíše Krista a tím dáti Synu Božímu náhradu za
tuperl a rouhání nepřátel kříže. — Kněžské exercicie ko
nány v klášteře Želivském od 15. do 19. července t r,
za vedení dra Arnošta Tučka S. J., professora z Kalks
burgu.. Exercicií těchto sůčastnili se téměř všichni čle
nové král. praemonstrátské kanonie Želivské a vedle
nich pánové ze světského kléru: vdp. Msgre Alois Hru
dička, arcikněz na odp., vidp. Dr. Josef Slabý, professor
bohosloví v Hradci Králové, vldp. Vojtěch Lhotský, dě
kan z Červ. Řečice, dpp.: Bojislav Flum, farář z Vlkán
če, Josef Kraus, farář z Krásné Hory, Václav Stýblo,
farář ze Zahrádky, Frant. Kotyk, exposita z Vilimova,
Fr. Koten, farář z Čachotína. — V neděli dne 4. srpna
odpoledne ve 3 hodiny bude se v Želivě odbývati veliká
schůze lidu, na níž promluví vsdp. kanovník Dr. Frant.
Šulc z Hradce Král. o nepřátelských a rouhavých ú
tocích »básníka« Machara naproti katol. církvi vůbec
a naproti Synu Božímu zvláště. Doufáme, že tato schů
ze stane se na té »černé pevnině Želivské« velikou ma
nifestací věřícího lidu proti podvratným a záštiplným
snahám a útokům Macharovým a jeho zbrojnošům. Na
tuto schůzi zvláště upozorňujeme velebné duchoven
stvo, aby z celého širého okolí Želivského přivedlo vě
řící lid svůj, aby vyslechnoati mohl věhlasného řeční
ka a spolu s ním protestovati proti »dilu ďáblů«, jak
správně na Moravě zovou pověstnou čítanku Macha
rovu.

Chrasť. Dne 26. července o 8 „hodině dopoledne ko
nati se bude valná hromada Svépomocného výrobního
společenstva vyšívaček a šiček »Záštita« v Chrasti u
Chrudimě z. s. s r. 0., ve spolkových místnostech. Po
řad jednání: 1. Zpráva představenstva. 2. Schválení ú

cetní uzávěrky. 3. Absolutorium představenstvu a dozor
čí radě. 4. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
5, Změna stanov S$ 27., 40. a 17. 6. Přistoupení k Zem
skému jubil úvěrnímu fondu a vystoupení ze Svazu. 7.
Rozdělení čistého ziska. V Chrasti 15. července 1912.
Představenstvo. NB. Jednání valné hromady ze dne 6.
června 1912 bylo obchodním senátem anulováno.

Katastrofa v Bezděkově zad Motejl Ve středu dne
10. t. m. přihnala se nad naší krajinu po 10. hod. dopol.

bětí na majetku zdejšího nazného lidu. Blesk udeřil do
příbytku chalupníka Václava Vojtěcha a brzy stála v
plamenech i vedlejší chalupa chudého tkalce Josefa No
váka. Příbytek Josefa Berana, jenž již. chytal, podařilo

ště, byla by řada příbytků poděl silnice lehla popelem..

střeší Co první pomoc daroval dp. farář Bedřich Krlies
hoter 10 K, A.Purkytova S K.Další pomocŽádoucí.
Lidé soucitní, zašletež skromně dárky farnímu úřadu
tamtéž.

Odbor ÚsiředníMaticeŠkolské v Borohrádkuod

mu odboru, všem jeho spolupracovníkům a příznivcům
vzdává výbor Ústřední Matice Školské za účinnou pod
poru upřímný dík.

K okrskovému sletu »Oria« v Litomyšil. Nad sletem
»Orla« v naší Litomyšli se náramně rozčílil »Obzor Li
tomyšiský« a litomyšiský dopisovatel do »Osvěty Li
du«. Toťse rozumísamosebou,že si počínájak »Obz.
L.« tak dopisovatel do »Osv. Lidu« zcela pokrokářsky:
nadává, He, překrucuje, štve atd. Ještě měli jako po
krokáři více denuncovat — Clrkev nazvána je v »Obz.
Lit« »světovou ihydrou (jak ušlechtilé!), Červenobílé
barva se má »Orlům« zakázat, nejsou prý vlastenci
(židé a pokrokáři ano. Masaryk na př. 25. března 1910
na schůzi pokrokové strany ve Vídní prohlásil: »České
státní právo je nám atoplí«. — Kolik pak odkazů ná
národní účely učinili pokrokáří proti katol. kněžim?) —
Na slet ať prý nikdo nechodí. (Dopisovatel, aby před
cházel příkladem, byl na sletišti z prvních a vydržel
tam, vztekem jsa zarudlý, hodně dlouho.) Po sletě je
referent »Obz. Lit.« | »Osv. Lidu« cetý zlosti bez sebe.
Přes zákaz »Obz. Lit.« přece | příslušníci jiných stran
se sletu sůčastniji. (Měli patrně dle vroucího přání re
ferenta »Obz. Lite a »Osv. Lida« všem »Orlům« za
kroetitkrkemaneboaspoňpopokrokářsku,t. j. hodně
sprostě jim nadat.) Svůj díl dostává J. J. kníže Thurn
Taxis. Mět seasi napřed jít do »Obz. Lit.« zeptat, smí-li
nanádvořízámeckémcvičenídovolit.Teď aby snad šel

pokrokářekňíče odprosit! —AS bedou pokrokářině
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čeho v zámku potřebovat, pak půjdou hodně úlisně.po
krokově. To dovede jen pokrokář: na jedné straně být
hodně sprostým, na druhé patolízalem. — Cvičení prý
nestálo za mic. (Kde by nás pokrokáf chválil? Jeho
chvála by byla pro nás největší hanbou.) — Kapelu

Jména řečníků zkroutil a nelíbí se mu, že vlp. T. řekl,
že: ».... v Ústí kráčí »Orele«a »Sokol« mimo sebe,
aniž by si házeli klacky pod nohy.« Dopisovatel +0. L.c
slova ta zkrncuje, jako by se chtěli snad láskou sníst a
troubl proto na válečný roh. Dle dopisovatele +0 L.«
musí být patrně každý rváč, má-li být pokrokový. —
Dopisovatel »O L.«, který ve svém referátě tvrdi, že
lidem -z rodin prosáklých alkoholismem se může vše
říci, že všemu nvěři, patrně své lidi až moc dobře
zná, že tak lže a překrucuje, a nepochybujeme, žehodně
se jich najde, kteří jeho lžem věří. — Avšak, páni do
pisovatelé, můžete býti klidní: My na ty lži, sprostoty
a osočování, denunciace a jak se ty vaše pokrokové
zbraně jmenují, jsme zvyklí a nelekneme se jich. Sluš
ný člověk se způsobou boje, jak vy jej vedete, jen u
směje. My v Litomyšli a v okolí se budeme dále vy
víjet byť byste z toho zlostl onemocněli. Kdo by však
ty vaše noviny četl, kdyby nenadávaly? A nadávat,
to již je známkou pokrokářství. Vždyť snad víte, co ©
pokrokářích napsal v I. čísle pokrokového časopisu
»Rozhledy« pokrokář V. Petr! Ne-li, zde to máte: »Zdů
razňují. Sesurověli jsme! Dobrý mrav upadá! Není smy
slu pro poslušnost vůbec v ničem! Neštítíme se nej
hnusnějších a nejpodlájších zbraní, abychom umičejí
politického, neb jinakého protivníka. Čo je nám po lid
ských citech, co po rodinných svazcích, a osobnícti?
Satan v nás! Neznáme duševní ušlechtilosti, nevíme ni
čeho o soucitu, jenž nám slouží jen k ukojení zvědavo
stj a ukonejšení krvelačnosti, dřímající bestie v nás, k
příjemnému polehtání egoismu o proletářích. S rozkoší
brodíme se v kalu, abychom jím poházeli čisté tělo a
závistí planoucí zrak konejšíme kouřící se krví, v niž
se zálibně koupají naše nečisté pracky! Není pro nás
větší radosti, jako když můžeme rozvěsiti špinavé prá
dlo spolučlověkovo na veřejném prostranství! Krademe
a loupíme čest a dobré jméno — ovšem anonymně! A
přijímáme anonymitu za bernou minci jako věc klad
nou, skutečnost sama. Beze studu za ni přijímáme od
měnu a uznáváme, že jest to v pořádku, mnouce si v
zátiší race ....« — Tohle napsal o vás váš člověk
a vy se navzájem jistě dobře znáte. Tedy jen lžete, na
dávejte dál... Kofiva. ,

Do Krčísa u Nového Města. V sobotu 6. července
pořádána byla-u nás Husova oslava. Již ve čtvrtek 0
znamovaly červené plakáty tuto slavnost, kterou shá
něly dohromady všechny pokrokové spolky Krčínské.
Die čilé agitace dalo se očekávatí něco velikolepého,
ale- jaksi jim to selhalo, neboť v průvodu ke hranici šlo
pouze dvanáct čtveřic. Od hranice vrátil se průvod o
půl 10. hod. večer před radnici, s jejíhož balkonu po za
pění chorálu »Kdož jste Boží bojovnici« ujal se slova
pan Jaro Malina, filosof z Prahy. Prý Husa upálili kněží,
ale pravdou jest, že Hus nebyl upálen ani od církevního
sněma kostnického, ani od žádného kněze, ale od teh
dejší státní moci světské. Sněm odsoudil Husa jako ka
cíře, odevzdal ho světskému rameni, při čemž prosili
otcové církevní dle starého předpisu církve, aby nebyl
usmrcen, ale byl zachován. Král Sigmund rozkázal falc
krabímu Ludvíkovi, aby s Husem, jako s kacířem na
ložil. Tim se stalo, že byl upálen. Pan řečník zmínil se
o spisu professora Masaryka, kde tento líčí čemu máme
se učiti od Mistra Jana Husa. V jednom místě psáno, by
chom se učili snášelivostí s jinými stranami a úctu měli
k přesvědčení jiných. Jest to pěkné, když se to řekne,
ale první jste to porušil vy, pane řečníku. Pustil jste se
také do klerikálů. Chcete míti volnou svobodnou školu.
mluvil jste, že klerikálové chtějí se zmocniti školy a z0
tročití učitele! Ó, nikoliv, katolíci hájí toliko zásady, že
na školu mají právo rodičové, stát, národ i církev ka
tolická. Katolící uznávají, že české dítko patří da české
školy, t.j. do školy takové, která nevychovává z katol.
dítek pohany, nevěrce, židy, Turky, ale uvědomělé ka
tolíky. Toto právo katolíkům nepřátelé urputně upírají.
Pak vězte, že katolická církev nechce zotročiti učítele,
naopak ona učí, že učitel ve škole jest zástupcem rodi
čů, že ho mají dítky ctiti, milovatí a poslouchati jako
otce z lásky k Bohu. Proto učitel ze starší školy kato
lické byl u lidu ctěn a vážen, nebyl žádný otrok. Mno
honásobným otrokem stává se teprve v moderní škole,
a to otrokem různých dozorců, učebných osnov a ne
sčíslných nařízení. Konečně však vy, páni, kteří se na
zýváte ctiteli Husovými, chcete-li jimi do opravdy býti,
pak žijte tak, abyste ho následovali ve stránce dobré.
Konejte řádně své povinnosti náboženské, nestyďte se
za svoje přesvědčení, choďte rádi na mši svatou, klaňte
se Nejsv. Svátosti Oltářní, uctfvejte s něžnou láskou
Pannu Marii tak jako Hns ji ctil a oslavoval. Myslím
však, že, kdyby Hus se mohl podívati na ty některé
své ctitele, pak by se jim asi divně vedlo. »Mistr Jan
Has byl veliký Čech a zásluhy jeho o národ český jsou
veliké a proto mu příslnší, aby byl oslavován«, pravi
ctitelé Husovi! Budiž! Nikdo zajisté z katolíků neubírá
mu záslohy skutečné. Mějž si zásluhy své všecky 2ce
la nedotknutě mistr Jan Hus. Ale dějiny vlasti naší do
kazují, že někdo jiný má zásluhy přednější a nepoměr
ně větší nežli mistr Jan Hus, na př. svatí Cyril a Me
thoděj. A vězte, bude-li se vykládatí Hus dle pravdy a
dledějin,stanouse mnozíŠavlovéPavly.Myvíme,že
útokyčiněnéna víru acírkev jsou pořádhorší, soc.
demokracie a církví nepřátelský liberalismus, nevěra a
zášť bojají proti nám spojenými sílami. iy chceme ná
bofenský mír. Ale nebyli bychom zní maži, ani katolíky,



Praktikanta
ze spořádané rodiny přijme ihned

Družstevní knihkupectví
v Hradci Král. (Adaibertinum).

Žádoucím je absolutorium z 3. ročníku školy
měšťanské aneb nižší střední školy.

kdybychom od nepřátel jsouce donuceni, svaté víry a '
sv. církve nebránili. Že si do ní leckdo kopne, nedivno,
neboť, když jest jabloň obsypána pěknými jablky, kaž
dý nezbeda do ní hodí kamenem. Podobně jest to se ;
stromem církvi svaté. Vidí-li na ní něco krásného, berou
podobní nezbedové klacky a vší silou do ní buší. Chce
te, aby se vrátily hrozné doby husitské? Nechcete! Pro
to Husem lid nesvádějte, náruživostí lid nepodpalujte! Na
konec pak volám: Sv. Cyrille a Methoději, orodujtež u
Boha za naši milou vlast i blaho národa! — Pozorovatel.

Jouře v horách. Bouře mají na horách zcela jiný
ráz než v nižině. Mračna snáze se zachycují a i menší
hustota vzduchu podmiňuje rozdíl pro jejich vybíjení a

nabíjení. Mimo to působí na duši lidskou bouře v ho
rách již proto mnóhem mocněji, že rachot hromu se se
siluje odrazem od skalních stěn, takže rachotí nebe i
země. Není proto nikterak přílemno, býti překvapen'
bouří na horách. Vlastní pozorování bouří na horách mo- *
hou konati meteorologické stanice, zřizované na vrcho
lích hor buď na čas neb trvale. Jejich obyvatelé poznali
také již dokonale zvláštní nebezpečí horských bouřek.
Podobná stavení na vrcholích hor potřebují nutně peč
livé ochrany před bleskem, jinak- byla by bleskem brzy
poškozena. Lze to ovšem těžko provésti, ježto půda na
vrcholích velehor je stále zmrzlá, a proto špatně vodí
elektřinu. Dříve se myslívalo, že již sněhová pokrývka
stavení isoluje a blesk že nemá tudíž k budově samé pří
stupu. Než minění to bylo mylné. Ještě minulý rok zříze

no bylo podobné laboratorium na Mont-Blancu bez hr ně
mosvodu, avšak netrvalo dlouho, sjel do něho blesk a
zabil jednoho člověka. Stavba byla docela ze dřeva a
byla kolkolem zabalena do sněhu, a proto považovali ble
skosvod za zbytečný, ackoliv střecha byla pokryta mě
děnými plotnami. Mimo to nepřičítala se mědi žádná vi

na, ježto tentýž domek byl zasažen bleskem i r. 1909,
když na něm ještě mědi nebylo. Tehdy však blesk ne
způsobil nijaké zvláštní škody. Vůbec se nehledělo na
bouře na Mont-Blancu s nějakou zvláštní nedůvěrou,
protože všechny bouře do té doby přešly dosti hladce.
Roku 1895 založil francouzský astronom Janssen nyněj
ší observatoř na Mont-Blancu a opatřil ji několika ble

skovody. Svádění blesku k zemi od hromosvodu dálo
se silným měděným kabelovým drátem, který byl ve
den kus od domků a přiložen ke skalisku prostému sně
hu. Aby bylo zaručeno, že kabel se stýká se zemí, byl
zapuštěn do mohutné železné massy v zemí. Přes to
r. 1903 způsobil blesk ve stavení nemalé škody. Dokon
ce hřebíky ve stěnách se roztavily. Krabičky konservo

vé byly provrtány bleskem a různé železné nástroje v
domku byly rožtaveny v jednu beztvárnou massu. Na
to byly k hromosvodu připevněny ještě 4 odváděcí drá
ty, ale přes to blesky vždy znovu bily do domku, tře
bas i život obyvatelů nikdy nebyl ohrožen. Ani kulový
blesk, který několikrát sjel na stavení, neublížil lidem,
nýbrž pouze je povalil. Při jiných příležitostech cítili za
se mocné otřesy,“jako pod ranami silných dřev. Po po
sledním smrtelném úrazu postaral se přof. Wallot ještě
o silnější hromosvod. Spojil totiž každou měděnou plotnu
s odváděcím drátem, takže blesk má vlastně cestu do
domku docela uzavřenou.

Ze Skutečska. Ohně. V pátek 5. července odpoledne
rozzuřila se na Skutečsku a Hlinecku bouře. Za ní blesk
zapálil statek p. Žampacha v malé osadě patřící k Mrá
kotínu Oflendě. Na štítu tohoto statku byla železná svo

ra a do té blesk vjel. Vrch shořel celý. Štěstí, že silně
pršelo, jinak mohla celá Oflenda lehnouti popelem. Ha
sičské sbory okolní dostavily se brzy, první ovšem do

mácí Mrákotínský. V noci by byl málem z neopatr
nosti přišel o život hasič p. Odvárka, ale byl zachrá

něn. -- Druhý den potomkol 10. hod. večer vypuklo- |
heň snad založením v domku p. Hromádky v Ranné.
Přičiněním hasičů Rannských byl poměrně brzy uha
šen, tak, že' okolní sbory, jež táké brzy přijely, se ne

mohly ani práce (záchranné zůčastniti. Jak 'to bývá,
bylopři. pou 'ohních dosti čumilů, kteří jenom neradi se
dali pohnouti ku práci u stříkaček.
, Severočeská výstava v MladéBoleslavi. S povdě

kem konstatujeme,, dík přírodě, která milou pohodou |
sama napomáhá, že počet návštěvníků vzrostl v ne
děli na $1,624 osob. Toho dne naplnilo rozsáhlé hlediště
10.412 diváků, kteří s nadšením přihlíželi dětským rado
vánkám. Vojenští vysloužilci, kteří toho dne měli na
výstavišti sjezd, súčastnili se velmi hojným počtem asi
700 osob. Při Smetanově »Prodané nevěstě«, pří. národ
ních písních předvedly ve skupinách děti pečlivě na
cvičené tance. V pondělí poctil vzácnou návštěvou vý
stavu naši J. J. Ferdinand priuc Lobkovic. nejvyšší
maršálek zemský. a s,nejchvalnějším uznáním o -této
se vyslovil. Příští neděli dne 21. Července sjedou se na
výstavišti Živnostenská společenstva, Řemeslnické be
sedy a Česká ústřední jednota velocipedistů. Při té pří
ležitosti pořádán bude :Silniční závod Praha-Mladá Bo
Teslav o putovní cenu. Nar. Listů« pro prvního Vítěze:
druhému vítězí přinadne čestná cena výstavního řiditel

ství. Po produkci uzříme na výstavišti velkou bénát
skou noc. Tři. tisíce japonských lampionů, 8000 prisma
sových lampiček zazáří do setmělé noci.

———

Různé zprávy.
Jak církev utlačuje. Nejvíce křičí proti »klerikální

mu útlaku« takoví pokrokáři, kteří by svůj pokrok vůbec
prováděti ve velkém nemohli, kdyby dříve nebývali pod
porováni na studiích hmotně od »klerikálů.« Co trpí
konservativní kruhy v Rakousku pokrokářům často be
ze všech protestů, za to by v opačném případě diktova
la zednářská vláda katolíkům nejtužší žalář anebo trest
smrti, Jistě svědčí o veliké snášelivosti, jestliže kon
servativní šlechta a jiní vlivní konservativci zaměstná
vají celé řady demagogických pokrokářů a to i tako
vých, kteří nemají k zastávání svých funkcí dostatečné
kvalifikace. Pokrokáři jsou hodně dotěrní a tak úlisnou
politikou urvou mnoho míst dobře placených nesmě

pak odhodí škrabošku. Nikdo by jim. nebral svobodu,
kdyby způsobem taktním propagovali své názory od
chylné. Ale pokrokáfská drzost jde tak daleko, že po
řádá hotové štvanice proti občanům konservativním,
dávajíc tak na jevo zřejmě, jak by katolickou svobodu
zcela udusila, kdybychom »pokroku« byli vydání 'na
milost a nemilost. A jest zvláště charakteristické, že ce
lé řady takových štváčů se roztahují i na statcích cír
kevních. Dlouho byla hierarchie krajně trpělivá. Čím
však byla snášelivější, tím více rostla odvaha řemesl
ných štváčů. A nájemci církevnch statků leckdes si po
čínali tak, jako by věčně měly sloužiti kněžské statky
za útulek proticírkevních harcovníků. Los však již se
obrací. všecko ovšem nešlo napraviti najednou. Byly tu
dlouholeté smlouvy, nesnadné místní poměry, suggesce
vzniklá vinou nepoctivých informací atd. Ale očista po
kračuje. Na př. ve Vážanech na Moravě byly najmuty
polnosti panství | arcibiskupského pokrokářským a
grárníkům. Po vypršení nájemní lhůty však pozemky
pronajaty lidem jiným. A agrární tisk? Ještě se diví.
Titíž lidé, kteří odpirali napořád jakoukoliv soused
skou. úsluhu chudým rolníkům, volícím naše kandidá
ty. nyní se hněvají, že nechce arcibiskup dále podporo
vati lidi, spojující se se socialisty a volnomyšlenkáří. Po
krokáfřský »Mor. Venkov- tituluje členy arcibiskupské
konsistoře: »povedená kardinálská instituge, nosilejé
fialových límců, purpuroví křesťané, fialoví páni. A
při těchto pošklebcích se jim mají kanovníci klaněti.
Jen ať taková očista pokračuje dále! »Přesvědčení« pá
nům nikdo nebere, ale také nikdo, kdo má právo na
občanskou svobodu, nemusí podporovati ua škodu vlast
ních lidí takové beztaktní odpůrce.

A přece jen bohoslužba! »Volná Myšlenka« zazna
menává s radostí, že v Londýně a New-Yorku jsou nové
-ethické církve-, které prý upouštějí ode vší nábožen
ské viry, každého pojmu Boha a v podstatě jen morálku
za svůj cíl mají. A přece mají — bohoslužbu, protože
prý stará tradice křesťanství se svými pravidelnými

1., že lze tyto formy kultu i pro nové účely využíti. A
sděluje také jejích »L.noslužby<: I. hra na varhany, 2
zahajovací řeč kazatele, 3. zpěv hymny obcí, 4. slova
kazatelova o určitém morálním desateru, 5. tiché pohří
žení v sebe každého jednotlivce atd. — V theorii je to
církevní paráda, v praxi se to nápodobuje.

Bohoslovec vynálezcem. Z Terstu se sděluje: Boho
slovec druhého ročníku v semináři gorickém B. Milova
novič vynalezl velmi důmyslný přístroj. le to komutá
tor elektrického proudu,jakého posud technika neznala.
Komutátorem tímto je možno změnit směr elektrického
proudu až tisickrát za vteřinu. «€. k. patentní úřad ve
Vídni dal vynálezci na přístoj tento patent Pan Milova
novič obdržel od různých továren z Brusselu, z Berlína
a odjinud Již nabídky na zakoupení tohoto patentu. P.
Milovanoviči podařily se ještě jiné vynálezy, které mají
pro techniku velký význam.

Přísný pastor. Moravský »Věstník J. k. d.« sděluje:
V Altenfliessu u Frankfurtu v Prusku konal se pohřeb
majitele mlýna Hlugy Karowa, který si vzal život v po
matení smyslů. Smuteční slavnost se konala v domě ze
mřelého za velikého účastenství příbuzných a známých.
Pastor Schubert konal u rakve pohřební řeč, když byl
k tomu dal na jevo svou ochotu a když stim církevní
rada souhlasila. Řeč měla tento obsah: Milá smuteční
obci! Jest pro nás všecky těžký den, neboť zemřelý u
činil jej těžkým nejen příbuzným, nýbrž také mně. Také
já zde stojím s těžkým srdcem, musíl jsem doma těžce
bojovati, zdali bych mohl sem přijíti, abych vyplnil svou
úlohu. Neboť jakkoli rád uděluji útěchy u toho, který ze
sne v míru se svatým Pánem, jest zde věc jinak. Neboť
je tu sebevražda, a jak víte, odpírá církev sebevrahu
pohřeb církevní. Kdyby tedy nebyla předložena dvě lé
kařská vysvědčení, že zemřelý na sebe vložil ruku v du
ševním porušení, nemohl bych na tomto místě státi. Tá
ži se vás,.měl tento muž toho potřebí, aby na sebe vlo
žil ruku? Provedl tento hanebný čin v kruhu své rodi
ny. Tento jeho poslední skutek poukazuje na jeho pře
dešlý život. Tento silný, a přece vůlí slabý, neměl síly,
aby bojoval proti nepravosti alkoholové. Kromě této ne
pravosti padají ještě jiné temné body na jeho Život.«
Při těchto slovech- opustili přítomní místnost smuteční
za živých projevů nevole, tak že řeč a další smuteční
slavnost byla náhle přerušena. Později se prokázal ka

modlitbu. — „Kdyby 'tak bezohledně mluvil katolický

kněz, hned by volnomyšlenkářské živly .protestovaly

v..celé Evropě. Pástor však jná od židů a pokrokářůpokaj.
Na obecných a mělfanských školách Ústřední Ma

tice Škožské, jakož 1 na školách mateřských a opatrov
nách Ústřední Matice Školské nebudou v dohledné do
bě uprázdněna nižádná místa, naopak, poněvadž ti, kdož
požívají dovolené, vracejí se opětně na svá místa, jsou
mnozí učitelé a pěstounky matiční v nebezpečí, že za
čátkem příštího školního roku „posavadních míst neob
drží. — Z té příčiny se žádosti nových žadatelů o místa
na školách matičních nepřijímají a budou žádosti po
dobné bez dalšího řízení vráceny.

Nejvděčnější | za malý dárek jsou nejchudší dívky
v Útulně slepých dívek v Praze-lil., na Kampě. Na ně
při svatbách, zábavách a pod. pamatujme. Adm.t
příspěvky uveřejní. '

Postup vídeňské městské rady proti české menšině
dolnorakouské se poslední čas velmi zostřil a samospráv
ný tento odbor neštíti se žádných prostředků, aby ne
náviděnému národu, jehož značná část ve Vídni sídlil a
jest základem jeho blahobytu a velikosti, způsobil ško
du ať jako celku, ať jednotlivým příslušníkům. Městská
rada vídeňská spoléhá na to, že činy její nevzbudí v
české veřejnosti takovou pozornost, iy způsobila ci
telnou odvetu. A je přece odpověď účinná, kterou může
každý vídeňské radnici dáti: Účinná podpora obranného
spolku českého, spolku »Komenský« [ve Vídní III.-3,
Strohgasse 45, jenž českou menšinu v Dolních Rakou
sích organisuje a české školy ro děti české zakládá.

Do kolleje Arnošta z Pardubic v Praze přijme se
pro školní rok 1912—13 asi 50 katolických studujících
českých vysokých škol pražských na byt s celým zao
patřením (mimo prádlo) za průměrný měsíční poplatek
60 K. Žádosti, k nimž třeba přiložiti: a) křestní list, b)
vysvědčení o majetkových poměrech, c) vysvědčení o
posledních studiích, d) vysvědčení lékařské, e) dopo
ručení některého katolického kněze, buďtež zaslány (s
poštovní známkou na odpověď) správě kotlej: do 31.
srpna. Další ustanovení atd. obsažena jsou v prospek
tu, jenž zašle se na požádání.

kostky = 5 +
(kotová hovězí polévka)

jsou nejlepší!

Faráře L. W.Hory
„VADE MECUM“
jen jest co dietetickýochranný (profylaktický) alikérový přípravek

nescenitelnýprodůmi na cesty.
Připravenjest pomne s bylimek a neobsahuje
ničeho, naž jen co pronpívá. Nemělby scházetí
na žádné fařeanikaplancsa vůbecv žddnédo
mdenosti jakoš ( v příruční bebelce dámy, ješ
špatněsnáší jísdu drahou aposlézevevakuturisty.

Zkuste jenjednou a přesvědčítese
© prospěšnosti jeho a jistě stane se
Vaším účinnýmpřítelem domaa často

hledaným a věrným společníkem na

Obdržeti lze poute ve výrobně „Vade meaum“
v Dažicích(Čechy)vlahvíchpo 150,8,5a9K,
jež nutno předem zaslati s 45 hal. na porto.

Křestní listy
težoffo)40 kusů za 60haléřů rabíni

Biskupská kihtiskámna.



Katolickýponěžníústav

věrní„
v. Hradci Králové (Adalbertinum)

SRB“ přijímávklady "ji
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.

výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

Atelier procírkovní malbu
J. Hlávka,

Á malíř círk. obrazů,

Prabu— Král. Vimobrady,
Puchmejerova ul. 68..

doporačaje veledfst. ducho=
. venstvů

oltářní obrazy, kříž. cesty
atd. os plátně, plechu v oměleckém provedení.

v ceně nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. Nejlepší doporučení.

e Člověkbez

svobodnévůlo (
Tento název nese nová důkladná
kniha Dra Josefa Novotného.

Spis tento jest znamenitou vě
deckou zbrojnicí v boji katolíků

proti. domněnkám
« Volné Myšlenky.

niha probírá:
- monistický názor světový,

původ světa od Boha,

existenci podstaty duchové,
determinismus a indeterminiamaus,

mohufnosti duše,
| svobodu lidské vůle,

". názory Dra K roje ko.a Dra Ma

theorii Lombrosovu o zločinbích,

vliv charakteru, okolí, motivů,
« společenských poměrů atd. na

volbu člověka

and.

"Stran 251. © Cena 3 K 20 h.

Objednávky vyřídí

Družstevníknihkupectví.mh PR
Sjezdovouzprávu

-6 katolickémsjezdu
- Hradci Králové1909 konaném

%. "ěelnými ilustracemi s řečné všech řečníků,
většínazčis stároprafických áLokoří podanými
——;w rosgaka35tiskovýcharchů zejká 89—460 str,

„nabízí ve výrobní. cehů K Š—ffanko ©

„456

duchovním a patronátním úřadům!

Odborný závod pozlacovačský

GAUDENU APPL,
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

oltářů, "%$5T
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Rozpočty a nákresy zdarma.
Na požádání dosiavím se ihned.

Veledůstejnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadůmdovoluje5idopo
rměíti veškeré kostelul uádoby a
náčiní a to: mo rau.e, kulichy

snieny, lampy, kaditelioe, kropenkysvícny, lampy, ce, y
std. své vlastné výroby, předpisu
církevním vyhovující. Staré před

měty opravujeAp brodní intenci a+ ohni zlatí a ří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílé na u
kásku franko bez závosnosti koupě.
Vše se posílá posvěcené. Práse ruční.

Skladveškerýchzlatýcha siříbrnýchklenotů,jako: ře.dnů
madonek, kříšků, prstýnků,náramků atd. < Meotářské
protony, tabut jídelníaáěiníze stříbra pravého

i čínakého vědy na akladé.

Stare olele, stříbro «drahokamybupujeua nejvyššícen)

JAN STANĚK,
paslé a cisolour :

Praha 1., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. “S ©SB
Duch

katolické
Obnovy.

Sepsal

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

pro každou dobu.

Stran 722. Cena 4 K.DIU
L ———

o plánky pro kupní smlouvy, veškeré
práce geometrovské, —

o "Inženýrskáa geomětrovská kancelář

UMBinženýr GB

ALOIS HORA,
zářed.opřáv.kultuzníteotnik“mcivilnígůgpett,-jeder Králové

náměstí (51, *
Biskupakákčihtiskérnav bradaj;Králová,

KadaněJMlapdř1 ee

/

Přijmu

není zaHm
na tři roky se zaopatřením.

klempíř

v Hradci Králové, Karlova tř.

X3BI X ČB) XCBDX G6 X CBDX

žJan Horák,Ť
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsomy kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.vw

Cetná uzsmámí zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třico“iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

X 6D XG8B X56D XBEDXGSBX

Prmi český katolický zárod ve Vídní

František Ruber
. Dílna ku vyšívání

7 n zhotovení ko
stelních rouch.

korouhví (balda

chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

a Ld.

i i
X

x

X

X

GBDXBODXGBPLX)05.

etrasse č., vedle La
zaritského chrámu

Páně.

Na uňéznýsasílá
se vše franco.

. f Předplaťte a všude žá
Uuris a dejte elegantněvypra

- © vený a bohatě ilustro
vaný taristický časopis

„Slovanský Turista“
-© (TV. ročník).

Jediný pobled v tento turistický orgán učiní z Vás
trvalého jeho přítele.Gelerošní předplatné E 6—.
Slavným správám lázeňským, majitelům hotelů
a výletních restaurací, pp. dodavatelům potřeb
turistických a sportovních lze Inserel vo „$lov.

nojsřeTurista“ 00- leji. doporašití. Administrace

jest nejjistější prostředek, který vyhubí krysy
potkany. — Jiným zvířatům a lidem neškodí.
Stačí pro větší hospodářství kg. za 4 koruny,
menší '/, kg za 2 koruny. — Zasílé s návodem

jak se upotřebiti má majitel konceseakéPON: i Ao
Karel, Sejkora v Ústí n. Orl,

dodavatel státních drah.O
KB- 's



Za vzácné a všestranné účastenství při pohřbu--našehodrahého. manžela,fe,
tchána a dědečka pana

Františka Berana,
soukromníka a bývalého kožešníka v Hradci Králové,

vzdáváme nejupřímnějšídíky.
Zvláště pak jsme vděčností závázáni sl. podpůrnému Sppolku "V. živnostenského.

společenstva, sl. tělocvičné jednotě „Sokol“ a sl. sboru dobrovolných hasičů v Hradci
Králové, dále vřele děkujeme slov. panu Dru Holečkovi za dlouholeté pečlivé ošetřování
nemocného. Vroucí dík vzdáváme velectěným dárcům krásných věnců a vůbec *šem
a každému zvláště, kdo hluboký náš bol způsobem jakýmkoli zmírniti se snažili.

Zaplať Bůh stonásobně! RodinaBeranovaaNyerýnov . Í
Za pečlivé vypravení konduktu děkujeme p. Elsmerovi, majiteli pohřebního ústavu.

5000 lidí zaměst. se

Městská spořitelna ve Úys. Mýtě |= výroboutužek. Zzúárohuje veškory vklady na kalžky Objednejtečno s WEBRAtamtéž,ušetříte5 Ne je- procent.B
(půiměsíční zá » Jemné tušky cedrovétucet80 hb.Jemnétužkyinkoustové= h.

©.dnem 1.dubna1912 o mk Bt 0kap ocet
< 3Aa: : amen. tucet 60 h. Obyčejné velké bílé ucet 15 h.

Držátka ua péra 144 kusů K 180. Vzorková zásilka:

— | počínajíc. od K 188 až 18 K dobirkouneb předem pouze u
ADOLFAWEBRAv Čes. Budějovicích,

Za vkladyradí: aktivaopořítolní vlastníjmění, šísle 48.
městská obos Vysokomýteké a všichni poplatníci

(eboenimi přirážkamí). Jost tedy vklad vo spořitelně ,
všdymoolabozpolněleden. Arevna

P kostelní okna
v odbor. provedení shotovaje a dodává |

Er. Uhlíř,
=-papa„A

ň+.am2.. MMa7 M

—-m-—

———
a 4TÝM

W H Paramenta. s umělésklenářství
ň -k v Třebectovicíchu HradceKrál.

J J k Z F K : Ignáce A Neškudia syn : Cenníkya rozpočtyna požád.zdarma.. 3 (protoholoraná úrma) |

elektrotechnický sávod v Jablonnémnad Orlicí (v Čechách)

v radci Králové, Brotlesskénám.410 M(bratrP,1.Holkadiy,larářoro Vypravěč) L ké p škym Dum: 2 nize, árenjj <OVECKÉ pušky,
„ lostů, jf .
elektrických| B
ventilatorů, :

pryhteří Ona neykáéHatroj vserky ukáska

"k"ražení ei uapodn fraakozašlou.a topení. | hahdimvenni i

Instalační | ČSRĚSNĚ5 Aloboriky, volodog, bambitky,
browniag 03, 7-05a jiné zbraně úplns

spoleblivé, zaručené a zkoušené, vpatrony,továrních, jakož i

bo a všeckyjinéloveckép" :4 haždémmnožstvínaskladě má

(Vojtěch Ráži v Hradci Králové.

v HradolKral.126,odporadujevoladbst.únebovenotvusvé©Patentníní náprseakybezkonkurenční koláry
Zakázkyoobratem“jijj

i ea mj m pip a vešk spodníPlastnívýroby.plTlhové o látsvé detí. Pravé rov prádlo! OE", se vyřizují.

Zhotovuje oděvy dleTT dku. ŘN E
a francouz. vzorů. ;3RADEC KRÁLOVÉ ©všeho druhu. ©

amu |, 0k.ÚvOrníÚÝMENÍ| cem —P

E Sn! ov. rerhrn atáh Sa6ky,neBožím
JA levně provádí sbeolmat © k věk. školysochařské $

BORUNILBKv BOŘEKUTNÉ.

|E j

U j

Wlnpstal;Politichédrasetro Wotové v Broda Králové — Vydavatelosvůpovědnýmdsktor AnáenímPortmom.—Tfkám UE. kolhálokéceyvBrobe Král



Příloha
Za husitskou svobodu.

I
Prof, Bidlo v knize »Slovanstvo« napsal: »Hus

spíše je představitelem náboženské reakce proj
přílišnému světáctví v církvi; jeho snahou bylo
nahraditi posvětštělou církev pocirkevněným svě
tem, ovšem v duchu puvodního apoštolského kře
sťanství. Husitství bylo tudíž pokrokem jen co
do vnější taktiky a co do jejích účinků (otřesení
autoritou papežství), ale co do vnitřního obsahu
svého bylo spiše couváním nazpět.. . . Husltství
v souvislosti s vývojem ostatní západní Evropy
vedlo nutně k jistému zástoji a úpadku dosavadní
ho kulturního vývoje českého. Upadku toho nevy
váží nikterak mravní význam Jednoty bratrské,
která vlastně teprve tenkrát, když z veliké části
opustila své puvodní zásady, stala se plodným či
nitelem kulturního rozvoje českého.c

"Tatopravdivá a stokrát dokázaná slova vzbu
dila v pokrokářském tísku velikou nelibost. Jak
jinak? Pokrokáři a fanatikové nejruzhějších od
stínu kladli na trpělivá záda Husova své vlastní
rance. kterých byla naposled kupa taková, až u
padli do směšnosti. Ozývalo se v ruzných tóni
nách: »Kdyby Hus žil dnes, tedy by . . .: Ale hi
storický obraz Husuv přemalován k nepoznání,
hlavní známky jeho svérázné povahy zalakovány.
Ubožáka zneužívali moderní světlonoši tak, jako
Filištinové oslepeného Samsona. Hus byl nucen
mnlítiobilí v dílnách odpovědněch nepřátel svého
programu.

Bidlo mluví správně o náboženské —reakcí.
Vždyťina :př.Hus zapovidal zábavy zcela neškod
né, byl proti mathematice, která dle jeho názoru
vzdalovala mysli od theologie, hměval se na ma
lování světských obrazů. Každou péči. která ne
směřovala k nebi, prohlašoval za nehodnou.

Alednes chceme hlavně poukázati, jakou dě

Z Husova positivního programu, pokud aspoň z
daleka jest původní, nemohou pokrokáří k svým
vlastním cíkim užíti ničeho. Proto aspoň přežvy
kuji do omrzení fráse o Husově svobodomyslnosti.
Ale Tlusa nebylo nic tak vzdáleno, jako forma té
svobody, jakou nyní odporučují pokrokáři.

Jak horlivě Hus brojil proti kacířům, jak kladl
duraz na bezvýminečné podřízení se Písmu svaté
mu, jak odporučoval násilné puzení liknavců k při

mo. »Zákon Boží«,
Husova.

to byl hlavní bod programu

tážeme:
álně? Který nespokojenec nepřicházel do konfliktu
se stávajícími řády, i když slovo »svoboda« vů
bec ani nevyslovil?« Hus neodvolával se na právo
široké svobody osobní, ale na své svědomí, na
Bola, odůvodňoval svou oposici potřebou posluš
nosti k Bohu. Také rozhodně nechtěl býti zakla
datelem nové sekty.

Tehdejší společnost nebyla ještě pokažena to
lik jedem vyšeptalých frasí jako nynější a proto
snažili se středověcí Čechové nazvati každou věc
pravým jménem. Mluvili o právech. zodpověd
nosti, povinnostéch, o důležitosti zákona Božího.
Ale slovo »svoboda« samo sebou bylo jim bezúčel
né potud, pokud nevedlo k nějakému | zdárnému
výsledku positivnímu. A nedivme se. Vždyť pře
ce svoboda nikdy nemá býti účelem sama sobě,
má se jí užívati za prostředek k účelné | práci.
Proto také slovo svoboda vyskýtá se jak u sou
časníků Husových, tak i u husitů pozdějších let
tak skrovně, že se každý čtenář musí diviti, jaké
světoborné úmysly připisují husitům starým nyněj
ší jejich Homérové.

Ještě štěstí, že se těší širší známosti přítom
ných Čechů přední hymna husitská, v níž jest
stručně, ale výstižně naznačen hlavní účel husit
ského hnutí. V písní té není ani slova o svobodě
individua, ani slova o potřebě svobody pro církev
samostatnou, národní. Ale čteme tam,'že Pán velí
»l život ztratiti pro lásku bližních svých... Kristuť
vám za škody stojí, stokrát víc slibuje; pakli kdo
proň život složí, věčný míti bude: blaze každému,
kdož na pravdě sejde.. pomnětež všichni na Pána
štědrého... Heslo všichni pamatujtež, kteréž vám
vydáno; svých hejtmanů pozorujte, retuj druh

druhého; hlediž a drž se každý šiku svého. A s
tím vesele zkříkněte, řkouc: »Na ně! hrr na něl«
Braň svou rukama chutnejte, »Bůh náš Páni«
zkříkněte: bíte zabíte, Žádného neživtel«

Tedy láska a důvěra k Bohu, láska k spolu
věrcům, ale přísný trest pro ty, kteří by vykládali
zákon Páně jinak než husité. Strašné slovo >žádné

světlíme, proč byly pobity, upáleny anebo uto

peny statisíce katolíků ne z hněvu národnostního,ale z fanatismu náboženského.
Nikdy před tím v Čechách nebyl tak barbar

ský, tak široce rozvětvesý útisk náboženský jako
v doběhusitské, Byla tu Sice formálně ustavena ve

MIV. století inkvisice, ale ta trvale odpočívala.
A, když velikým sebevědomím zmámený Coladi
Rienzo před samým Karlem IV. trousil blůdařské
myšlenky, ještě se ho panovník zastal, aby nebyl
od církve trestán.

Husita Vavřinec z Březové, uvedl tyto mar
hantní zásady táborské: »Každý věrný kněz kte
rakkoli duchovní, jest zlořečený, i kterýž meči
svému tělesně zbraňuje od pomsty a od vylévání
krve protivníkův zákona Kristova (ovšem toho tá
borského!); ale má ruce své umýti v jich krvi a
posvětití« Vždyť »v tomto času pomsty Kristus
ve své tichosti a v slitování není následován k těm
hříšníkur, ale v horlivosti, v prchlivosti, ve spra
vedlivé vodplatě.« Táboři prý jsou andělé, poslaní

niti pomstu a bil ranami národy, protivníky z
ua Kristova I jejich města, vsi 4 městečka. Čím
kdo více nepřátel zákona Božího zabije, tím větší
má čekati od Boha odplatu. (Ve vydání Emlerově
str. 414-—410). Také sami kněží vodili lid k bit
váin a pobádali, aby »bylo bojováno, mordováno
a přinuceno k zákonu Božímu.« (Winter: Život cír
kevní L 13.)

Vedly snad takové zásady a takové fanatiso
vání aspoň k takové snášelivosti, jaká panovala ve
století XIV.? Vojna sama, zvláště vede-li se delší
čas, nikdy k větší zjemnělosti duše nepřispěje.
A spracovává-li se vojín tak bezohlednými hesly,
obracejí-li se slova Starého Zákona způsobem tak
chytrém na poměry pozdější. pak není divu, že
fanatikové jakýkoli stín svobody utápějí v krvi.
Žádný soud, hned rána cepem, jakmile se nepokoří
svobodný občan terrroru.

Ale pokrokový úhoř hledí věc překroutiti tvr
zením, že taková hrozná klatba stíhala lidi neu
přímné, zkorumpované, byrokraty. Ale i to jest ve
likou lží. K táborské víře musil se přidati mnich,
neměl-li býti bolestně upálen v sudě smolou obli
tém. Váboří také krvavě pronásledovali tisíce kně
ží kališných již proto, že se tito odvažovali sloužiti
mši svatou v rouše mešním. Kdykoli viděli kněze
při mši Svátost pozdvihovati. »k zemi oči schylo
vali a tvář zasinušovali a někteří plili, repcice proti
věrným lidem, kteříž na kolena klekali.c Kněží i
»buchtěnice< klekajícím dávali. Obrazy rozseká
vali a plili, nebo vypíchavše jim k posměchu oči,
volali: »Jsi-li Buh nebo jeho svatý, tehdy se braň
a uvěříme tobě.« (U Emlera str. 411.) Kříže kláli
kopími a oštěpy. Podobně činili i s ostatky sva
tých.

Zkrátka neůprosná tyranie vybíjela se zlobou
tak barbarskou, jak nikdy v Čechách nebylo za
věku katolického. Pokojnému Čechovi tehdy nebyl
život sebe bezůhonější ochranným štítem proti po
pravě, jestliže takový ubožák se nevzdal konser

bodu lidé, kteří sami si osobovali volnost největ
ší, protože nauku svou radikálně několikráte změ
nili. Od pražských mistrů husitských se poučit
nechtěli. Naopak však neumělí zmatenci táborští
přicházeli k nim s kategorickými rozkazy, jak mají
věřiti.

>Neniť toto zákon milosti Boží, psal proti Tá
borům kronikář, kterýž nahého oditi, lačného na
krmiti, žíznivého napojiti přikazuje, ale zákon ďá
belský, kterýž oděného loupí a lačným i žíznivým
chléb spaluje i nápoj.«

Tedy reakce nejžalostnější, návrat do pohan
ské zdivočelosti.

Jest potřebí k tomu ještě dodatkem uváděti
jednotlivé příklady krvavých soudů táborských?

Ale — vždyť přece v jejich čele stál poctivec
Žižka! Ano. Ale sám byl krajně rozechvěn, když
poznával, kam zavedli táborské vojsko krvaví je
ho kněží. Hněval se na ně a někdy jim to dal i
pěstí cítiti, třebaže sám nehusity také k smrti od
suzoval. Pokusil se docela zříditi vojsko zcela ji
ných kvalit. Ačkoli cizí vojska pod značkou kříže
v Čechách řádila zle též, tolik jest jisto, že cír
kev katolická nikdy neukládala tak bezohledná,
krvavá pravidla svým kněžím, jako táborští násil
níci duchovenstvu vlastnímu.

Příště o tom, jak rozuměli svobodě husité
mírnější.

Kostelní práte
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy altářů, sccb atd
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

um“iccký závod v Hradel Králové.

Volební oprava ve Francii.
Boj o volební reformu ve Francii táhne se již

celá desitiletí, dukaz to, že parlament francouzský
dosud nepředstavoval spravedlivé zastoupení ce
lého národa. Všemocná židovsko-zednářská spo
lečnost ovládla sněmovnu, takže ve Francii neroz
hoduje vule lidu, nýbrž surové násilí. Z tohoto vli
vu vybřednouti, jest snahou poctivých francouz. ob
čani, kteří nevidí účel a cíl [rancouzského náro
da, sloužiti za podnož židovsko-zednářským kapi
talistum. S opravou odkládalo se stále, až koneč
ně dílo to provedlo v minulých dnecii ministerstvo
Poincaréovo dosti rychle a poměrně bez větších
obtíží se strany odpurcu,

Francouzská sněmovna schválila 339 hlasy
proti 217 volební retorimu, jejíž podstatná změna
záleží v toin. že zavedeno bude poměrné zastou
Dení menšin, kterým až dosud vliv na zákonodár
stvÝ a správu státní byl odepřen. (Ovšem volební
oprava tato musí projíti ještě senáteni, v němž se
zajisté protivníci poměrného volebního práva vy
nasnaží. zásadu poměrného volení oklestiti ve
svuj prospěch.

Oprava tato odstraňuje především nezdravý
a znemravňující systém užších voleb, kterým se
do voličstva vnáší jen korrupce. Zásadou nového
francouzského volebního řádu jsou volby dle se
znaniu v departementech (krajích) a zastoupení
menšin. | Přestanou tedy hnusné volební boje v
jednotlivých volebních okresich.

Volba dle seznamu zakládá se na tom, že kaž
dá strana postaví seznam se jmény svých kandi
dátu pro celý volební okres. Každý volič má prá
vo odevzdat tolik hlasu, kolik se volí poslanců
z departementu; rovněž tolik kandidátů muže by
ti postaveno jednotlivou stranou. Volby budou se
konati v celém departementu hromadně na zákla
dě kandidátních listin jednotlivých stran. Počet
míst ve sněmovně, připadajících jednotlivým stra
náni. vypočte se tím zpusobem, že se nejprve zji
stí úhrnný počet všech odevzdaných hlasu. Tento
úhrnný počet dělí se počtem míst ve sněmovně,
jež se volbami zadávají, čímž vyjde t. zv. volební
podíl. Počet hlasů, obdržený od jedné strany, dělí
se pak volebnínt podílem, aby se zjistilo, na kolik
míst mají jednotlivé strany dle volebního poměru
(proporce) právo.

Zásadu nového francouzského volebního řádu
pochopiti lze z příkladu, jejž tu uvádíme s použitím
jeho na loňských říšských volbách v Rakousku.
Departementy představují zde jednotlivé korunní
země. Čechy volí 75 českých poslancu. Při lon
ských říšských volbách bylo odevzdáno celkem
695.954 českých hlasů. Na jednotlivé strany v Če
chách připadlo:

na soc. dem. 249.319
» agrární 177.554
* nár. sociální 87.174
» křesť. sociální 82.568
» mladočeskou 50.474
> Samostat. agrární 20.984
» stát. pokrokovou 13.865
> realistickou 3016

Celkem odevzdáno hlasů . 695.954

Jednotlivým stranám připadlo by:
straně sociálně demokratické 26 mandátu a

zbylo by ještě 255 hlasu, připadajících na jednoho
poslance;

straně agrární 19 mandátů a zbylo by ještě
1253 hlasu;

straně nár. sociální 9 mandátů a zbylo by je
ště 3663 hlasu;

straně křesť. sociální 8 mandátů a zbylo by
ještě 8.336 hlasů;

straně mladočeské 6 mandátů a zbylo by 3800
hlasu;

straně samostat. agrárníků 2 mandáty a zbylo
by 2426 hlasů;

straně státoprávně pokrokové 1 mandát a
zbylo by ještě 4486 hlasů.

Na stranu realistickou nepřipadl by žádný
mandát.

Celkem bylo by obsazeno 71 mandátů a k
rozdělení zbyly 4 mandáty. Zůstalo tedy nezužit
kováno 20.253 hlasů a neuzavřelo-li by několik
stran volební dohodu, bylo by tudíž nutno zjístíti
nový průměr a to tím, že připočetl by se každé
straně jeden mandát, načež zvýšeným počtem man
dátů dělil by se počet odevzdaných hlasů. Soc.
dem. strana dostala celkem 249.319 hlasů, na něž
připadlo 26 mandátů. Tedy připočetl by se Ještě
jeden mandát, tedy 27 a jimi dělil by se počet o
devzdaných hlasů. Tedy 249.319 děleno 27 dá 9239
hlasů. U agrárníků byl by průměr 8877 hlasů, u nár.

dostati žádného mandátu. Tedy dle tohoto průměru
měli by soc. dem. 27 říšských poslanců, agrárníci
20, nár. soc. 10, křesť .sociálové 9, mladočeši 6,
samostat. agrár. 2, stát. pokr. 1.



Na tomto příkladu nejlépe jest viděti, 'že
francouzská volební oprava jest opravdu daleko
spravedlivější než náš volební řád. Ovšem touto
reformou poměry ve Francii se neozdraví dotud,
dokud křesťanskému náboženství nebude přizná
no právo, které mu náleží.

ee- Pllaě čtěte důležitý spin. -80

a jeho správě.
Dle pramenů a « ustavičným zřetelem k nověj
ším a nejvovějším církevním i atátním normám

a předpisům vzdělal

Dr. Th. Antonín Brychta,
kanovnik-strášce kathrdrální kapitoly v Hradci

Stran V a 649; velká 8*; Cena 11 K.

Velice cennou tuto knihu redakce „Obnovy“ ©
nejvřelení odporučuje

Expedici obstarává

Biskupská knihtieskárna
v Hradoi Králové.

lové.

Kulturní jiskry.
Rakousko jest spravováno úplně dle přání kle

rikálů. Tak doslovně prohlásila dne 16. července
»Osvěta Lidu.«<Tedy snad právě proto v Rakou
sku zakouší katolický učitel hotový očistec. Tedy
pro tu »klerikální nadvládu« ve školách, kde dle
základního pravidla má se vychovávati nábožen
sky, jsou učiteli nejčilejší propagátoři »Volné My
šlenky.« Snad také proto dostává zvláštní přípla
tek státní universitní professor, který nazval ka
tolíky »černou bandou«. >Úplně dle přání klerikálů!«
U nás jest dovoleno soc. demokratickým dělníkům
vyhazovati na dlažbu dělníky katolické, kteří se
zpěčují platiti na nevěrecké tiskoviny. Sám ministr
»klerikálního< Rakouska prohlásil, že jest pro roz
luku manželství, syn židovského. košeráka s ti
chým souhlasem pokrokářů jako sekční šéf v mi
nisterském presidiu provozoval dlouhou řadu let
tak vlivnou politiku, že se vyrovnal svou mocí
pěti ministrům. Snad také >úplně dle přání kleri
kálů< jsou propouštěny rudé nadávky na Kristovo
jméno.

Hodně markantně se jeví ta »nadvláda kleriká
lu«<na ubohých platech, jaké dostává duchoven
stvo ve státě, v němž tolik církevního majetku
bylo skonfiskováno, aniž by se tím ostatnímu oby
vatelstvu prospělo, protože stát spotřeboval tolik
na vojsko! Stavy, které mají platy daleko vyšší,
naříkají právem na nesnesitelné poměry. Kněz
však jest úředně odkázán na malou kongruu a za
staralou josefinskou štólu. A pense kněze, který
má akademické vzdělání, jest menší než úředního
sluhy. Při tom však jest žádán kněz o podpory a
dary z daleko více stran, než příslušník kterého
koli stavu jiného. Každý groš církevního jmění
podléhá kontrole liberálních úředníků. Semináře, o
které se má stát dle přijatých povinností starati,
jsou -horšími budovami, než pracovny, polepšovny
atd. To všecko »dle přání klerikálů.«

Jiné stavy ze všech sil pracují o své zlepšení
hmotná, dlouhé články se táhnou různými novi
nami o tom každodenně. Ale »chamtivé« kněžstvo
trpělivě čeká a čeká.. Konečně zasvitla slabá nadě
je. Na konferenci duchovenstva korutanského sdě
lil Dr. Scheicher, že dle odůvodněné naděje bude

upraviti kongrua a pense duchovenstva a kvinkve
nálky že mají býti zdvojnásobeny. Věci se chopil
i zasloužilý dr. Stojan. Jisto jest, že kněží v
fišské radě starali se o prospěch stavů jiných s
takovou svědomitostí, jako málo kdo jiný. Neu
škodí tedy, jestliže hnou radikálně i úpravou du
chovenských platů. Věřící lid s nimi bude souhla
siti, přeje si toho. Jest věru charakteristické, že
hmotné poměry duchovenstva v Rakousku jsou
nepoměrně horší než v protestantském Německu.
A proto jest potřebí často o té otázce mluviti, po
něvadž v Rakousku se udělá něco jen pro ten stav,
ktery se často a důrazně o své právo hlásí.

Nemoudrost Pavly Moudré. Nejvíce se poškle
bují katolické věrouce tací ignoranti, kteří jí ne
znají. Není to žádnou vzácností ani u lidí, kteří si
dělají nárok na velikou intelligenci. A jest opravdu
charakteristické, že právě pokrokáři, kteří jiným
odporučují badání u samých pramenů, pilné samo
statné zkoumání, spokojí se s těmi vědomostmí o
katolické víře, které načerpali z druhé ruky, ze
soc. demokratických listů, kterým i prostý kate
chismus jest španělskou vésnicí. Hotovou však
drzostí jest. když pokrokovcí na základě takových
vědomosti odvažují se ještě široké davy poučo

se poučili, čemu vlastně církev učí. Na př. pokro
kářský učitel Úlehla bědoval, že se děti v nábo
ženské hodině učí dogmatu o neposkvrněném po
četí. Chudák si to velice popletl, ačkoli mohl vě
děti, že se mohl prostým nahlédnutím do kate
chismu přesvědčiti, že sami pokrokáři vlastně vě
ří v neposkvrněné početi všech lidí a nikoliv jen
Panny Marie. Rovněž tak Machar v »>Římu«praví,
jak »obtížil rozum lidský« papež prohlášením ne
poskvrněného početí. A tak se vleče bezhlavé pa
pouškování od pokrokáře k pokrokáři, aniž by je
diný pokrokář upozornil, že se tu jedná o očistu z
hříchu dědičného, na nějž přece ani jediný pokro
kář nevěří.

A teď přispěchala se svou troškou i paní Pa
vla Moudrá. Napsala v čís. 34. pražského »Zvonu«
tato slova: »Probírám se katechismem, učím se
klassifikaci hříchů . . . A je jich, pane Bože! Deset
proti všem přikázáním, sedm smrtelných, osm (!!)
cizích, šestero proti Duchu svatému, patero proti
církevním přikázáním, a což ty >do nebe volají
cí< — Jestliže se probírala tato učená spisovatel
ka nějaíým katechismem skutečně, byl to jistě ka
techismus rudého vydání. Mluví zrovna tak uče
ně jako >Osvěta Lidu«, když napsala, že církev
považuje Šestinedělku za nečistou.

Vyznamenání biskupovo. Akademie nauk mo
rálních a politických v Paříži vzdala hold práci
missionářské biskupa Fil. Angonarda v Oubanghi
(francouzské horní Kongo v Africe), přiřknuvši mu
15.000 frankův, jednu z nejvyšších cen, jaké Aka
demie uděluje. Ceny bývají dávány těm, kdož se
mohou vykázati nejkrásnějšími výsledky na ja
kémkoliv poli. Akademie v listině připomíná civi
lisační práci biskupa Angonarda. 34 let neúnavně
pracuje missionář tento mezi černochy, pečuje ne
jen o jejich povznesení mravní, ale i hmotné, o
čemž svědčí rozličné školy, které pozakládal, do
my řemeslnické a nemocnice. Jeho práci a píli
vděčí Francie, že jazyk francouzský je v celém
Kongu běžný. Chtěj nechtěj musí volnomyšlenkář
ská Francie udělovat ceny katolickým kněžím.

Základ výchovy ve Francii. »Libre Parole« pí
še: »Veškera paedagogika počíná první otázkou
katechismu: >Kdo tě stvořil? Proč tě Bůh stvo
řil?<Republikánská vláda vyškrtla z učebního pro
gramu státních škol náboženství a tím vyrvala
kořen stromu paedagogiky. Morálka státní fran
couzské výchovy je tato: >Dobré je te, co je mi
výhodné.« (Beuillet.) >Nevím ničeho o tom, co je
s duší po smrti.« (Payot.) Tedy automobilní apa
čové, kteří v Chantilly uloupili 50.000 fr., vyko
navše dílo výhodné pro ně, vykonali vlastně dílo
dobré!!

Socialista Bosauet, jenž byl postaven před
soud za podněcování k loupeži, odpověděl na soud
covu otázku, kde se naučil podobným anarchistic
kým názorům: >V učebnici mé dcery, která chodí
do státní školy.« Alfréd Fouillée dal si práci a se
stavil velké statistické dílo o zločinnosti mládeže,
jež uveřejnil v »Revue des deux Mondes«, a z ně
hož plyne, že mládež ze státních škol je mnoho
násobně zločinnější, než mládež ze škol církev
ních.

Pokrokářská oligarchie. Samy pokrokářské >U
čitelské Noviny« dne 17. t. m. dosvědčují, jak u
platňuje pokrokářský zemský ústřední svaz učí
telsva své heslo o demokracii a svobodě. Píší,
jak omlouvá ústředí hromadění funkcí a kritisují:
»Znovu užívají staré výmluvy, »pokuď kdo více
funkcí vykonává správně a včas, že výtka odpa
dá«. Výtky zatím vyvrcholují v přesvědčení, že
ani 24 hodin denně ke všem těm funkcím při řád
ném provádění by nestačilo. Podobné zjevy jsou
všude v jakékoliv organisaci, avšak v takovém
rozsahu nikde (v dělnictvu nebo sokolstvu toho
není). Vysvětlení se nechce viděti v tom, že ZÚS.
je organisací venkovského učitelstva, která si od
pudila velkopražské členstvo a přece přenesla

svou správu zase do Prahy, kde nemá dost pra
covníků. Má jen Černého, Skálu, Tučka, letos na
dovolené i Smrtku a dost. Dva, tři menší stačí jen
na vedlejší úložky. A těch několik jmen musí být
všude a ve všem. Rašín nevěděl ani, kolik má
lunkcí, Černý z paměti by je také nedovedl po
vědět, Skála nebo Tuček také ne. Reorganisace tu
není vůbec možná. Jedině by prospěl dobře place
ný sekretář, prakticky zřízený sekretariát. Ale ne
vejde v život, poněvadž pět vrchních »nevydá se
mu na milost a nemilost«, »stal by se pánem situ
ace«, >organisace by byla odvislá od placeného
úředníka«, jenž by byl jejím >postrachem<! »Po
třeba jisté intimity toho vyžaduje«, krátce nechce
me sekretáře, byl by »placeným nepřítelem« v do
mě. Tolik tajného je v ZŮS? A jinde všech těch
důvodů není? Pak se divme, že zuby nehty brání
se »výměně osob«, a smějme se neorganisačním
slovům, že >s Černým organisace stojí a podá«.
Ve Spojených Státech po 4 letech president oi
chází, president ZŮS musí všecky své funkce vésti
doživotně. Je »tvůrcem« organisace, ale tolik o
hledn k ní nemá, že příčinou stagnace, skoro ú
plné nečinnosti je také on sám se:svými stejně ne
zbytnými spolufunkcionáři: Od třinácti let se o
soby nezměnily, všecky oposice přežily, vypraco
valy se, zřemeslnělya zevšedněly. Společky mají
dva jednatele, ZÚS dvou míti nesmí. Jef Skála

Dobrý návrh, aby se ústřední výbor osvěžo
val novými silami, se překrucuje, že prý se- třeti
na předsednictva užšího a širšího výbpru má —
vylosovat. >V jistém širokém pojmutí jsou tyto
názory správné«, ale — říká zase Č. Uč. a nepři
znává silné stíny mnohaletého hromadění funkcí.
Když pak desetiletí funkcionáři jsou bohatě hono
rování a proti výměně brojí, vzniká přirozeně po
dezírání. Když by však každoročně nová a nová
třetina, čtvrtina či pětina representace se volbou
vyměňovala, bylo by četným vadám zabráněno.
Svěžest ničila by dnešní ztrnulost. Kdyby neza
pracovanost dobrý chod na nějaký týden přeru
šovala, ať jsou osvědčení pracovníci třeba gnovu
volení dvakrát za sebou; volba třetí je však v
každém případě nerozumná. Avšak ani tato změ
na se neprovede: sáhla by na osoby. Za 13 let
stojí tu modly s podstavcem a se skálou srostlé;
odsunouti se nedají.

Jak zreformovat Č. Uč.? Dát pensisty na
i Marno psát a chyby vyčítat: oprava

se neprovede. Sáhla by na osoby. A nově vycho
vaní pracovníci nejsou. Každá oprava znamená
řez, bolest, pobouření ješitnosti a nenahraditelnosti,
která vyrostla až do choroby, protože se osoby
nevyměňovaly.«

Z Dědictví sv. Prokopa v Praze. Hodlaje 0
slaviti padesátileté trvání »Dědictví sv. Prokopa
v Praze«, usnesl se výbor jeho na tom, aby na
památku jubilea toho provedeno bylo toto:

1. Těm, kdož v tomto roce nově za členy
přistoupí a splatí celý vklad 80 K najednou, pří
sluší právo vybrati si ze starších podilných knih
(vydaných až do roku 1909 inclusive) spisy za ob
nos 40 K krámské ceny jejich, kdo pak splatí a
spoň polovinu vkladu (40 K), za obnos 20 K krám
ské ceny — pokud ovšem zásoba stačí.

2. Staří členové, mají-li vklad svůj úplně za
placený nebo doplatí-li jej letos, mají rovněž prá
vo na svrchu zmíněné starší podíly v obnose 40
K. stačí-li zásoba.

3. Bohoslovcům může praesidium >Dědictví«
poskytnouti nad to ještě mimořádné výhody.

4. Spolkům a ústavům vědeckým a osvěto
vým poskytnou se zdarma některé starší podílné
knihy, přihlásí-li se včas a stačí-li zásoba.

Plně toto ustanovení „výboru >»Dědictví sv.
Prokopa«, podotýkám ještě toto: Na obal a expe
diční práce jest ku přihlášce připojiti (třebas v
Iuhaléřových pošt. známkách) obnos 1 K; poštov
né uhradí si každý sám. Přihlášky buďtež řízeny
na Msgra. Jana Říhánka, ředitele k. a. semináře a
pokladníka Dědictví sv. Prokopa v Praze 1.-190.
Kromě toho připojuji seznam spisů (s udáním krám
ské ceny jejich), z nichž výběr státi se může:

Jenerální rejstřík věcný Časopisu katol. du
chovenstva od r. 1828—1878. Cena 1 K. — Evan
gelium sv. Matouše. S výkladem Fr. Sušila. Cena
4 K. —. Evangelium sv. Marka. S výkladem Fr.
Sušila 1.20 K. — Evangelium sv. Lukáše. S vý
kladem Fr. Sušila 1.80 K. — Evangelium sv. Jana.
S výkladem Fr. Sušila. 4 K. — Katechismus sněmu
Tridentského. 3 K 20 h. — Skutky apoštolské. S
výkladem Fr. Sušila. 3.20 K. — Listové sv. Pavla
apoštola. S výkladem Fr. Sušila. I. díl za 5 K, IL
díl za 5.60 K. -—Písmo sv. Nového Zákona. S vý
kladem Fr. Sušila. 6 K. — Antonín Brus z Mohel
nice. Sepsal Dr. Klem. Borový. 4 K. — Spisy sv.
Otcův apošt. a Justina Mučenníka. 4 K. — Učení
mistra Jana Husi. Sepsal Dr. Ant. Lenz. 4 K. —
Sv. Otce lrenea Patero knih proti kacířstvím. 5
K. — Apologetikum O. Sept. FI. Tertulliana. 1.60
K. — Padesát homilií duchovních sv. Makaria E
gypt. 2.40 K. — Martin Medek, arcibiskup Praž
ský. Sepsal Dr. Klem. Borový. 2.4 K. — Poselky
ně starých příběhů českých. Sepsal Jan Beckov
ský. Sv. I. a II. po 5 K, sv. Ill. 5.60 K. — Anthro
pologie katolická. Sepsal Dr. Ant. Lenz. 6.40 K. —
Všeobecný církevní dějepis. Sepsal Dr. Fr. Kry
štůfek. (Díl I. Starý věk. Cena 6 K. Rozebrán.) Di!
II. Středověk. Část l. 6 K. Část II. 6 K. D11II. No
vý věk. 8 K. — Katolická mravověda. Sepsal Jan
Nep. Stárek. 5 K. — Rozbor filosofie sv. Tomáše
Akv. Napsal Dr. Václav Hlavatý. Výbor ze spisů
sv. Otce Jana«Zlatoústého. Přeložil Jan Nep. De
solda. Cena obou spisů v jednom svazku 5 K. —
Arnošt hrabě Harrach, kníže arciskup Pražský.
Napsal Dr. Fr. Krásl. 5 K. — Sv. Tomáše Akv. O
bytí a bytnosti a kardinála J. Pecciho Výklad vlaš
ský. Přeložil J. K. Votka a V. Vojáček. Logika for
málná. Od Dra fil. Eug. Kadeřávka. Cena obou
knih v jednom svazku 4 K. — Starověda biblická
Vzdělat Dr. Melichar Mlčoch. 5 K. — Klášter bl.
Anežky v Praze. Sepsali V. V. Tmek a J. Mocker.
2 K. — Dějiny posvátného zpěvu staročeského.
Sepsal K. Konrád. 10 K. — Psychologie od Dra
Eug. Kadeřávka. 4 K. — Svatý Prokop. Sepsal

Gabriel Pecháček. 2. vyd. 4 R. — Paedagogika.
Sepsal prof. Josef Šauer z Augenburgu. 460 K. —
Sv. Vojtěch. Sepsali Dr. Fr. Krási a prof. J. Je
žek. 8 K. — O mši svaté, Pojednává theol.a fil. dr.
Josef Kupka. 8 K. — Pastýřské bohosloví od Dr.
Skočdopole, Díl I, 5 K. Díl II, 7 K. — Výklad žal
mů.Napsal:Dr,Jar.Sedláček-Díl1.:6.64.KDUIT.
7.40 K. — Chrámový poklad u sv. Via. v Praze.
Napsali Dr. A, Podlaha a Ed. Šittler. 50 K. — Úvod
do Písma sv. Nového Zákona. Sepsal Dr. Jan Lad.



Sýkora: 7 K. Dílu II. část I. 10 K. — Morálka filoso
fická. Část I. a II. Napsal Dr. Eug. Kadeřávek. 6
K. — Protestantství v Čechách. Sepsal Dr. Frant.
Kryštůfek. 7.50 K. — P. Bohuslav Balbín S. J. Na
psal P. Ant. Rejzek S. J. 7.50 K. — Katolická mra
vouka. Napsat Dr. Ant. Vřešťál. Díl I. povšechný.
6.50 . — Sv. Otce Řehoře Vel. Kniha o správě pa
stýřské, jakož i Pavla Diakona, mnicha Cassin
ského. Život sv. Řehoře Vel. Přeložil, úvodem a po
známkami opatřil Klement Kuffner, farář u sv.
Víta v Praze. 4 K.

Přesahoval-li by obnos vybraných knih sum
mu 40 K resp. 20 K, jest přebytek ten doplatiti. —
Dr. Jos. Tumpach, t. č. starosta »Dědictví sv. Pro
kopa v Praze.«— n —— ——

Jazvku německému naučí se
nejlépe dcery Vaše ve vý
chovném ústavě Školských
sester v Moravské Třebové.

Krásná, zdravá poloha. Ústav slouží
blavně účelu, české dívky vyučovati
jazyku němeokému. Nejlepší příležitost
v krátkém čase osvojiti si důkladnou
znalost němčiny slovenf i písmem.
Přijímají se dívky školou povinné i
dospělé. Ke škole dívčí řadí se pro
dívky v němčině poněkud p“kročilé
jednoroční kurs pokračovací s násle
dujícími předměty: náboženství, ně
mecká řeč, německé písemnictví,

+| účetnictví, těsnopis, domácí hospo
aářství, zdravověda, ruční pricea šití.
Příležitost zdokonaliti se v hudbě,
řeči frar.couzské, psaní na stroji, ma
Iřetví, ručních pracích všeho drubu,
šití prádla a šatů, vaření atd. —
Vyučovací a obcovací řeč německá.
Měsíčně 45 K. Žádejte prospekt!

Sociální besídka.
Podpůrný řád pro členy Sdružení českých ka

tolických živnostníků vypracován byl a schválen
na základě zmocnění daného valnou hromadou ve
výborových schuzích dne 13. června, 4. a 7. Čer
vence t r. Z podrobného elaborátu vybíráme hlav
ní ustanovení:

Pro řádnou a pravidelnou podporu členů zři
zuje se fond nemocenský, pohřební a starobní,
jichž jmění se spravuje odděleně od ostatního spol
kového jmění pro každý fond zvlášť.

Správní výdaje uhrazují se z ročních příspěv
ků správních (v nem. fondu 20 hal., v druhých
dvou po 10 hal.), event. schodek doplatí sdružení.
Z darů a jiných příjmů vytvoří se společný re
servní fond podpůrný.

Podpůrné fondy jsou dobrovolné: člen sdru
žení může přistoupiti ke všem, nebo jen k někte
rým, nebo k žádnému.

Zápisným, společným pro všecky fondy, má
býti uhraženo vydání za členskou knížku.

Příspěvky a podpory ve fondu nemocenském:
1. ve třídě věku A (do 50 let): denní podpora 1 K,
2 K,3 K, 4K dle volby člena, a dle toho měsíční
příspěvek 50 h, | K, 1.50 K, 2 K; příspěvek do re
servního fondu (jednou pro vždy) 1 K, 2K,3K,
4 K; 2. ve třídě věku B (od 50 do 60 let): stupnice
denní podpory táž, příspěvek do reservního fon
du dvojnásobný, jako ve třídě věku A, měsíční pří
spěvek 90, 180, 270, 360 hal.

Podpora -nemocenská vyplácí. se po 8 neděl;
dalších pět neděl v obnosu polovičním: Čekací do
ba 12 měsíců.

Kdo po l0letém členství přestal býti členem,
obdrží po schválení účetní a pokladní zprávy val
nou hromadou 70 procent zaplacených příspěvků
bez úroků. Kdo stav se bez vlastní viny k práci
nezpůsobilým před 60, rokem věku, nemůže dále
příspěvky platiti, obdrží všecky .zaplacené pří
spěvky bez úroků. — Po 10letém členství povolí
se členu krátkou cestou půjčka do 50 procent spla
cených příspěvků na mírný úrok a na splátky
nejméně 25 K ročně, ale tak, aby do 60 roků byl
dluh zaplacen. — S placením:příspěvků se poshoví,
jéstliže nejdéle do tří let i s úroky se úplně do
pinti, — Nárok na doživotní důchod počíná, stane-li
se člen po 60. roce k práci plně nezpůsobilýmne
bo od 70. roku bez ohledu na tuto podmínku. Po

platiti.—Zemře-Hčlenmezt 60:-a70.rejemy- ne
požívaje dosud důchodu,.obdrží dědicové odbytné

se tejydystpé nezpůňaobilým k ptá:

»jioédytomOkáhaSnůčakům Všeckydalší podrob
„nosti obsahuje jednací řád. :

" „Výbor shostil se úkolu valnou hromadou mu
uloženého tak, aby za zdravotních poměrů, s ni
miž nutno normálně počítati, zabezpečil členům
vzájemnou podporu bez ohledu na příjmy, které
plynou do fondů z darů a jiných vedlejších pra
menů. Sdružení neslibuje členům podpory přemr
štěné, aby se pro ni do sdružení hrnuli, nýbrž aby
ti, kteří se z vyšších důvodů ke společné práci ve
sdružení hlásí, nebyli ani hmotně opuštění, když
toho potřebují. Na tomto solidním základě buduje
sdružení i další svůj program.

Soc. demokraté jako zaměstnavatelé. A zase
nová, velice poučná statistika, kterou podali o
svých zaměstnavatelich sami soc. demokraté!
Zpráva svazu skladníků a kormptoiristek říše Ně
mecké pojednává o mzdových poměrech v soc.
demokratických konsumech. Týká se 513 konsum
ních spolků a 2710 zaměstnaných osob. Z tolio po
čtu zaměstnaných jen 967 mělo týdenní pracovní
dobu pod 60 hodin, za to však 1105 čili 40.77 pro
cent 61 až 70 hod., 439 pracovalo 71 až 80 hodin,
V79zaměstnaných 81 až 90 hodin a 20 osob do
cela 91 až 96 hodin. Skoro polovice personálu by
la přidržována také k práci nedělní. A jaká byla
mzda u soc. demokratických »vzorných závodů«?
181 osob mělo za měsíc honorář pod 80 marek, 81
až 90 marek 95 osob, 217 osobám platilo se měsíč
ně 91 až 100 M, 459 osobám 101 až 120 M., 250 za
městnanců dostávalo 121 až 130 M, 224 osob 131
až 140 marek, 276 osob 141 až 150 M. Přes 150 M
mělo 879 zaměstnaných.

Poukáže-li na ty výmluvné cifry konservati
vec,'vymluví se mu soc. demokraté, že těžko jest
platiti více, protože se nedostává prostředků. Do
bře. Ale vrchní správcové těch konsumů berou
přece jenom platy znamenité. A jestliže i při tak
úmorné svépomocné práci tolik málo se vydělá,
proč nechtějí věřiti soc. demokraté steskům ji
ných zaměstnavatelů? Proč je téměř šmahem pro
hlašují za vydřiduchy? Proč štvou i proti tako
vým, kteří platí svému personálu daleko více za
menší práci než soc. dem zaměstnavatelé svým
porobencum? Jak bude zformován očekávaný stát
budoucnosti, již z toho jest patrno, že buržoové
dovedou se lépe o své pracovníky postarati, než
rudí kritikové, kteří se všude se svými reforma
mi lidu vtirají. Zkrátka a dobře: soc. demokratičtí
vůdcové vědí velice dobře, jak jest to těžko kri
tické poměry obraceti náhle v ráj, ale přece jenom
s úmyslem zřejmě nepoctivým štvou proti zaměst
navatelům lepším, než jsou sami.

Ostatně k samé statistice Svazu jest připojena
z péra soc. demokratického žaloba, že »sotva při
řemesle lze nalézti« takovou skrovnou mzdu, jaká
se vyplácí při rudých konsumech.

Tedy tak ubohé mzdy nejsou jenom u Soc.
demokratických jednotlivců. Zde vidíme široce
založený systém, potvrzený rudými pohlaváry.
Proto jenom vždycky mluvití spravedlivě a nemá
sti slovy demagogickými nesoudné davy!

Ve službách zaměstnavatele katolického. Dr.
Jar. hr. z Thunů, majitel velkostatku Kvasic, po
skytl svému úřednictvu a služebnictvu u příleži
tosti oslavy stříbrné svatby v uznání zhoršení ži
votních podmínek následkem zdražení všech po
iřeb 20proc. přídavek drahotní k jejich normální
mu platu. Již před 4 roky poskytl dr. Jar. hr. z
Thunu svému zřízenectvu 10proc. drahotní pří

- spěvek.
Soclální postavení zřízenců vídeňských pou

llčních drah jest rozhodně lepší než u zřízenců v
místech ovládaných od zednářů anebo soc. demo
kratů. Na př. konduktéři II. třídy berou týdně
26 K 25 h, II. tř. 27 K 65 h, I. tř. 29 K 05 h. Postupem
služebních let se plat značně zvyšuje. Definitivní
mzda I. tř. činí 126 K měsíčně, ale po I8leté defi
nitivní stužbě dosahuje výše 166 K80 h. — Řídič
I. třídy má měsíčně 135 K. Po 18leté definitivní
službě 178 K 20 h. Mzda za hodinu služby přes čas
honoruje se 50 h. Počáteční denní mzda femeslní
ka zaměstnaného v nádražních dílnách a v kabelo
vém oddělení činí z počátku 4 K 60 h, průběhem
dalších služeb. let stoupá, až poj25 letech dosahuje
výše 6 K 60 h. Noční přídavek činí I K 10 h. Do
zorčí tratí mají v I. třídě ročně 1800 K.

Tyto platy, máme-li na mysli velkoměstské
poměry, ovšem nejsou zrovna ©královské, ale
mnohý akademik byl by velice rád, kdyby se mu
zajistil příjem také takový. Celkem jest viděti, že
křesť. sociální radnice platí daleko více, než tací
lidé, kteří mají plná ústa demokracie. Bylo by jen
potřebí, aby zároveň vídeňská radnice pamatova
la, že do oboru spravedlivé sociální péče spadá
také uznávánílidských práv národností jiných.
Má-li radnice péči o dělnictvo, ať si pamatuje ta
ké, že olupování malých dětí českých o práva ja
zyková jest hříchem nemenším, než ujímání mzdy
dělníkům. Učiní-li Vldeň náprava ještě v tomto
směru, pak její sociální pěči pochválí každý nepřed
pojatý člověk. :

odájšká hlidf 4
. Na ponšisí pralilék ústřední trhdobytčí dne

15. t. m. dopráveno bylo celítem 510 kusů hovězího
dobytka a to 188 kusů původu domácího, 290 kusů

"PVO"haliťského“2-32kust-pývodeuherského.

Dle druhu bylo 197 volů, 183 býků, 98 krav a 32
jalovic. Průběh trhu byl celkem prostřední, zahá
jení trhu nastalo při příznivém smýšlení a trh kon
čil při povolném směru. Obchod s býky se hbitě
rozvíjel a uhájily se ceny týdne minulého. Voli
prima jakosti prodávali se při apatickém smýšle
ní, a stěží uhájily se ceny týdne minulého, a tu a
tam ojediněle povoleny příplatky. Při hbitém od
bytu prodávány byly tučné krávy a docíleny ce
ny o 2—3 K vyšší za I agživé váhy. Tentokráte
dopraveno bylo velice málo volů druhé jakosti, což
mělo na obchod značný vliv. Prodavači vzhledem
na menší příhon nenaléhali na obchod a trh končil
cenami u dobytka původu domácího a to u volů
ud K 0.86 do K 1.11; prima od K 1.12 do K 1.18;
výminečně od K 1.19 do K 1.24; 2 kusy až 1.26;
býci od K 0.58 do K 1.18; krávy od K 0.77 do K
1.10; dobytek původu haličského voli od K 0.92 do
K 1.15; býci od K 0.74 do K 1.20; krávy od K 0.66
do K 1.15; do 1 roku staří volci a jalovice od K
0.82 do K 1.08; dobytek původu uherského voli
od K 1.10 do K 1.14; býci od K 0.82 do K I.—;
krávy za K 0.88. Vše za 1 kg živé váhy bez po
travní daně.

Zemědělská prodejna měla svěřeno ku pro
deji celkem 165 kusů a to 17 kusů dobytka ho
vězího, 145 vepřít 2 telata a zpeněžila maso z
1 kusu.

Průběh pondělního trhu masného byl pro
střední a prodávána telata při zvýšených cenách
a lepším odbytu. Maso hovězí při hbitějším od
bytu, skopci za ceny týdné minulého. Vepři při
čilé poptávce a uspokojivých cenách. Zahájení
trhu bylo při slabé poptávce a později zavládl o
pět směr ustálenější.

Velectěn. katolickým spolkům,
organisacím a „Orlům!“ “gy

Při sletu „Orlů“ doporučuji

©- HOTEL4
ADALBERTINUJ
Ranní polévka, snídaně na
vidličku, obědy a večeře co
©0000 nejlevněji. 000

Taktéž na sletišti budu čepo
vati vyleželé pivo královéhra
decké. V úctě

Jan Košťál,
hótelier.

Továrna na cottagova americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrdespol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Prabu, V'4-á, Badapeit.
Podálová harmoala

obou soustav v každé ve
likosti, pro kostel, skolu

i ku cvičení, = i

Cenníky zdarmu a ©
franko. n

"AezNa splátky od 0X
P. T. dachorenstvu

zvláštní výhody

G

Brejle a skřipce,
též dle lékuřských předpisů,

teploměry, dalekohledy. lapy atd.
. doporučuje

eS KarelVacek,
„T závod optiský, hodtedleký a alejnickýv Hradol Král. bílže da.

Spráxky rychle a levně,



zboží.

Hradeo Králové,
diříkovatřída 239,

ve vlastním domě,proti Grandhotelu.

Nejlevnější oeny!

i
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberrů a
kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, ©. a 5. dvorního dodavatele

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

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

Bez velkoměsteké rešie ve vlastních dílnách a
pomecb, levné pracovní síly na venkově, čímě lovučjší
ceny sě o 30"/, než všade jinde.
Jubil. 100 lot. trvání a 40 let. vlastní činnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.vÚŮEŮŽŮ©tŮtEŮ—ŠÍ
Založeno r. 1880.„ BAD

Vyznamenán státní medalilil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstarší odbornádílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové,

v nově zřízených místnostech, Čelakovského tř.
(za živnostenským domem)

ku zhotovení veškerýchk
stolních nádob se stříbra,

bronau a jiných kovů, od neljedpodněšího do nejskvostoěj
šího provedení, v kašdém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše pře.ně, čistě a důkladně

ahotovuje se v mé vlastní dílné
jen rněně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
thovenstvu prácí trvalou A
uměleckou za Ceny P

Teškeré vzerky jsou Jeho
Biskupokou Milesti rovido
vány.

Mežní nádoby jem v ohmi
ulatím x2 ceny velice |

Veškeré opravy nádob ko
utelních se ry.. le, řádně A
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvécené.

v spočty, l
notovéabvět:mon franko
se zašlou.

možno splácet bez přirášek.

> M O voo kávou|Prosím datojné duchovenstvo ©laskavou příseň
a důvěrnzávododomácímu.
Opolřkémdoporučuji rychléa levné redení

Biskupská knihtiskárna
w| v Hradci Králové (vy

nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.

| Ceny mírné, vyřízení správné a rychlé.

Doporučujeme |

DRAŽBA
vwobecní zastavárně

Královéhradecké
v čísle 230. (u semináře)

odbývati se bude v sobotu dne 20. čer
vence, po případě v sobotu dne 27. čer
vence 1912 vždy od '/9. hod. ranní do
12. hod. pol. a od 2. do 6. hod. odpol.

NA ZÁSTAVY
pozůstávající z klenotů, hodinek, řetízků
zlatých, stříbrných atd. rovněž i ze
šatstva, prádla a rozličných druhů látek,

obuvi, kol, šicích strojů, atd.,
které do konce května 1912 propadly.

Veškeré do dražby propadlé zástavy
lze nejdéledo čtvrtka před dražbou
buďto zůročiti aneb vyplatiti.

V pátek před dražbou 8e vůbec
neúřaduje.

Ze správního odbora
obecní zastavárny Královéhradecké.OY

v plech. lahv.
za 30450

haléřů.
Věnde k do

stání.

Vejlepší cídidlo na kovy.
Žádný přípravek vodový.

Jan Kryšpín,
J. Sylvaterův

synovec, nástupce) | NSW 9
—uzeský sárol— STU

proMalby M
okn, kaatolníi, OC DS

PRAHA- TÝ ;
na Eaton l; |) ně| ňnov M K, >
úbozda, dra0% CSav <mik|:
jmdodáníobmori- 00 NJnovýchažnejela JÍ TA DÁ
šíhoašk.bohatému/- IE AGN SAguralnémuprovedenía L

sios6 86 Šelasnými
rámy, sílém:, vsasonémi. “

Vodkeré= T = 1odbornáradakeplanně,boše
RY"Nesbetnáveřejné|písemnápochralnéorne.. E

Založeno roku 1868.

Holíte se sám?
Holičské mýdlo
Štětec

10
20, 30, 50, 70

Miska niklovaná s majoiikou . . . . . 50
Saton krém na holení... .. . « 70
Kámenpoholení..©... + 50Kolínskávoda.... . . « 60h

zasílá

JOS. JELÍNEK, parfumerie
v Hradoi Králové.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelem, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, železných

náhrobních kříšů, “
tlacení písma a různých předmětů venka se uále
tajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

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

bez nároku na cestovné.

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

SRP- Závod založen r. 1898. "my

Dvě prostranné
místnosti

za skladiště neb dílnu obuvníkům a krejčím
zvláště dobře se hodící jsou ihned
k pronajmutí. —K doptáníu firmy

K. V. SKUHERSKÝ,
©. a E.dvorní torárna nábytku v HradciKrál.

Šeob. úvěrní společnost,
sapaané společenstvo a ručením obmezeným

u Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

příjímá vklady na knížky
==za 449 až 5" =

úrok a to dle výpovédi.

GM“Složnílístkyna požádánízdarma.UW

Uhlí 23 jakostice nejlevněji. :

PARAMENTA
sv. Jos. Ústav pare
mentní a devotional.



Čislo 30. Předplatné na Čtvrt rokuž K 60h
ua pulroku ókKk—h V Hradci Králové, dne 26. července 1912.

Inserly se počítají levné.
Obnova vychází v pátek v poledm

Ročník XVII

Vítej nám, Orle:!
Výš vzhůru, výše k nbi,
kde mrak se s mrakem sráží,
blesk bije ve skal lebi
a ohnivou svou paží
ve třesku žhoucích blesků
v kraj slehá oněmělý:
Ty letíš v slunce lesku,
královský orle smělý!

Hoj. letíš výš a výše
a nepoddáš se v mdlobě,
máš hrdost proti pýše
a sílu proti zlobě!
AČ tisíc číhá vrahů
na skalných tesů štítě,
"Ty pánem jsi svých prahů
na hlídce ostražité!

Královský orle smělý,
symbole české sily,
Ty's strážce býval bdělý,
kde Češi vítězili!
Nad bojců českých davy
Tvé perutě se chvěly
na poli naší slávy,
královský orle smělý!

U Chlumce zdeptal's vrahy
tam pod korouhví bílou,
nad krvavými svahy
nezdolnou svojí silou!
Na Kresčacké tam pláni
Ty's vedl české voje,
když železní šli páni
do krvavého boje!

Bouř nad českými lesy
zas táhne plná mraků
a mlhami se věsí
v malátném bojců zraku.
Duch cizinský nás tráví
a zloba srdce plní,
kdy, orle, bojče slávy,
Tvá peruť obzor zvlní?

Vrať silu chabé dlani,
změň v ocelí sval hebký,
dej hrdost v pohrdání
a tuhost české lebky!
Dej lásku k bratřím ryzí,
byť v jiném stáli voji,
co dělí nás — to zmizí,
stát budem svorně v boji!

"Za vlast svou, matku drahou,
za otců víru svatou,
za lásku bratří blahou,
na kříž dnes rozepjatou:
vpřed půjdem beze strachu
dál překážkamivšemi! ....
Výš, orle, k nebes nachu
silnými perutěmi! V. H. Hradecký.

K vyrovnání.
(14) Až čtenáři tyto naše řádky budou míti v

rukou, bude českoněmecké vyrovnání snad jíž pod
střechou a český sněm svolán. Pak ovšem přes
mrtvou saisonu rozvinou se novinářské debaty,
vzájemné výčitky, útoky stran proti sobě a vše,
co věc takového dosahu s sebou přináší. Posud po
litikové, zvláště naši, ukládali si reservu, až na
dva muže genru Volfova.

Nám vůbec zdá se to býti zjevem smutným,
že ve státě ústavním musí se teprve o jazyková
práva a užívání řeči v úřadech vésti boj. Ve Švý
carsku jsou tři národnosti, v některém kantonu
jsou všecky tři zastoupeny, ale žádný neslyšel, že
by to tam teprve upravovali. Spíše vznikne tam
nedorozuměríí náboženské, než národní. Čím to je?
Příčina je známa a jen Němci nechtějí ji uznati.

Evangelium sv. Jana počíná slovy: »Na počát

ku bylo slovo-: <- v Rakousku byli na počátku
Němci, v r. 186/ přišli na řadu Maďaři, ale od té
doby nikdo, pretože Němci a Maďaři nikoho k vlá
dě nepřipustí. © politickou moc V této říši se roz
dělili a doufají. že se násilím při ní také udrží.
Němci dohospodařili a Maďary potká týž osud,
protože všeobecné volební právo a uvědomění ue
maďarských národností zastaviti se nedá.

Do roku 1870 to u nás šlo, protože Němci byli
v Čechách pány, v té době udržovali se při životě
umělým lékem, jemuž se říkalo »chabrus«, ale pak
nastala německá minorita, která se dostavila 0
všem i na říšskou radu. Ve Vídni mají Němci pro
středky po ruce, aby si od případu k případu vět
šinu utvořili, prostředky ty jmenují se peníze a
sliby, a když i ty dojdou, zapne se telefonická sta
niceVídeň—Pešť—Berlín.

Ale od té doby, co v Čechách nemohou porou
četi, není s nimi k vydržení a tato nevrlost, ma
skovaná arrogancí, stupňuje se každým rokem.
Zapomněli, že v politice neplatí: »Tuhle vodu ne
pijeme.« Za Riegra byli by se s námi vyrovnali,
ale na účet nedílnosti tohoto království. Byly to
tak zvané punktace, jež tenkrát odsoudil národ,
který k nim dnes spěje. Tenkrát jednalo se o do
brovolnou vzájemnou úmluvu, dnes nutí k vyrov
nání oba kmeny nesnesitelný stav zemských finan
cí a ovšem i vláda, která se pro smír neobyčejně
zajímá, protože ho v zájmu říšského míru potře
buje. Co tenkráte nazývalo se trháním sukně ne
sešívané, dnes stává se pomalu nutnosti a je vše
obecným přesvědčením v Čechách, že budoucí vy
rovnání nestane se beze škody české věci. Posud
to je schránka Pandořina; co noviny píší, jsou
pouhé kombinace. Co v schránce bude, uvidíme,
až ji otevrou. Rozhodně nové okresy, ne-li dokon
ce kurie a dvojí zemský výbor aspoň v zárodku.

Trhání látky nedá se, jak známo, zadržeti, jak

platů stalo se předním harcovníkem tohoto vy
rovnání.

Je-li tento prostřeuek vlédy zrovna kavalír
ský, to je otázka. Poláci říkají v takovém případu:
»Nie honorówo, ale zdróvo.« Vláda potřebuje vy
rovnání v Čechách. poněvadž dnešní stav této ze
mě vrhá dlouhé stíny na říšskou radu, a nejde-li
to zde, vázne to i tam, poněvadž oba činitelé jsou
dost mocní, aby vládní stroj — cítí-li se zkrácení
— zastavili. Nejde-li to v Čechách, nastávají ne
milé komplikace i jinde, kde jsou národní třenice
právě na programu. Že jsou také v této říši lidé,
kteří každé dorozumění ;Čechů s Němci neradi
vidí, jest známo. Dorozumění takové vedlo by a
muselo by vésti k autonomii tohoto království a
to závidí nám ti, kdož žádné autonomie, respektive
žádného státního práva nemají.

Kdyby byli Němci moudří a nestavěli ně
mectví nad svůj prospěch, podali by nám rukou
k smiru a bylo by nám oběma lépe. poněvadž by
chom si své záležitosti, hlavně své finance. spra
vovali sami a nemuseli platiti na země passivní a
na říšské město, od něhož bychom v té míře, jako
dnes, neb: ' závislí. Dnešním stavem trpí obě ná
rodi > věku mimovolněvnucuje se myšlen
ka, necniea-li Němci přivoditi krach. aby mohli
říci: »Vidíte. jak jste hospodařili, co jste převzali
moc a zodpovědnost v zemi!«

Svého času byla zavedena pivní dávka, pivo
se zdražilo, dávka se přestala odváděti, pivo však,
tento požitek nejširších mass, zůstalo v stejné ce
ně a bude-li se po zahájení sněmu dávka vybírati
znova. přirazí se ještě jednou. A to se trpí. a ne
jen trpí. ale i podporuje a to nejvíce od křiklounů,
kteří mají plná ústa řeči, že chtějí sloužiti a pro
spěti lidu.

Kdyby vyrovnání 5. "7"
ve svých požadavcích . dál a dále, úpra
va neudržitelných poměru v úřadování zeměpan
ském i sumosprávném byla by na čase. Ale kdo
nám za to ručí. že se zamýšleným rozhraničením

konci poznovu dáváme výraz tomu, co jsme v
článku o eucharistickém sjezdu napsali, že nevěří
me pokrokářům. že by se jim podařilo národy ra

spojuje, naopak jejich program je lučavkou kaž

dého společenského řádu. tudíž 1 národnostního
pokoje.

Kdo je dnes proti národiiostnínmm SITU 1260
bou stranách? V první řadě pokrokáři a ně
mecko-nacionální křiklouní. Dokud takoví lidé bu
don u vlády a budou určovati v novinách veřejné
mínění a dokud u milníku národního míru nesejde
se křesťanský lid obojí národnosti, dotud marná
práce, marné volání,

Volné listy.
Bastilla. Kdykoli jsem za mladých let četl o

slavnosti bastilly, vždy představoval jsem si. že
Francouzi vzpomínají nějakého ohromného národ
ního vítězství, které uvedlo je na nové epochální
cesty; všechna ona perutná slova, jimiž oplývaly
i naše svobodomyslné noviny, vzbuzovala ve mně
dojem čehosi velikého.

Ale když člověk nabývá většího rozhledu,
soudnosti, zkušeností a když pročítá pozorně dě
jiny francouzské veliké revoluce, maně dostavuje
se otázka, proč že ti lidé tolik rámusí a hází veli
kými slovy, běží-li o věc tak prostřední. Ohniví
Francouzi, kteří jsou tak přelétavé nálady, ku po
divu ulpěli tu tradičně na zvyku, který zakotvil
hned v prvých letech revolučních, a u nás nekritic
ké nadšení pro věc dosti nechápanou a chvástavé
svobodomyslné fráse opakují ozvěnou to, v čem
se občanům za Vogesami zalíbilo.

Pařížská bastilla byla pevností a státním vě
zením, v němž jménem krále bývali věznění lidé
vianí i nevinní, V dobu, kdy bastilly bylo dobyto,
byl jejím velitelem de Launay. Velel osmdesáti sta
rým invalidům a třiceti dvěma mladým Švýcarim.
Zdi bastilly byly mohutné, a stála na nich veliká
děla. 14. července 1792 učinil lid útok na bastillu
ne promyšleně a s přípravami. nýbrž jak horečka
revoluční myšlenku tu náhodně přinesla. Zpráva o
podniku rychle se rozšířila a — jak teldy se dálo
-—-zápalné heslo bylo tisíci opakováno. Zprvu při
šla deputace, žádající od velitele zbraní, jichž byl
všude nedostatek, ale de Launay, jsa dustojníkem
královským, žádost tu mírně odmítl. ©) polednách
podařilo se voliči Thuriotu, že byl do bastilly vpu
štěn. I přemlouvá velitele, aby bastillu vydal lidu,
ale de Launay dokazuje, že nemá k tomu rozkazu
a mluví o své povinnosti, setrvati věrně na místě.
Zatím kolem bastilly proudí davy lidu. jenž se kří
ken rozněcuje a jehož krev jest na stupní varu;
zvony bijí na poplach a bubny rachotí. Příliv lidu
vzrustá stále divočeji a nekonečný hukot jeho jest
přerušován proklínáním a ojedinělými výstřely z
rušnic, které ovšem mohutným zdem bastilly ne
mohou uškoditi. Pro Thuriota byl spuštěn zdvihací
most, aby mohl odejíti, ale té příležitostí chápe se
nová deputace. která vniká rychle do vnějšího
dvora bastilly. Když nemají účinku mírná slova,
aby deputace odešla, de Launay dává rozkaz, aby
vojáci jeho vystřelili. Výstřel tento roznítil hned
bouři. a za hrozného pokřiku odpovídají davy zima
tenou střelbou pušek a kletbami, a nahoře počíná
hřímat jedno z velkých děl, jehož kartáčové
střely však, nepusobíce mnoho škod, přeletují přes
hlavy útočníku. Kolář Ludvík Tournayi buší do ře
tězu zdvihacího mostu, a když řetěz jest přeražen
a most se sřítí dolu, davy lidu vniknou na nádvoří.
Ale bastilly není tím dobyto, neboť týčí se před
dobyvateli osm velikých věží se svými děly, a
rozevirá se hluboký příkop s druhým zdvihacím
mostem. Chaos lidu ječí a řve. Mnozí se rozbíhají

| bez plánu. střílí vzhůru. jiní chápají se kartáčových
* koulí a donášejí na radnici. všichni uchvácení jsou
i zuřivým šílenstvím.

Vyšel oheň a jedeň parukář žene se s pochod

| němi, aby zapálil sanytr v arsenále. ale kterýsi ob
|

|

|

čan. chápaje nebezpečí výbuchu, který by všechny
vyhodil do povětří, parukáře sráží pažbou ručnice
k zemi. Přivezli na vozech slámu a zapalují, dým
dusí obležené i oblehatele.

Přichází nová deputace a ve bráně mává
| praporem, ale de Launay ve vřavě nemuže ji sly
| seti. Dostavují se hasiči a stříkají na děla invalidů,

ale do té výše stříkačky nedonášejí, Jední navrhu
jí praky, Santerre, sládek z předměstí Nai. -Anto

- ine, radí. aby smíšenina fosforu a terpentinového



kleté hnízdo bylo zapáleno. I ženy střílí, a připletli
se do toho i Turci.

Ozývá se tu také skřehotavý hlas ušpiněného
a schátralého individua, jehož jméno vzbuzuje po
sud mravní hnus a vydáno jest opovržení budou
cím věkům. Jest to Marat, jehož duše sytí se
vraždami.

Čtyři hodiny ječel boj, ba přímo blázinec. In
validi, dusíce se kouřem a horkým vzduchem, po
sléze splétají ze šátků bílý prapor. [ unavení a
omrzelí Švýcaři touží po vzdání. Občan Maillarde
připlížil se ke střílně, z níž Švýcar podal mu pa
pír. Podmínky vzdání jsou: milost a zaručená svo
boda všem. Degradovaný důstojník Hulin, který
přivedl na bojiště národní gardisty, zaručuje mi
lost a svobodu čestným slovem důstojníkovým.
Po té most padá a potopa valí se do bastilly, kte
rá padla. . .

Zuřiví jednotlivci však vrhají se na obránce,
kteří se vzdali za milost a svobodu. Nebylo milo
sti, nebylo svobody, jako jí nebylo v celé fran
couzské revoluci, kterou stranná historie okrášli
la podvodnou slávou. Invalidi a Švýcaři jsou vraž
děni, a tělo de Launay, jenž veden byl na radnici,
cestou roztrháno na kusy. Občané nedbali toho, že
jejich bratří krví a jazykem konali svou povinnost,
že vzdali se za podmínek ctí zaručených, neohlíželi
se na svobodu a rovnost, kterou chvástavě přiná
šeli celému národu, ale skočili s dravosti tygra na
odzbrojené vojíny a rozsápali je. To byl počátek a
úvod k dalším hrůzám, které znamenaly zdeptání
lidských citův a lidské přirozenosti a které do
dneška naplňují děsem mysl čtenářů.

Dějiny mají mnohé naivnosti a omyly, a mezi
ně náleží oslava pádu bastilly, neboť dobytí ba
stilly považuje se za jednu z nejdůležitějších svě
tových událostí. Dle svobodomyslné mluvy vidí se
v pádu bastilly pád absolutní, královské moci a
odstranění tvranství, což jest nesprávné a směšné.
Absolutní moc panovníků neodstraňuje se dobytím
té které státní budovy. Revolucionáři nenáviděné
moci zbavili se tehdy tím, že zavraždili nevinného
krále Ludvíka XVI. Ostavují-li Francouzi pád ba
stilly, jest to jejich věc, ale v Čechách by mělo býti
tolik rozumu, abychom se po nich neopičili a ne
tancovali radostí nad tím, co bylo počátkem orgií
a rdousení, krčmy a popraviště ....

©

Sotlsta Masaryk. Obecní rada v Bystřici pod
Hostýnem poslala Masarykovi projev nelibosti,
protože interpelací umožnil, aby rouhání a Suro
vosti Macharovy mohly býti bez závady šířeny.
Masarvk odpověděl Bystřickým občanům v pro
testantském časopise moravském >Palacký.« Od
pověď Masarykovu uveřejnil také »Čas«, bez po
chyby proto, aby ti čtenáři jeho, kteří si zachovali
posud soudnost, poznali Masarykovy | nepravdy,
sofistiku a vykrucování, nedůstojné universitního
professora a vůdce strany.

>Mýlíte se předně«, praví Masaryk Bystřic
kým, >že bych si toho nebyl vědom, co jsem im
munisací Macharovy čítanky chtěl dosáhnouti. Há
jil jsem takto svobodu tisku. Pokládám všeliké
policajtování literatury i mluveného slova za pře
žitek absolutismu nerozumného avlastně hloupé
ho.«

Poznamenáváme, že naprostou svobodu slo
va nemůže dnes chtiti žádný rozumný, poctivý a
zkušený člověk. Svoboda slova, jak jí vždy roz
uměli velicí státníci a politikové, tedy svoboda slo
va, která člověka povznáší a ušlechťuje, není to
tožna s nevázaností, která praktickými důsledky
svými není nic jiného, než duševní otroctví. Ma
charovy surovosti a orgie nejsou projevem svo
body slova v ušlechtilém významu a nejsou ani li
teraturou toho jména hodnou. Macharovy suro
vosti a orgie, které Masaryk rouhavě nazývá li
teraturou, neobohacují rozumu a mravnosti, ný
brž rozpalují nejnižší vášně, pustoší a ničí, co v
člověku dobrého a intimně posvátného, usilují o
to, aby, když cynik zabil náboženské přesvěd
čení v sobě, zavraždil je i v duši bližních.

Bystřičtí vytkli Masarykovi docela správně,
že interpelanti neostýchali se snížiti největší
ho učitele lidstva v bláto potupy. A nyní
vizte, jak Masaryk sofisticky odpovídá: »Pánové,
vy toho učitele snižujete, protože ho chcete chrá
niti policil.«

Masarykovi a pokrokářům není vhod žádná
naše obrana. Když vůči zavilým protináboženským
útokům mlčíme, vytýkají nám, že se nedovedeme
hájit a že považujeme tím věc za ztracenou. Mlu
víme-li, posmívají se nám, že náboženství se nemá
bránit, neboť prý se tak poškozuje, a dovoláváme
li se ochrany zákona, vidí v tom Masaryk špatnost
a nazývá to policajtstvím. Nemusíme zajisté ob
šírněji dokazovat, že tu Masaryk provozuje od
porné kejklířství a že zlo, jehož interpelací se do
pustil, usiluje zahladiti zlem jiným. Ostatně Masa
ryk tímto kejklířstvím uplétá provaz na svůj vla
stní krk. Považoval surovosti a orgie Macharovy
za projev vážné literatury a, aby čtenáři o takové
veliké myšlenky a idee nepřišli, užil ochrany, kte
ré poskytuje zákon o interpelaci. Nuže, touže lo
gikou a tímže kejklířstvím lze tvrditi: p. prof. Ma

saryku, vy toho básníka a spisovatele Mactara sni
žujete, protože ho chcete chránit policií, vy jste

| snižoval národ srbsko-chorvatský, protože jste ho
chránil policií, vy snižujete své vollčstvo, kdyko
liv, na ochranu jeho ohrožených zájmů dovolávaje
se zákona, chráníte ho policií.

Slovem, Masaryk svojí sofistikou promluvil
větu, která jednou vyslovena, nedá se zadržeti a,
otevírajíc strašný obzor, prohlašuje zákonem odů
vodněnou obranu malých i velikých statků lid
ských za policajtství, za nemravnost. Masarykovi
nezáleží na tom, že každý vážný zájem, tedy i ná
boženský, nejen u národů kulturních, ale i u lidí
barbarských chráněn jest zákony a že se těch zá
konův užívalo a posud užívá. Masaryk se neohlé
dá, že i světoví spisovatelé a mužové velicí chrá
nili své idee a myšlenky před soudem od různých
pohan a útoků. Jednali nesprávně, neboť dle Ma
charova advokáta své duševní a hmotné statky
snižovali tím, že jich hájili policií. A tak ocitáme se
tam, kde přestává všechno právo a spravedlnost
a kde začíná anarchie, která v tomto ohledu jest
přežitkem nerozumné a vlastně hloupé sofistiky.
Zkrátka řečeno, Masaryk hájí svoji ztracenou věc
ubíjením zdravého rozumu a vynášením člověka,
jenž postnívá se všemu, co se vznáší, a pozdravu
je vše, co leze.

Jednou pokrokáři řeknou, že tak a tak dle Ma
vhara psaly by o Pánu Ježíši katolické noviny, a
podruhé hlavou Masarykovou svádějí to na sou
věké Kristovy odpůrce. V tomto měnivém výkladu
jest zmatek, který jest důkazem jejich vykruco
vání a lhaní, neboť Masaryk praví: »Machar nepí
še o Ježíšovi od osoby své, nýbrž píše ve smy
slu a duchu současných odpůrců Ježíšových. Do
volte mně Vás upozorniti, že skutečně v evange
liích naleznete všechny ty Macharovy nadávky,
které odpůrcové Ježíšovi za jeho života proti ně
mu uváděli.«

Šalomounský výrok! Když Machar píše spro
stoty ve smyslu a duchu současných odpůrců Je
žíšových, proč tedy pokrokáři jeho surové výpo
vědi o Kristu rozšiřují s takovou protikatolickou
tendencí a jízlivostí? Odkud dnes takový živý zá
jem o to, jak mluvili o Kristu souvěcí odpůrci?
Zjevno, že Masaryk do přediva své neupřímnosti a
sofistiky zamotává se tak, že naposled nebude vě
dět, čí jest. Takové záští proti logice u professora
logiky!

Ale co ještě hrozného, Masaryk se sofistikou
snoubí i nevědomost. Macharovy nadávky že vše
chny nalezneme v evangeliích? »Kejklíř,čistý ptá
ček, sběhlý tesař, drzý pobuda nazaretský, pod
vratný petrolejník«, to vše tedy jest v evangeliích?
Jest věru řídká událost, aby universitní professor
vytasil se s takovou řvoucí nevědomosti! Ale 0
všem, v tom jest také svoboda — svoboda nevě
domosti.

Pěkně to řekl Sokrates: »Proto dej pozor, Glau
kone. abys, touže po slávě, neupadl do hanby. Čí
nevidíš, kterak jest nebezpečno mluviti o něčem,
nebo se zabývati něčím, čemu kdo nerozumí? Dbej
těch. kteří rozumějí tomu, o čem mluví. A potom
se přesvědčíš, že úcta a obdiv jest odměnou jenom
těch, kteří nejlépe věcem rozumějí, a že hanba a
výsměch stihne všechny nevědoměé.«Lidé vzděla
ní a dobře vychovaní hanbili by se, kdyby nevě
děli o bitvě v Thermopylách nebo o bitvě Mara
thonské, která našla tolik obdivovatelů, že ještě
dnes vzpomíná se jí na příklad na sletech sokol
ských. Ale titíž lidé dobře vychovaní mohou tvrdi
ti, aniž se při tom červenají, že Macharovy nadáv
ky jsou v evangeliích. Rozhodně Masaryk nakazil
se již nevědomostmi Macharovými, což by potvr
zováno bylo příslovím, čím kdo zachází, od toho
že také hyne.

Masaryk v dopise Bystřickým vytýká du
chovní násili v tom okamžiku, kdy celý jeho člá
nek v »Palackém«< jest duchovním násilím proti
pravdě a jest s to, aby neupřímností a sofistikou
poděsil všechny poctivé lidi. Jinými slovy, sova
sýkoře hlavatých nadává. Jsme to my snad, kteří
tupíme náboženské přesvědčení a cítění Masary
kovo a Herbenovo, smějeme se my náboženství
prctestartskému a židovskému? | Jsou to přece
pokrokáři, duševní synové a spřeženci Masaryko
vi, kteří tupí, zesměšňují a chechtajl se nábožen
ství našemu, zvyklostem a zařízením církevním.
Jest to přece Machar, který, vida, že lidé speku
lují slámou a senem, sám spekuluje protinábožen
ským petrolejnictvím. Duchovní násilí, které páše
programově proti katolíkům strana pokroková pod
protek*orátem Masarykovým, jest přece každému
viditelné, a v nestranném pozorovateli vzbuzuje
hnus okolnost, když Masaryk psl tuto hlavu chce
nastrčiti katolíkům.

Pan Melíř to rozťal. Svobodomyslní redaktoři
všech odstínů nemají nic tak často v ústech a v
péru, jako hesla o pokroku a vzdělanosti, nic tak
okázale nevzývají, jako pravdu a spravedlivost.
Člověk našeho českého života neznalý myslil by,
že tu povstali noví lidé velikých zásad, určených
k obrození lidstva. Udá-li se pak těmto lidem, což
děje se skoro denně, mluviti o katolících, vypne
se hledisko jejich ještě výš a sebevědomí jejich,

jako hlasatelů pravdy, nezná míry a konce. Že me
zl potírače katolíků (»klerikált«)náležejí i pokro
koví redaktoři agrární, rozumí Se samo sebou.
1 oni s největším rozhořčením mluví o klerikální
lži a podvodu, i oni jménem nejsvětějších statků
lidstva, jménem pravdy a spravedlivosti jsou po
volání k tomu, aby chránili náš venkov od otrav
ného dechu klerikálního.

Nic jim nevadí, že s naší strany řemeslné lha
ní jejich bylo nejednou dokázáno, nelekají se toho,
že na kultur. líse, jimi vzdělávané, vyrůstají takoví
rafin. podvodníci, jako Novotný ve Vtelně na Měl
nicku, který se stal chráněncem jmenovitě hlavní
ho agrárního listu »>Venkova«.1]když důkazy o své
lži jsou takořka ubiti, vymrští se znova a poslední
slovo jejich obrany jest, že protivník jejich lže.

Nuže, redaktor agrárního >Venkova«, pan Me
číř, posledně rozťal roušku, kterou se páni halí, a
uveřejnil v příloze k 145. číslu »Venkova« vyznání,
ve kterém určil hledisko ku pravdě: >Z toho vznik
la jedna z největších ostud mého života, na skan
dály podivuhodně bohatého. Dám-fl se jednou do
Ihani, jest mi naprosto jedno, bude-li těch nepravd
vlc nebo méně. Byly ženy, které zavraždily své
děti, byli otcové, kteří pobili svou celou rodinu, a
které porota sprostila. A já to schvaloval.«

»Dám-ii se jednou do lhaní, jest mí naprosto
jedno, bude-li těch nepravd víc nebo méně.« Tato
věta musí obíhati našimi časopisy a musí býti za
chována potomstvu, neboť více, než co jiného, vy
světluje počínání svobodomyslných redaktorů pro
ti nám katolíkům. Čeští katolíci ovšem jsou velmi
dobře přesvědčení, jak svobodomyslní novináři o
nich lhou, ale žádný z redaktorů těch posud svoji
kulturní přirozenost tak neobjasnil, jako tento pan
Mečíř.který vzdělává a vychovává lid v agrárním
»Venkovu«.

Neobrnezujeme se ovšem jen na tohoto pana
Mečíře. Jeho vyznání o pravdě jest příznakem na
ší doby a má význam velmi obsažný. Proto uvádí
me hned výmluvný doklad, který zdůrazňujeme
před celou veřejností. Katolické noviny, kdykoli
přinesou nějakou nesprávnost, odvolávají ochotně
a často i bez vybízení omyl, jakmile jej poznaly.
Svobodomyslné noviny však lži a potupy o katolí
cích neodvolávají nikdy, leč když jsou k tomu do
nuceny známým paragrafem tiskového zákona. A
tento rozdíl tady jest, a nedáme si ho vzíti, protože
jest věrnou podobenkou těch, kdož vytrvale má
vají praporem pravdy.

Kdož by tu nepoznával obrozeného hesla Vol
tairova: »lžete, ;žete statečně, vždy něco uvízne.«
Protiklerikální redaktoři lhou tedy statečně, lhou
do zásoby, lhou za své pány, lhou za sebe, Ihou o
katolících napořád a řemeslně. Kdyby byli pra
vými vzdělavateli lidu, za které se vydávají, ne
lkali by ovšem ani proti katolíkům, ale, jak již
jsme řekli, toto lhaní vězí v kulturní jejich příro
zénosti a plyne z moderního světového názoru,
jenuž podstrkují se veliké přednosti před názo
rem křesťanským. Kam však tento moderní názor
dospěl, vychází na jevo též tímto panem Mečířem,
jenž lhaní své považuje za projev jakési ženiál
nosti a zajímavosti a jenž, vyznávaje nectnosti své
veřejně, usiluje o přiznání své originálnosti. A řekl
li kdosi, že v mravním ohledu i tma někdy osvítí
své ckolí, pik pan Mečíř k tomu jest dokladem.
Ano, pan M-číř rozťal.

Velectěn. katolickým spolkům,
organisacím a „Orlům!“ “g

Při sletu „Orlů“ doporučuji
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Ranní polévka, snídaně na
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Taktéž na sletišti budu čepo
vati vyleželé pivo královéhra

decké. V úctě
Jan Košťál

hótelier.

Ce zbývá z Husovy obrany? Jest poučno, ja
kými klikátými cestičkami byl vlečen Hus moder
ními stoupenci svými na válečné pole proti katolí
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kum. Napřed se říkalo lživě, že Hus kacířem nebyl,
že byl upálen výhradně pro kárání kněžských ne
pravostí. S takovým podvodem přicházelo se ke
katolíkům, aby se daly ryby chytnouti snadno na
velice chytrou udici. Když však husitský plápol
se rozšířil tak, že metal jiskry na všecky strany,
začalo se s jinou. »Ano, Hus byl kacíř — a to jest
právě jeho veliká zásluha, pro to kacířství si ho
nejvíce vážíme, protože bylo pravdou. A — pravda
Husova. pravda věčná. Držme se pravdy Husovy
všichni!«

Ale podvodníci byli velice skoupí na podrob
né vysvětlování »kaciřské pravdy«, protože sami
nahliželi, jak by taková pravda vedla národ ke zpá
tečnictví, a v jak ostré oposici stojí proti »pravdě«
pokrokářské. Ale zato tito řečníci pilně na bedra
Husova snažili se naložiti své vlastní rance, tvrdí
ce, co by Hus činil,kdyby nyní...

Il tato bezcharakternost byla brzy prohlédnu
ta. Hus byl přelakován tolikrát. že chudák nebyl
sobě ani podoben.

Tedy zde se nalezla z nouze zase jiná cestič
ka. Masaryk na př. dne 6. t. m. v meziříčské Soko
lovně pravil: »Dnes všichni nevěříme tomu, co
Hus učil. (Tedy pravda »věčná« jest úplně spále
na již podruhé, protože staří husité sami také pře
stali věřiti bludům, pro něž Hus byl upálen, oddá
vajíce se bludum jiným.) Nemohli bychom všichni
s ním jíti ve věcech víry a nešel by on vždy s ná
mi, ale my bychom ho přece nespálili.«

Dobře řečeno, protože by zatím ještě pokro
káři nemohli. Zato však Hus, kdyby se byl dostal
do moci Táborů, býval by zrovna tak mučen pro
svou víru jako jeho mistři pražští, osobní přátelé
Husovi. když se ocitli v železných rukou husit
ských radikálu. A jestliže jest Masaryk proti upa
lování upřínině, proč nepokárá také někdy ty hu
sitské katany, kteří upálili tisíce katolických a ji
ných konservativnějších kněží? Tito nemilosrdní
soudcové osvědčovali přece daleko větší bezohled
nost než kostnický sněm. Byli soudci a žalobci v
jedněch osobách, na vysvětlení a obranu nedali
nic, ale upalovali a topili i kněze nejpokojnější,
kteří jim ničím neublížili, proti nim vojska nevedli,
ale přáli si pouze, aby jim byla dovolena nábožen
ská svoboda.

»My bychom ho nespálili«. Pro moderní chy
tráky visí totiž hrozny velice vysoko. Volnomy
Šlenkáři posud nemohou páchati v Rakousku tako
vé krutosti, jaké se dály v Barceloně. Ale.poně
vadž přijímali s velikým jásotem zprávy o děsném
mučení a pobíjení katolíků barcelonských a pro
tože páchali bezuzdné štvaní pod heslem »Ferrer«,
aniž by odsuzovali katanství barcelonské, lehce lze
poznati, jak by se k nám milosrdně zachovali, až
by pocítili moc k bezohlednému karabáčování ka
tolictva.

>My bychom ho nespálili«. Snad potud, pokud
by nezačal vytýkati evangelikům, že nemají fana
ticky podporovati ze záští proti katolíkům ty lidi,
kteří sahají na kořeny křesťanského náboženství
lživým odsuzováním evangelií. Hus by musil za
hoditi celou svou Postillu, kdyby chtěl přátelsky
vyjíti s nynějšími odpůrci bible, nesměl by hlásati

. potřebu všech svátostí, jestliže by si nechtěl zne
přáteliti ty »husity«, kteří přímo zběsile se staví
na odpor svátosti biřmování, lepíce na rohy domů,
ba i na telegrafní tyče Židovsko-zednářské pro
testy.

>My uznáváme a ctíme velký karakter, který
neustoupil od pravdy (které?) ani za cenu života a
v tom ho chceme následovati.« Tak Masaryk v
Sokolovně dodal. Ale pravdy na těch slovech bylo
velice málo. I když sami pokrokáři odvážili se po
věděti Masarykovi nevítanou přavdu o jeho ná
hledech, tu místo uznání pravdy masarykovský
»Čas< mstil se zrovna tak zarputile, jako husité.
Protože by se nyní cepem nic nesvedlo, masary
kovská inkvisice vylila si svůj vztek osob. výpady a
bezcharakterním přiekrucováním slov oposičních
kritiků, jak »Přehled«<jasně dokázal. A pak prý by
pokrokáři neustoupili od pravdy ani za cenu života!
K vůli zachování slavozáře Masarykovy musila
pravda tolikrát plakat! A jestliže se hnalo útokem
tak fanatickým „proti samým kacířům pokrokář
ským, každý si lehce představí, Jakou snášelivost
mají pokrokáři na mysli vůči konservativcům.
Zkrátka místo cepů a hranic užívá se zákeřných
zbraní moderních. »Za cenu životal« Když byl

Provádí veškeré obchody

ode dne vložení
do dne vybrání.
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Depeše: Kralobanka.

proces s katechety, tu volil Masaryk cestu mno
hem opatrnější. Jest to proti všemu církevnictví,
ale z evangelické církve nevystupuje, aby mu ne
ubylo příjmů. Zneužívání památky Husovy jest již
tolik kriklavé, že již ani pokrokáři nevědí, čeho se
chopiti, aby Hus nepřestal hnáti vodu na. jejich
mlýn.

Operetní, tvář portugalské svobody. Že nyní
v Portugalsku vládnoucí zednáři provozují horší
katanství než Turci, jest známo všeobecně, třeba
že proti barbarským těm útiskum čeští volnomy
šlenkáři nesmějí schize pořádati. Ale jaký strach
cítí samozvaní vetřelci na ministerských křeslech,

vým. V noci na středu minulého týdne několik
anarchistických socialistů zavěsilo v Lisaboně na
proti kavárně de Brazileira obraz Ferreruy. Ctitelé
Ferrerovi ověnčili ten obraz květy a ozdobili ho
portugalskou vlajkou. Na guvernéra města však
padla tak veliká bázeň, že hned o tom skutku u
vědomil telegraficky ministra vnitra, který nařídil
okamžité odstranění obrazu. protože prý běží zde
o demonstraci anarchistickou, namířenou proti vší
autoritě.

Tak! Volnomyšlenkáři a autorita! Samozvau
ci, kteří krvavými zločiny zjednali si moc. pojed
nou hlásají potřebu autority. Portugalci tudiž se mu
sí obmeziti na uctívání zákeřných vrahů domácích
a Sice jen těch, kteří vraždili, žalářovali a vyháněli
katolíky. :

Ten Ferrer však, který zpusobil podobnou
krvavou lázeň v Barceloně, má býti uctíván pou
ze v »klerikálním« Rakousku, v »klerikální« Belgii,
ale nikdy ne v zednářském Portugalsku. Násilníci
se bojí, aby revoluční kvas nedopadl na hlavy sku
tečných hrobařů svobody, kteří již dávno měli býti
vedeni s ministerských křesel do těžkých žalářů.

Politický přehled.
Česko-německé smiřování | minulý týden v

Praze valně nepokročilo. Bilance vyjednávání z
minulého týdne zní asi takto: Zásadní nesnáze v
jazykové otázce pro Prahu, naprostá nejistota v
jazykové otázce pošt a kolísavá nálada v příčině
zákonitého upravení jazykové otázky u samospráv
ných úřadů. N. Fr. Presse rozhorleně prohlašuje,
že Čechové požadují, aby u všech státních úřadů
první stolice v Praze byl zaveden vnitřní úřední
jazyk český a zároveň i u policej. ředitelství a u
pražského zem. soudu. Němci ovšem jsou proti
těmto požadavkům. V otázce poštovní přejí si Něm
ci rozdělení pošty na dva odbory, nebo aspoň u
pravení otázky této cestou nařízovací. Na straně
německé vzmáhá se prý přesvědčení, že jazyková
otázka u samosprávných úřadů souvisí úzce S
ohraničením a že by bylo nejlépe řešiti ji zároveň
s ním. Také po úradách českých vyjednávačů s
jejich důvěrníky nálada se nezlepšila, neboť i z
této strany byly činěny různé námitky a požadav
ky k ochraně českých menšin. — Dne 32. července
po Ždenní přestávce započaly znovu porady 0
siničlenných komitétů pro úpravu jazykové otázky
u státních a samosprávných úřadů. — Radikálové
čeští zahájili proti dohodě boj a tvrdí, že vyjedná
vači z české strany mají od vlády slíbeny tučné
sinekury, řády a presenty.

O dohodovací akci v Čes. Budějovicích, která
má býti stvrzena sněmem království Českého,
jakmile se sejde, uveřejňuje »Prager Tagblatt< ty
to podrobnosti: Voličstvo českobudějovické bude

Dle pečtu voličů v těchto katastrech budou rozdě
leny mandáty do obecního zastupitelstva. Katastry
budou spravovati samostatně své národní ústavy,
na př. své školy a svá divadla. Ostatní obecní zá
ležitosti jako zakládání ulic, chudinství a pod. zů
stanou vyhrazeny plenu obecního zastupitelstva. K
úhradě výdajů na národní záležitosti bude vybírati
každý katastr své vlastní přirážky. Obecní přiráž
ky budou sloužiti jen k uhrazení obyčejných obec
ních potřeb. Děti budou se moci přijímati jen do
škol té národnosti, do jejíž katastru náležejí. Proto
bude nutno změniti zem. školní zákon, pokud týká
se Čes. Budějovic. Poněvadž také okresní zastu
pitelstvo má býti složeno v tomž poměru jako
městské zastupitelstvo, připravuje se novela k zá
konu o okr. zastupitelstvech, která bude platiti jen

Založen roku 1968.
Akciový kapitál korun 15,000.000—

Reservní fondy korun 2,700.000—

Vklady celkem ca korun 41,000.000—

Celkový obrat na všech účtech v roce 1911
K 2278,101.040—

Celkový obrat na účtě pokladním v roce 1911
602,460.636—

Založen roku 1869. NHROHONNÝHNÝN

pro Čes. Budějovice. Rovněž mandáty do městské
rady budou rozděleny dle určitého klíče. Purk
mistr bude vybrán z většiny, jeho náměstek z
menšiny. Základní myšlenkou —českobudějovické
dchody jest upraviti zákonem naprostou rovnoprá
vnost ve všech oborech, hospodářském, politickém,
jazykovém i vychovávacím a zajistiti ji pro všech
ny časy.

Hrabě Tisza se hájí. Hr. Tisza otevřeným li
stem k svým voličum hájí se proti útokum oposice
na svou osobu. Cesta, kterou šel, jest prý strmou
cestou plnění povinnosti a obětavé služby pro bla
ho vlasti. Na projev Viszuv odpovídá také Košut,
tvrdě, že práce, na kterou se hr. Tisza odvolává,
byla provedena mocí policejní, kterou zákonodárná
svrchovanost parlamentu nanejvýš byla dotčena.
Víra ve svatost a nedotknutelnost stávajících záko
nu jest silně otřesena. Jest prý to opovážlivost od
volávati se na cizozemské příklady, jako to činí
Tisza. — První odpověď na list Tiszuv dal vlastně
hr. Julius Andrássy, který ohlašuje, že bude bojo
vati boj nejbezohlednější, hodlá-lí většina pokra
čovati v dnešním svém systému. — Maďaři zaha
šují proti hr. Tiszovi boykot společenský. Zprávu,
že hr. Tisza hodlá odebrati se do lázní Pišťan, při
jali lázeňští hosté s velikou nevolí. A deputace hostí
správě lázeňské oznámila, uskuteční-li Tisza svuj
úmysl, že hosté budou lázně boykotovati.

V belgické sněmovně bouře dosud neutuchly,
Socialisté a liberálové každým dnem vynesou ně
jaké nové >odhalení“ o domnělých podvodech vlád
noucí katolické strany. V Belgii zuří socialisté proti
»přehmatím: volebním vládní strany, jako by oni
sami šli do voleb s liliemi v rukou. Tuto pravdu od
vážil se vimetnouti ve tvář oposici belgický min.
předseda ve sněmovně 18. t. m. a nazval otevřeně
sae. demokraty lidmi prolhanýini, Socialisté vyvo
lali na to ohromné skandály a znemmožnilijednání.

Násilnosti anglických suliražetek, © Ztřeštěné
sutiražetky pokračují ve svém řádění. Přišlo se na
spiknutí suffražetek, které chystaly attentáty na
život jednotlivých minisrů. V domech dvou mini
stru chtěly založit oheň, byly však překvapeny
a zatčeny. Vaké v domě kancléře v Lancashiru
vznikl oheň, založený rukou sufiražetky.

Anglie a Středozemní moře. Ve schuzi anglické
sněmovny promluvil ministr námořnictví Churchill
o středomořské otázce. Ve své řeči uznal duleži
tost anglických zájmu na Středozemním moři, zvlá
ště nyní, když nastává nová situace. —Předseda
ministerstva Asguith durazně prohlásil, že Anglie
Sice jen s odporem účastní se dostihů v námořním
zbrojení, že však nemuže ponechati péči o středo
zemní moře někomu jinému, totiž Rakousku a Italii,
ktere do konce roku 1915budou míti na Středozem
ním moři 10 dreadnougthů.

Revoluce v Portugalsku. Úřední zprávy o ně
jaké revoluci v Portugalsku nápadně nilčí, prý jest
telegrafní spojení Lisabonu se světem přerušeno.
Zato dle soukromých zpráv v Oportu a Lisaboně
vypuklo monarchistické revoluční hnutí,

Válka italsko-turecká. Odvážný kousek pro
vedlo minulý pátek 6 italských torpédových člunů;
vnikly po půlnoci do úžiny dardanelské na 20 km,
až na dostřel tureckého válečného loďstva. Tu
teprve byly Turky zpozorovány a turecké pobřež
ní baterie počaly na ně páliti. Přes to však všecky
čluny neporušeny dostaly se zpět. Jednalo se tu
o pokus skutečného útoku na turecké válečné loď
stvo, který se však nezdařil.

Kritická situace v Turecku. Konečně sultán
odhodlal se povolati novou vládu, která se skládá
z vyložených odpůrců mladoturků. Velkovezírem
jmenován osmdesátiletý Achmed Muktar paša.
Mladoturci sice cítí, že jest konec jejich hrůzo
vládě, ale nezdá se, že by chtěli bezpodmínečně
se vzdát vší moci. Za nové vlády je sice v Caři
hradě klid, ale v Albánii to vře dále. Provolání
sultánovo k vojsku a povolání nové vlády, v je
jímž čele stoji rodilý Albanec, nepůsobilo nijak ko
nejšivě v Albánii. Kmeny albánské srocují a ozbro
jují se dále a čekají jen na povel svých vůdců, aby
táhli přímo na Cařihrad. Počet mužstva albánské
ho ve zbrani udává se na 80.000 mužů. Nové mi
nisterstvo turecké usneslo se ihned zastavit boj
proti Albáncům, vyslat do Albánie dohodovací ko
misi, udělit všeobecnou amnestii, a zrušit stav ob
ležení, kterýž v Albánii trvá už 3 leta. Také roz
puštění sněmovny turecké pokládá se za jisté.



Cirkevní zprávy.
Z dlecésního eucharistického komitétu v Hradci Krá

lové. Přihlášky o byty nutno učiniti přímo u centrálního
(komitétu ve Vídni (I., Stephansplatz 5.). Po 30. červenci
t r. dlužno objednávati i sjezdové lístky a cestovní le
gitimace přímo ve Vídni, protože při velikém návalu
objednávek přímé zásilky se vyřídí rychleji nežli pro
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jednávek panuje, lze poznati z toho, že Diecésní komitét
neobdržel dosud ani objednaných kongresových lístků.
ani leygitimac a poukázek na noclehy. Žádáme proto o
poshovění v příčině zásilek.

sv. Jana Nep. v Hradci králové, Ve čtvrtek dne 1. srpna
o ©. hodině večerní jest kázání o užitečnosti II, řádu,
jež prosloví vdp. farář z Bystrce a novic III. ř. P, Fr.
Matoaš. i*o kázání jsou litanie a požehnání, Na to
lze vykonali sv. zpověď. -- V pátek dne 2. srpna obětují
se tiché mše sv. 0 6., 7. a 8. hodině, mezi nimiž se též

složí sv. professi novic III. F. P. Fr. Matouš a řiditel
udělí apoštolské požehnání. Po té promluví vdp. P. Fr.
Matouš © významu třetího řádu pro naši dobu. Při
slavné mši sv. obnovíme sv. professe. —Odpoledne jest
o 3. hodině závěreční promluva ředitele třetího řádu
P. Ueonarda a J. M. Jindry a litanie s požehnáním.
Na rozchod zpívá se píseň: »Františka pokorného volá
Pán. —-K této slavnosti zveme nejen členy III. ř., ale
i veškeré občanstvo katolické z Hradce a okolí.

Zprávy diecésní. Ustanoveni jsou pp.: Vincenc Še
tina. administrator, za faráře v Jeřicích, Josef Bauer,
administrator, za taráře v Krouné, Fr. Kulhavý farář v
Chřenovicích, za faráře do Smrdova, Antonín Hejzlar, ka
plan v Kostelci n. Orl., za faráře do Křížlic, Eduard
Wagner, administrator, za faráře v Lučici, Josef Honek,
kaplan v Litrbaších, za faráře do Mikulče, Frant. Zaza
vecký. kaplan v Morašicích, za kaplana do Litomyšle,
Josef Šimek, administrator ve Srmrdově, za administrato
ra do Chřenovic, Josef Tesař “káplan v Hoříněvsi, za
duchovního správce v Zemské polepšovně v Opatovi
cích n. L. — Uprázdní se: fara v Chřenovicích, patron.
c. k. ústav šlechtičen na Hradě Pražském, od I. srpna
1912.

Zprávy organisační
spolkové.

Společný odchod z nádraží před Adalbertinum,
odkudž bude ihned nástup k průvodu do kathe
drály.

Po mši svaté se »Orel« ihned odebéře na cvi
čiště a spolky do Adalbertina, kdež bude schůze
spolku. Řečniti budou: pan Fr. Šabata, předseda
výkonného výboru křesť. soc. strany, p. Al. Petr,
úředník Všeodbor. sdružení křesť. soc. dělnictva a
sl. Věchtová z Nového Bydžova. Na zkoušku >Or
lů <vstupné 30 hal. Ve 12 hod. oběd v Adalbertinu,
kterýž hostinec vřele se doporučuje.

O I. hodině slavnostní průvod s prapory přes
náměstí na sletiště. Vstup ku stání hlavní branou
vřed školami. Na sedadla za školami u Rudolfina.
Prapory po příchodu se uloží ve školách. »Orli« o
debéřou se hned po pruvodu do výkázaných míst
nosti. každý odbor dá si svého opatrovníka. »Or
lice<«budou ve škole.

Pořad sletu: Řeč vsdp. kanovníka Dra Šulce.
— L Cvičení dorostu. — II. Cvičení prostná, »Or
lic< s praporky. — II. Cvičení prostná bratří z
Moravy. — IV. Cvičení prostná mužstva. — V.
Cvičení závodního družstva bratří moravských
na bradlech a hrazdě. — VI. Cvičení družstev na
nářadí. hry a skupiny.,

Vstupné: I. místo 2 K, li. místo 1 K, k státní
60 hal. Předem koupené vstupenky spolkové 40 hal.

Po cvičení koncert kapely Třebechovické v
zahradě Adalbertina. Vstupné 30 hal. — Večer vě
neček v sále Adalbertina. Vstupné: pán 1 K. dáma
30 hal.

Upozornění. O občerstvení na cvičišti jest
řádně postaráno za mírné ceny. Sletový výbor
má v režii pouze pamětní peníze, pohlednice »Or
la< a pohlednice hradecké. Pro ušetření obecen
stva upuštěno od všelikýej výdělkových podniků.
Kdo můžeš však, přispěj ná velká vydání sletová
buď chekem neb u hlavních pokladen.

* K sletu »Orla«. Veškerá práce jest skončena. Upra
vuje se ještě cvičiště, které jest velice pěkné. Morav
ští hosté přijedou v neděli ráno o 6. hod. s orelským
praporem. Budou cvičiti také a to prostná cvičení,
šerm, s puškami, rohování a na nářadích, závodní druž

stvo. Slet, bude-li pěkné počasí, může býti velkolepý.
Míst na sedadla lze si ještě dosti zamluviti.

Sjezd katolického studentstva v Hradci Králové ve
dnech 18. a 19. srpna pod protektorátem J. Exc. nejdp.
ThDra. Josefa Doubravy, J. V, skutečného tajného rady,

biskupa Královéhradeckého atd. atd. — Program: 17.
srpna.Večer o čtvrt na 8. hod.: Adorační pobožnost v
kapli Borromaea. — 18. srpna. Dopol. v půl 9. hod.: Mše
Sv.; o půl 10. hod.: Prohlídka města: o půl 12. hod.: Spo
lečný oběd v Adalbertinu. Odpol. ve 2 hod.: [. schůze s
programem: 1. Zahájení sjezdu a volba předsednictva.

Referáty: 2. Josef Doležal, abiturient: Kulturní proudy
na střední škole. 2. ThC. Ant. Blahout: Studentská práce
apologetická. 4. PhC. Václav Navrátil: Student na střed
ní škole. Večer o 8. hodině: Hudební akademie v Adal
bertinu « přednáškou: »Hlnutí katol. studentstva.« 19.
srpna. Dopol. o 8. hod.: Mše sv.; o půl 9. hod. II. schůze

nová činnost katol. studentstwa. 2. Kand. prof. Jan
Bartoš: Naše poměry vysokoškolské. 4. Dr. Frant. Reyl:
Součinnost kléru s intelligencí. 4. Zakončení sjezdu. —
NB. Schůze sjezdové konají se v místnostech biskup. se
mináře Borromaea v Králové Hradci. Vstup pouze na le
gitimaci, jejíž cena pro studenty 22 h, pro nestudenty
1 K. Noclehy v semináři; tamtéž za režijní cenu sní
daně a večeře. Obědy v Adalbertinu. Přihlášky na sjezd
přijímá a veškeré dotazy a informace ochotně zodpoví
Česká Liga Akademická, Praha-I[.. Voršilská ul. I.

Oslava padesátlu vdp. Fillpa J. Konečného a svěcení
spolkového praporu v Pouchově. Ohlašovaná slavnost
zdařila se na Pouchově 21. července stkvěle. Pěkný den
umožnil četným návštěvníkům se súčastniti slavnosti,

celé farnosti sešli se členové a členky naší Jednoty ku

Četní majitelé domů a příznivci Jednoty okrášlili do
my své prapory národních barev. Na kostele vlál «da
leko viditelný prapor papežský. Spolkový hostinec o
zdoben zeleným plotem, prapory a v zahradní místnosti
p. Česáka vše připraveno pro hosty. Velikými díky jsme
zavázáni manželům Pickovým, kteří nám zahradu a ná
dvoří, ba i dům svůj půjčili laskavě k účelu slavnosti.
Také otec pi. Pickové, předsedkyně Pouchovské orga
nisace žen, pomáhal mužům v pracích přípravných ra
dou i skutkem a mimo to přivezl i fůru stromků, které
ke slavnosti darovala městská záduš kostelní. V 8 hodin
začala hudba Jásenská hráti. S praporečníkem p. Hejc
manem dostavila se k faře, odkudž po zahrání několika
kusů odnášen svinutý prapor k domu p. místopředsedy
Voláka, kde již shromáždil se zástup hostů a členů. Za

———--——

ný průvod, jejž vedli vp. A. Macháně s bohoslovcem p.
Haufem. V čele průvodu šli mládenci, družičky a dru
žice, za nimi kráčeli hasiči Slatinští a Rusečtí a pak bra
trské spolky z Černilova, z Čibuze, ze Skaličky a z
Hradce Králové s prapory. V další řadě viděli jsme z
Hradce Králové »Orly« a deputace Marianské družiny
dam i pánů. Všeodborové sdružení. zástupkyně spolku
»Anežky.« Po nich následovali členové organisací Ja
roměřské, Královédvorské, ze Smržova, Lejšovky a Já
sené, z Bukoviny; též hosté z Lochenic, z Kuklen, O
patovic a silný zástup jiných věřících. Velké družičky
nesly prapor, menší stuhy. Za nimi kráčela matka pra
poru pí. velkostatkářka Ornstová ze Správčic s man
želem, synem, jakož i s oběma dcerami (družičkami) a

fary připojily se k průvodu nejmenší družičky a mláde
nečci. jakož i všichni přítomní kněží. Před kostelem u
připraveného oltáře vkusného, seřaděn zástup a na ka
zatelnu vystoupil vsdp. prof. Dr. Šulc, který mistrně
vyložil význam svěcení praporu katolického. Následo
valo svěcení, jež vykonal vsdp. vikář Seidl. děkan z
Černilova způsobem slavným. Při zatloukání hřebů zpí
vány vhodné písně, pronesena významná hesla a podá
ny kytice vedle jmenovaných hodnostářů též i oslavenci
vdp. Konečnéum, jenž sloužil na to tichou mši svatou
za doprovodu hudby a posv. zpěvů. Z Prahy dostavili
se vdp. farář Hálek a p. red. Jiroušek z »Vlasti«, kteříž
při odpolední slavnosti pronesli slavnostní řeči, jež byly
nadšeně aklamovány. Dámy starší i mladé z Jednoty sta
raly se v zahradě po společném obědě o další občer
stvení. a různí páni členové hleděli ušlechtilým způso
bem přispěti ku zdaru slavnosti. Žertů a vtipů nescháze
lo. Mládež tančila v sále — jiní bavili se na zahradě.
Mezi hosty pozorovali jsme z Hradce Králové P. T. pana
plukovníka Jirotku s paní, pana radu zemského soudu
Fišera, p. Kvasničku. starostu z Bukoviny, nmohé du
chovní a všecky vynikající členy Katol. národní Jedno
ty pro Pouchov a okolí. Dopisů a telegramů přišlo přes
100, mezi nimi též telegram z Chrasti, v němž J. E. ndp.
biskup Dr. Jos. Doubrava sdělil, že jmenoval oslavence
svým biskupským notářem. | Také vsdp. opat Alban
Schachleiter poslal blahopřejný telezram z Beuronu z
Německa. kdež mešká v záležitostech řádu svého. Za
nejlepší nálady z slušného veselí přenesena slavnost
večer do sálu, kdež za úplné shody a upřímné radosti
i spokojenosti všech tato významná událost ukončena.
Pořadatelé | slavnosti a dámy. které si. vzaly
na starost kavárnu, tombolu, buffet, poštu atd., dostáli
plně své úloze a mohou býti velice spokojeni, že se Jim
podařilo tak krásnou slavnost zdařile provésti. Nový náš
prapor jest skvostný: zhotovily jej Milosrdné sestry v
Řepích. Oslavence došlo a dochází (i po slavnosti) mno
ho gratulací ze všech kruhů občánstva a téměř z celých
Čech. Zvláště křesťansko-sociální mládež bvla pamětliva
padesátin Fil. Jana Konečného, též četní kněží klášterní a
různí známí, zvláště z Prahy blahopřáli. Rodina p. vel
kostatkáře Ornsta ze Správčic darovala oslavenci stří
brný stolní příbor. Dárky do buffetu a pamlsky cukrové
1 pečivo darovali členové i členky Jednoty z celé kol
latury, kteří mimo to na milodarech mezí sebou vybrali

náš dík!

Černiov. (Dar.) Pan stavitel Frant. Jar. Černý z
Hradce Králové věnoval Katol. nár. Jednotě naší 50 K
na krytí výloh spojených se zařízením krásného lubit.
Ilbosadu ko! děkanského chrámu Páně. — Šlechetnému
dárci opětně vroucí díky!

Uterámí zprávy
z Družstevního knihkupectví

wHradoi Králové

Doporučujemeepozorností P. 7. pánů duchovníchpo.
ední literární novinky: K

Zavoral: „Kázání o Nejsv. Svátosti Oltářní“ 1.—

Žák 8. J.: „Chlébduchovní.“Krátká aprakt.rozjímání na každý den v roce 3—
Ondroušek: „Eucharistická kázání“ . „—"?

Ocetek: „Neznámý mezi svými“ (apřímné
slovo v eucharistickém roce) . . „—20

Nešněra: „Missa Jubilaei.“ Pro smíšený

sbor s průvodem varhan pro vyspělejšísbory. — Partitura . . . «.. . 4—
Jednotlivé hlasy (4)po .. „—940

Kopal: „První křesťané vv Římě“. © 240
Rógal: „Promluvy zpovědní“ ... 330
Kronus: „Z pohorských chalup“ (Ludmila

r. XIV. č. 3.)
Dvořák: „Útěcha srdce“, skvostně váz.

K 10—, 18—, 20.—

Třebízský:„Poměnky“,skvost.váz K p6—, —, 8—
i jiné modlitební kniby vrůzvých. cenách.
„Ordo DiviniOfficii ab utentibas NovoPaalterio“—.. 2.2...
Pustetovo vydání „Paalterif“ v následu

jicích úpravách stále nasklddě:
brožovaný výtisk 1-20
v černé plátěné vazbě s červ. ořízkou 210
v kožené vazbě s červenou ořízkou. . 290
v kožené vazbě se zlatou ořízkou ©. . 340
v chagrenové kůži se zlatou ořískou ©. 460
Pro dostatečnou zásobu možno nám obratem

posloužiti.
Upomínky k sv. přijímání jakož i obrázky svatých

u velikém výběru stále na skladě.
Růžence kostěné, kokosové, perleťové,pro mládež,

tucet K 2—, 220, 260.
Upomínky k sv. přijímání, umělecké reprodukce,

po 12, 16, 19, 20, 50 h.
Opětně upozorňujeme na nové dílo Dr. No

váka Xav. C. SS. R.: „Kněžské problémy“. Po
slední kritiky přivítaly s nadšením toto dílo.
Kdo ho z pánů duchovních postrádá ve své
knihovně, neotálejte s objednávkou, neboť ná
klad kvapem dochází.

brož. M, váz. M
Nist: „Methodisohbausgoffihrte Ka

techesen“:
úber den Glanben . . $— 355
ber die Gebote Gottes -. 1860 240
ber die hl. Sakramente. - 2-20 2-80

Nist: „Predigten ber das hl. Herz
Jesu“ .. 2— 250

Nist: „Mein Herz (godenk, was :Jesus tat“ .... . . 240 2865
Held: „Buddha“ . . . . 15—

Obracejte se ve svých literárních potřebách
na své knihkupectví, které Vás vždy řádně ob

slouží. Svůj k svému!

Družstevní knihkupectví,
nakladatelství,

závod hudební a papírnictví
wHradol Erálevé, Adalbertinum.

Výlet do Dol. Černilova. Katol. nár. Jednota pro

Černilov a okolí pořádá v neděli dne 4. srpna 1912 vřlet
do Dol. Černilova. Pořad: O půl 2. hod. odpol. seřadění
u spolkové místnosti v Černilově, odkud průvod s hud
bou do zahrady p. V. Hynka v Dolno-Černilově, kdež kon
cert kapely černilovské, mezi ním cvičení Orlů a Orlic.
O různé atrakce a zábavné podniky je pečlivě postaráno.
Zvláštní místo pro tanec. Vstupné 40 haléřů. Večer po
chod zpět ke spolkové místnosti. Zvláštní pozvání do
domů nikomu se nedává. Čistý výnos bude věnován
ke krytl výloh spojených se zařízením libosadu. Přijďtež
všichni členové i s hostmi. Uctivě zve Výbor kat. nár.
Jednoty.

Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada v Hradci Králové učinila dne 22. čer
vence tato usnesení: Uděleno bylo povolení ke zřízení
obytné místnosti z průjezdu v domě čís. pop. 328 na
Žižkově náměstí, náležejícím dědicům po p. Motyčkovi,
pokrývači. a k úpravě krámu v domě čp.22 na Velkém
náměstí. — C. k. ministerium vyučování se požádá za
svolení ku zavedení nové učebné osnovy též ve II. třídě
měst. dívčího lycea a ponechání vyučování latině ne

Javůrka povoleno bylo postavení ohradní zdi ve dvoře
domu čp. 378 v ulici Poaplšilově.Kollandována byla no
vostavba pana Frant. Černého na parc. čís. 6. v bloku
R v téže třídě. — Výkaz pokladní hotovostí ze dne IS.
července t r. a zpráva ředitelství měst. dívčího lycea



© příznivém výsledku zkoušek maturitních na témž ú
Stavě byly vzaty na vědomí.

Jmenování. Ministr kultu a vyučování jmenoval pro
fessora na akademickém gymnasiu v Praze, okres. škol
niho nispektora Jos. Michla řiditelem ústavu ku vzdě
lání učitelů v Hradci Králové.

Procesl. V neděli dne 11. srpna půjde z Hradce Krá
lové procesí do Vambeřic. Do Starkoče pojede se vla
kem. odtud pěšky do Vambeřic. Sraz před 6. hodinou
ranní na hradeckém nádraží. Zpět přijede se v fterý
dne 13. srpna odpoledne. Procesí jde za každého počasí.

Obchodní, živnostenská a průmyslová: Ústředna v
Hradci Králové upozorňuje, že c. k. ministenstvo války

zamýšil krýti spotřebu výstrojních a výzbrojních před
mětů z kůže a srsti, počínajíc lednem 1914 na dobu ví
ce let u jednotlivých soukromých závodů. případně pro
střednicvím družstev. Vyhláška o tom jest uveřejněna
23. t. m. v úředních zemských listech. V pomůcky pro
dodávku potřebné bude možno nahlédnouti v kanceláři

ferty nutno podati do 1. října t. r. v- podacím protokole
c. a k. ministerstva války ve Vídni. Oferenti nechť 0
brátí sc na své příslušné obchodní komory o vydání vy
svědčení o své solidnosti a schopnosti k dodání.

Vinkulace vkladů a depot. (Zpráva směnárny Zá
ložního úvěrního ústavu). Velice zhusta se stává, že
špatná vinkulace vkladů a depot způsobuje v případě ú
mrtí deponenta nepříjemné nesnáze.
majitel cenných papírů deponuje tyto v bance, po případě
ukládá své hotové peníze na knížku, při čemž provádí
vinkulazí tím zpusobem, že črávo dispoiční M jen ro
ti vlastnoručnímu podpisu. Stává se pak velice často,
že doryčný vkladatel nebo deponent zes. aniž by za
nechal nějakou poslední vůli. čímž přivádí ústav, jakož
skutečné dědice do nepříjemné situace tím, že dotyčná
banka bez nějakého soudního výměru nemůže depono
vadí cenností, případně vklady, vydati. Doporučuje se
tudiž, aby každý deponoval, po připadě vinkuloval své
cennosti tak, že právo disposiční má on spolu se svojí

způsobem zajisté nepříjemnosti.
Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové dne

20. července 1912. 1 hl: pšenice K 18.50 až 18.90. žita
K 15.60 až 16.20, ječmene K 14.20 až 15.20, ovsa K 10.40
až 11.20, hrachu K 24.—-až 30.—, čočky K 48.— až 50.—,
jahel K 26.— až 30—. krup K 28.— až 30.-, brainbor K
5.— až 6.—, jetelového semínka K 50.— až 56.—, máku
K 88.— až 90.—. 100 kg: žitných otrub K 17.60 až 18.—,
pšeničných otrub K 17.60 až 18.—, 1 kg: másla čerstvého

K —.44 až —.52, 1 vejce K —.06, Ilkopa: zelí K 9.— až

12.—-,okurek K 3.60 až 8..—, kapusty K 2.40 až 3.60, cibule
K --.60 až —.80. drobné zeleniny i 1.— až 4.—-,mrkve
K 1.20 až 1.60, 1 košík třešní —.80 až 1.70.

Na týdenní trh v Hradci Králové dne 20. července
1912 bylo přivezeno: hl: pšenice 46, žita 31, ječmene 4,
ovsa 134, krup 10, jetelového semínka 73, zelí kop 220.
okurek 70, kapusty 85, cibule svazků 170, drobné zele
iniy kop 450, mrkve svazků 190, brambor hi 210, třešní
košíků 483, podsvinčat kusů 558.

Třebechovice. (Kapitolka o našich obecních otcích.)
Jest obecně známo, že naše poslední snaha o docílení
okresu v našem městě rozbila se z té příčiny, že ven
kovské naše obce postavily se proti Třebechovicům.
Pokrokářstí naši otcové — ta zásluha se jim musí při
čístí - kde jen mohou, svou nešikovností propast mezi
venkovem a městem statečně pomáhají rozšiřovati á tak
venkovským občanům město nesympatickým více uči
niti. Sarobylé slavnosti, pokud je vůbec nezkazili, not
ně oklestili. Jak překrásná a svým rázem ojedinělá v
širéni okolí byla na př. slavnost Božího Těla! K vůli ní
na celé hodiny cesty spěchal sem lid venkovský jako

. do svého přirozeného centra. Co Života a peněz sou
středilo se do města! Ale dnes je jinak. Do Třebechovic
málo koho to vábí, zato malorměstské bařtipánství kve
te tu nádhernými barvami. Nejnovějším toho dokladem
je právě konaný sjezd naší mládeže. Slavnostní výbor

pření slušně požádal úřadujícího náměstka pana Bujeta.
aby venkovským hostům na počest dal na radnici vy
věsit: prapor. Pan Bujet dle všeho neuznává za platnou

-zásadu: pozdraviti je slušnost, odpověděti — povinnost.
'"Sjela se tu velká massa našich lidí ze širého okolí, kteří
ani do průvodu nešli, ale jenom pozorovali odrostlé děti
v průvodu. Mezi ními bylo i několik obecních starostů
a. radních a ti všichni | přiměřeným | způsobem
ocenili a na vlastní oči. uviděli netaktnost na
šich maloměstských vedoucích kapacit a mimo to z
našich úst slyšeli o zavilé agitaci našich opravdu zlých
pokrokátských spoluobčanů, kterých sice není mnoho,
ale veškerou moc sobě usurpují. Zdali takovéto jednání
je moudré a zdali takhle připravuje se půda pro náš o
kres, to nechť laskavě pováží kde kdo. My však pro

síme naše milé bratry venkovské a venkov vůbec, aby
zpupnou běztaktnost lidí takových nám nezazlívali, ale
vinu přičetl pokrokářskéklice, která toho času ovládá
naší radnici. Panu Bujetovi pisateli obecní kroniky,
radime, aby tento současný dokument jednak pro pamět
budoucím, jednak pro výstrahu zanesl do obecní pa
mětníce.

Pokrokářská snášelivost a charakteraost v Třebo

chevicích pod Orebem. O učiteloví Šmíidovi je známo,
že vždycky zrobí sobě nějakého hastroše a pakse mu
směje, jak:je vymóěděn.Když jsme jeho vztek špatně ta
jící tvář spatřili mezi »neznaboby« — jak ve vlastahn
Telerátě tituluje své přátele, seskupené opodší řečnické

tribuny, jeho těkavé zraky nevěstily nic dobrého. Dů
kazem toho jest referát »Ratiboru.« »Ratibor<! Komu by
již tento list kabát blátem nepostříkal? Pofadatelstvo tá
bora teprve z referátu učitelova se dovídá, že tábor se
měl vztahovati i na Moravu a že přijedou zástupy Orlů
a Orlic. Nuže, ctěné publikum! Pokrokátský učitel ha
stroše přistrojil dle vlastní fantasie a proto smějte se,
smějte se! Do toho smíchu nutí i ostatní své bratry v
Macharovi. Většina účastníků prý byla z výrostků sotva

mládeže a to je našt pýchou. Za to pokrokáři, když aran
Žují svoje různé »veselice«, operují s dítkami školou po

kud a odkud naše mládež na sjezdu byla zastoupena,
obraťte se na její časopis »Dorost«, kde se toho úřed
ně dočtete. — Než, probroďmež se macharovským re
ferátem k místu. kde náš sokolský borec praví stateč
ně: >...

což o chuť k rozbití u šestihlavého »zástupu« by byla,
ale mohl jste to zkusiti vy. přestatečný sokolský borče!
Svou statečnost však jste měl lépe dokázati na loňských
soc. dem. tanečních hodinách, konaných ve vaší místno
sti u "Černého koně.« Soc. dem. Schwarz vás musel na
učiti moresům, vašim rozkazům se prostě vysmál a vy
nejen, že jste nepřeskočil a nezlomil, ale hezky nízko
podlezl a bvl jste rád, že to ještě tak dopadlo, ano mu
sel jste býti svděkem, jak kolem vás a vašeho dorostu
soc. deni. tančili svůj vítězný tanec. V čem záleží
pokrokářská statečnost? Vy soc. demokratům musíte
podlézti za všech okolností a musíte proti nám Štváti,
aby tím vaše skutky byly zakryty Nejen v Třebechovi
cích, ale i jinde musíte tak činiti. Proto také užíváte ne
poctivého vnadidla na soc. dem., když vkládáte do úst
. Šabatoví rčení o červených.: Nebylo by žádnou

hanbou. kdyby řečníci své referáty četli, ale konstatu

pravíme, že i v této věci lžete. Jedině Slovinec p. JUC.
Zavadlal snažil se svůj referát přednésti v české řeči a
proto použil písemných pomůcek. Chválíme tento prak
tický způsob činné slovanské vzájemnosti a opentle
nému frásovitému vlastenci učiteli Šmídovi ponecháme
manýru. aby ideu slovanské vzájemnosti uplatňoval v
hospodském nazdarování. - Obecenstvo při táboru prý
se bavilo. Inu přijde na obecenstvo a »obecenstvo.« O
agenty provokatéry nebylo a nebude asi nikdy nouze.
Jenom se divíme jisté paní továrníkové, která toho od
půldne prý neměla »žádnej novej sláfrok ani kokrhel«,
ale přece musela se po náměstí hlučně baviti a se smáti,
jenže ku žalu všech její trik nebyl následován. — Re
ferent »Ratibora« mysli, že předseda brzo tábor ukon
čil, zatím všem u tribuny stojícím je známo, že před
sedající musel pana Šabatu upozorniti, že mluví přes vy
měřený čas (vzdor tomu, že svou přednáškou lid přímo
elektrisoval a lid by ho byl — jako ostatní řečníky a
zvlášť slečnu Řehořovu — stále poslouchal) a tak dle
pravdy tábor se déle protáhl, než předem bylo určeno.
Rovněž není pravdou, že předseda ukončuje tábor, pra
vil: >To ostatní si povíme v zábavě, až budeme sami.«
Zábava přece byla veřejnou. Přišel i krupař pan Ště
pánek, který se čínně uplatnil v akci protipraporové.
Nejvíce však se divíme panu strojníku Novákovi. Ten
nejen že sám se činil. ale poslal i svého dělníka se
zvláštním oběžníkem, aby nikdo praporů nevyvěšoval a
vůbec činí se jen což. aby u pokrokářského štábu do
bře byl zapsán. Jeho žena byla funkcionářkou v katolic
kém spolku na Opočně. Prý tak činí dobrovolně, aby
se zavděčil svému chlebodárci židu Abelesovi. Ku konci
citujeme z »Ratibora“ doslovně: »Obecenstvo dalo krás
nou odpověď na stálé, až nepřičetné štvavé dopisy v
„Obnově“ v poslední době: přání pořadatelů, aby do
my byly ozdobeny prapory, nevyhovělo a tak objevilo
se v ulici od nádraží až na náměstí všeho všudy 17 pra
porů, jež působily dojmem zdrcujícím.» -- Pravíme: Ve
skeré naše zprávy v -Obnově. jsou fakticky zaruče
né, ano i rozsudky c. k. hejtmanství a c. k. místodržitel
ství podepřené a my je ovšem budeme při každé vhodné
příležitosti stále na slabou pokrokářskou pamět uváděti.
A nyní slůvko o těch praporech. Dejme tomu, že máte
pravdu, že od nádraží k náměstí vzdor všemu terroru
bylo 17 praporů. Pěkné to číslo! Ale přepoctivé a šle
chetné duše, rcete nám: což u náměstí končila naše
oslava? Vaše dopolední úpiclovská procházka od ná
městí do Boru přece zjistila dalších 53 praporů: to je
vosk? | Hanebné vaše přemlouvání namnoze žalostně
skončilo a někteří ze svedených nyní nám sdělují pře
kvapující věci, které příležitostně s veřejností sdělíme.
Veškeré však naše zprávy vyznivají v souhlas. že učite
le Šmidu. který na studiích byl podporován kněžskými
penězi, a jehož strýcem je Polenský pan děkan. dlužno
označíti za našeho největšího, hlavně tajného nepřítele.
Kde a jak jen může, nám škodl — nejen osobám — to
by bylo ostatně vedlejší — ale s celou vervou našel za
Jíbení v mnohonásobném potírání myšlenky katolicismu,
ačkoliv nikdo z nás mu původně nikdy neukřivdil a ne
ublížil a církev tim méně. — Jestliže však pokrokář
ský plamínek začudil tolika prohnanými lžemi, jestliže
se odvážil bezcharakterně překrucovati jako na posměch
tolika svědkům, pak nechť každý uváží. jakým topením
ce jeho blikání udržuje. Hus by spletl na takové své cti
tele hič uzlovatý.

Nekoř. V neději I. srpnovou (4. srpna) při poutní
slavnosti odbývati se bude ve zdejším chrámu Páně
odpoledne po požehnání shromáždění terciářů, které ří
diti bude člen řádu kapacínského z Opočna P. Josef Za
tloukal. Okolní P. T. duchovní správy zvláště v Žam

berku, Klášterci, Kunvaldě se uctivě žádají,-by laskavě
to oznámily terciářům svých farností.

Studenec. V neděli dne 21. července u příležitosti
primice vlp. Jos. Šorma, novosvěcence, bylo sebráno
na nářadí studeneckého »Orla« 30 K. V pondělí pak
dne 15. července při primici vlp. Josefa Trejbala, novo
svěcence, rodáka z Bukoviny u Nové Paky, v Adalber
tinu v Hradci Králové, sebráno 16.20 K k témuž účelu.
Studenečtí +Orlové« srdečné díky vzdávají oběma pá
nům novosvěcencům, přejíce jim v jejich těžkém a vzne
šeném povolání hojnost milostí Božích. Zdaf Bůh!

Společenstevní výstavka Ústředny královéhradecké
při severočeské výstavě v Mi. Boleslavi zahájena byla
20. července 1. r. za účasti členů Živnostenské sekce
Ústředny koncip. drem. Wishkowským, který po uvítání
místopředsedou panem Bychtíkem z Nové Paky a jed
natelen výstavy panem Rebsem podal vysvětlení 0 vy
stavovaných diagramech a mapách. Exposice obsahuje:
tyto mapy: L mapu společenstev smíšených a obchod
ních gremií, 2, mapu společenstev zodborněných. 4.
mapu čistě živnostenských družstev svépomocných, 4.
mapu nemocenských pokladen společenstevních pro po
mocné pracovníky, pomocníky, učedníky 4 pokladen
mistrovských. 5. mapu mistrovských kursů, 6. mapu DO
kračovacích skol živnostenských, 7. mapu učňovských
besidek a 8. mapu učňovských výstavek. II. Diagramy 0
brazové, týkající se počtu členů. pomocníků a učňů: I.
v českých živnostenských společenstvech a 2. v českých
obchodních gremiich libereckého komorního obvodu, 3.
návštěvy českých pokračovacích škol živnostenských.
Tyto diagramy uspořádány jsou dle jednotlivých politic
kých okresů. III. Konečně obsahuje výstavka diagrama
tické znázornění stavu členstva u deseti různých spole
čenstev a gremií českých, které zaslaný dotazník bez
vadně vyplnily. Výstavka umístěna jest v I. patře mě
sťanské školy na výstavišti a vzbudila hned v prvých
dnech svého otevření značnou pozornost v kruzích-živ
nostenských.

Oběť bláznivé módy. Simutnou památku na všesokol
ský slet má sokolka M. Dynterová z Dobrušky. Při ná
vratu z Prahy divala se děvčata z vlaku oknem. Dyn
terová též ze zvědavosti přiblížila se k oknu a V lom
sokolka M. Pavlištová, dcera účetního živn. záložny v
Dobrušce. prudce k ni se obrátila a jehlic od klobou
ku bodla Dynterovou do oka. Ihned byla zavezena do
nemocnice v Náchodě a odtud poslána na kliniku oční.
O jedno oko již přišla a v nebezpečí jest i oko druhé.
Bude žádati prý na Pavlištových náhradu 8000 K. Ale
jakou pak jsou peníze náhradou, když jest oko pryč? O
sleplá jest dcerou chudé vdovy.

Pokrokové bratrství. VDobrušce strojník Josef Še
da dostrojničil. Dluhů ukázalo se na 80.000 K a proto
věřitelé všecko jmění zabavili, aby poněkud přišli ke
svému. Na svršky konána již dražba a mnohé věci pro
dány za babku. Šeda byl pokrokář tělem duší a aby se
pánům z Israele líbil, bušil do naší strany a jejich zá
sad. jen což! A za to první se do něho pustili a bez inilo
srdenství rozebrali — pokrokáři. Škoda mladého české
ho závodu. Židovské závody rostou a hromadí majetek
a české závody živoří. A když začnou překážeti jistým
pánům, tedy se jim pomůže — se světa. -- Kde židovský
pokrok, tam musí být — otrok.

Mladočov. Od 7. do 14. července t. r konali ve far
nosti Mladočovské sv. missii vldpp. missionáři T. J. Fr.
Zimmerhackel a Antonín Řehoř z Prahy. Již prvním vy
stoupením okouzlili slovutní kazatelé všecky poslucha
če a získali si srdce všech. Důkazem toho bylo, že na
každý den ráno i večer, jakož i odpoledne, kdy konala se
stavovská cvičení, hrnuly se zástupy lidí z celé farno
sti i z dalekého okolí do chrámu Páně. Zvlášť dojemné
bylo kázání ve čivrtek před vystavenou Nejsv, Svátosti,
a veřejné odprošení Pána Ježiše. V pátek byla pobožnost
k uctění Panny Marie, a tu vldp. missionář celou far
nost mlaďočovskou pod ochranu Rodičky Beží vroucími
slovy odporoučel. Řada bělostně oděných družiček ko
nala čestnou stráž před oltářem Matky Boží, což půso
bilo dojmem úchvatným. Vrcholem pak všech slavností
bylo zakončení sv. missie 14. července ve znamení svě
tového eucharistického sjezdu letošního. Ve A4hodiny
odpoledne shromáždila se celá farnost mladočovská u
nepřehledné zástupy lidu. Z chrámu Páně vyšel vzorně
uspořádaný průvod s Nejsv. Svátostí ku missionárnímu
kříži. darovanému místním panem farářem. Průvodu
súčastnili se: školní mládež celé farnosti, velká řada
družiček, nesoucích uprostřed krásnou sochu Panny Ma
tie. ctěné sbory hasičské z Budislavě a z Poříče, spo
lek literátský, mládenci, dívky. mužové, ženy. Průvodu
tak imposantního farnost Mladočovská ještě neviděla.
Nejsv. Svátost pod nebesy nesl z ochoty vldp. Josef
Klapálek. vik. sekretář a farář ze Sloupnice, za assisten
ce vldp. děkana z Dol. Újezda s jeho vlp. kaplanem a
místního duchovenstva. Průvod zastavil se u missionář
ského kříže v zádušním háji. před nímž upraven byl ol
tář pro Nejsv. Svátost. Nejprve vystoupil pan missionáf

Doskočil

Račte si vyžádati vzory jarních a letních látek,
které letos přináším v bobatém výběru.

Veledůstojnému duchuovenstv doporučuji zvláštní
novinku pod názvem „PRENTAM“v ceně metr K 8 40.



na kazatelnu a měl přiměřenou řeč o eucharistickém
sjezdu a uctění Nejsv. Svátosti. Pak posvětil kříž a roz
loučil se s osadníky úchvatnou a závěreční řečí, při níž
málokteré oko zůstalo nezarosené. Pak poděkoval míst
ní pan farář missionářům za jejich namáhavou práci —
a vykonány litanie před Nejsv. Svátosti a modlitby za
ochranu Boží. V témž vzorném pořádku navrátil se
průvod do chrámu Páně a tam zakončena celá slavnost
písní »Tebe Boha chválíme« a požehnáním Nejsv. Svá
tosti. Počet kajícníků obnášel 2500. Ke stolu Páně při
stoupilo v těch dnech v chrámu Mladočovském přes
4000 lidí. Vidpp. missionáře provázejí milé vzpomínky
na ty slavné hody dchovní a vroucí díky všech kollatur
níků mladočovských, volajících srdečně: »Zaplať Pán
Bůh!«

Nové město. Městečko Horní Jelení u Vys. Mýta
povýšeno jest na město. Nové město čktá na i700 oby
vatel.

Prodej velkostatků. Velkostatek Ouhrov, okres Cho
těboř. farou k Vilímovu patřící, v zemských deskách
zapsaný. za 495.000 K koupil od p. J. Hancyho p. R.
Procházka s chotí Marií. — František a Anna Zemanovi
koupili od Jana Vostřela velkostatek Uhelnou Příbram
(okres Chotěboř) za 100.000 K.

Různé zprávy.
V organlsaci jest úspěch. Číslice ukazují, proč kato

ličti Slovinci, organisovaní v slovinské lidové straně,
dodělali se takových úspěchů v politickém vedení náro
da. Dle statistiky mají katoličtí Slovinci v Krajině ke
konci r. 1911: 462 vzdělávacích sborů s 43.229 členy,
109.550 knihami, 243 pěveckých a 86 tamburašských
sborů, 277 divad. odborů, 1108 představení, skioptikonů,
2539 přednášek, 55 vlastních domů. Svaz »Orlů« čítá
150 odborů, 4000 řádných členů, z nichž 2700 cvičících,
2400 v steinokroji, 1755 přispívajících; přednášek uspo
řádáno 932. Mariánských družin je v Krajině 383 a v
nich jenom dívek 30.000. Menšinový obranný spolek »Slo
venska Stráža« má 109 odborů v Krajině, 54 ve Štýrsku,
15 v Goricku, 5 v Terstu a okolí, 2 v Istrii, Ruku v ruce
s politickým uvědomováním lidu kráčí činnost vzdě
lávací a proto přes všechno spojenectví liberálů se soc.
demokraty vítězí katolíci v poslední době na celé čáře
také při volbách do obcí, a to i na takových místech,
kde dosud vládli liberálové nebo Němci. Svornost a ká
zeň ve straně, nezistnost a obětavost vůdců zjednává
jim vždy nové úspěchy.

Římský most z r. 12. Při regulaci řeky Sávy u Lu
blané (u Černuč) byly odkryty pilíře prastarého mostu,
který dle zápisků Tacitových postaven byl římskými vo
jíny r. 12. po Kr. Kamenné pilíře mostní byly postave
ny na dřevěném roštu. šloženém z dubových fošen, po
bitých dřevěnými prahy. Na tomto roštu sestaven byl
rak kamenný věnec, jehož jednotlivé kvádry byly spoje
ny železnými skobami, zalitými do kamene olovem.
Vnitřek věnce vyplněn byl nepravidelným zdivem, kdež
tomový kámen vkládán bez spořádání do vrstvy malty.
Jeden z těchto roštů i s kvádrovaným věncem byl vy
zdvižen a převezen do Lublaně, kdež s četnými před
měty z římských dob, vykopanými na staveništi tamní
průmyslové skoly, tvoří základ pro příští museum staré
Emony, na jejíž místě stojí dnešní Lublaň.

Agrarní spasitel řepařů Chaloupka. Jak rozumí tento
znamenitě placený agrární předák řepafství, nevíme. Ale
bývalý imr.str Prášek ve svém »Právu Venkova« píše:
»V minulych dnech konána byla ve Vídni anketa o Cu
krovarském rayonu. Mezi zúčastněnými, kteří zastupo
vali zde zájmy řepařů českých, četli jsme také jméno
posl. Fr. Chaloupky, který nejméně jest povolán, aby
otázku tuto řešil, prostě z toho důvodu, že jí ani dost
málo nerozumí. Z celé řepařské otázky ví. posl. Cha
loupka toli«, že řepa se pěstuje, že se z ní vyrábí cukr
a nic více, neb řepu sám už dlouho nepěstoval Než přes
to ankety řepařského rayonu se zůčastnil, a sice jen z
toho důvodu, že za účast na této anketě bral tučnou
díětu. A říkáme-li a tvrdíme-li o něm nejen mv, ale 1
vedení strany, zvláště Švehla, jenž nenazve jej proto
jinak než »hladovým«, že činnost jeho soustřeďuje se na
sháaění diet. pak se durdí. Hle, zde nový důkaz jeho
»nezištnosti« !

Všellcos. Z ruského Kijeva vypovězeno bylo 500 ži
dovských studentů. — Při větrné smršti v Mexiku ú
plně zničena celá řada vesnic a městeček, při čemž padlo
za oběť 2000 mrtvých a několik set raněných. — Pří
buzných dr. Morávka, který zahynul na Titanicu, jest
v Čechách několik. Dr. Morávek zanechal jmění několik
set tisíc dollarů. — V železniční stanici Sazczakova za
tčení byli policií 2 ruští banditi, kteří však se dali na
útěk, při čemž jeden z nich vypálil na pronásledující jej
policisty a četníky ze dvou pušek Mauserovek přes 300
ran. Posléze však oba dohoněni byvše, se zastřelili. Vy
šetřováním se zjistilo, že oba banditi spáchali řadu lou
peží a vražd v Horním Slezsku. — V Haimaškeru v
Uhrách pokusil se neznámý pachatel o atentát na vo
jenské skladiště výbušných látek. Vyhodil však pouze
vrata skladiště dynamitem do povětří. Také u vojenské
prachárny v Černovicích u Brna obcházely podezřelé
osoby. V noci 19. t m., když stráž po nich vystřelila,
vystřelily rovněž a zmtzely. — Básník Machar v nej
bližších dnech zajede si do Amaggiky,kde bude pořádat
řadu přednášek. Češi američtí, těšťe se! — V Rosnici a
Hradce Král při rozšiřování cesty objevena jáma, v
níž zakopány byly nablté rakouské granáty, šrapnely a
kartáče z r. 1866. — V Německu v Poruří šíří se po
vážlivě tylová epldemle. — V severoamerickém státu

Nevadě úplně byla zničena průtrž mračen a větrnou
smrští báňská města Mazuma a Seven Touyhs. — V
Tiflisu odsouzeno 500 sedláků každý na 8 měsíců do vě
zení a k náhradě způsobené škody v obnosu 60.000 rub
lů proto, že přes zákaz úřadů vykáceli lesy generála
Sasonova. — President Spoj. Států severoamerických
dostává iročního platu 50.000 dollarů (250.000 K). —
Mistodržitel český kníže Thun jmenován byl čestným
doktorem české techniky v Praze. — Ve Švýcarsku za
teploty 3 stupňů pod nulou padal v okolí Bernu sníh.

Zasláno.

Nemoha bezprostředně před nastoupením pouti do
Lurd všem přečetným přátelům a příznivcům svým je
dnotlivě vysloviti svůj nejvroucnější dík za něžné do
pisy a telegramy, jimiž za příležitosti 4Otiletého kněž
ského jubilea svou lásku mně tak dojemným způsobem o
svědčili, činím tak touto cestou s ujistěním, že jména
všech si vezmu na posvátnou pouť a všude, zejména
ale v Lurdech vroucí modlitbou za časné i věčné je
jich blaho vděčným se osvědčím.

Praha-Emauzy, dne 24. července 1912.

P. Jan Ev. Zima, O. S. B.

Panu

J. Hlávkovi, maliří círk. obrazů, Praha-Král. Vinohrady,
Puchmajerova ul. 68.

Za mé nepřítomnosti došly mne do Poprádu (v U
hrách) u Vás objednané dva oltářní obrazy »Nejsv. Srdce
Ježíšova« a »Královny sv. Růžence«, i kladu si za čest
Vám blahopřáti a za umělecké provedení naši nejdoko
nalejší spokojenost vysloviti, s vroucím přáním: by
Všemohoucí dal Vám stálé zdraví, abyste ještě mnoho u
měleckých prací k slávě Boží vytvořil.

Jsem jist, že tyto krásně a umělecky provedené o
brazy Vám u nás dobré jméno získají a bude mojí ra
dostí, budu-li moci Váš atelier všude doporučiti.

Svoji spokojenost opětně vyslovuje, zůstává s nejlep
ším pozdraven a úctou

Vám docela oddaný

Jiří Andreldess, probošt-děkan.

Poprád (Uhry), 15. července 1912.

záložna v Hradci Králové.
———— Janské náměstí č. 163.———
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Při větších obnosech dle výpovědi úrok i vyšší!
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Biskupská knihtiskárna.

Obrázky svatých
v různých cenách, levné
pro školní dítky,

obrázky smuteční

a upomínky k sv.
přijímání a zpovědi

lze dostati

v Družstevním knihkupectví
v Eradel Králové (Adalbertinum).

Nejlepší
zboži

„a Koloniální
Eduard Řezáč
v Hradci Králové, Velké nám.

Nová Bude
pokladnice

česk. humoru.
Právě vyšla sbírka humoresek různých

autorů pod názvem:

Veselé chvile

Na 256 stranách shledá čtenář 30 vy
braných, výbrrných statí humoristických.
Jsou zde uloženy velice svižné povídky a
částečně satiry, které upoutají každého
rázem.

Z ob:ahu vyjímáme:

Hosy a paní-(-f.
Zajíc s dvojí omáčkou.
Aprilová pohádka.

„Jak stréček Nesvajba bele jednó nemocné.
Pan d-lechter.
O chometách neboližto vlasaticích krátká

a gruntovná expiikací.
O pomiuutí chomety, bvězly veliké, na

učení krátké.
Paní mód.
Zlcdějská obrc.
O morním povětří zkuženém a náramně

záhubrém krátká a gruntovná «xnlikací,
Zbědovaný vodník. :
Divoká kupní bistorie.

Gonaknihy vpěkné úpravě2 K20h

Objednávky vyřiznje obratem

Družstevní knihkupectví
vHradel Králové.

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci Králové 1909 konanéní
četnými illustracemi, s řečmi všech řečníků,

většinoo dle stenografických protokolů podenými,
— v rozsahu 36 tiakových archů velké 8* —460 ate

nabízí ve výrobní cemě K 3:— franko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové,
E Ú€zŽzŽĎŮOŮŽŮŮŮŮĎ">"

Kostelní



VÁL

Jana Kofrče
prostředkovací

a realitní kancelář

v Hrada Králové
proti kostelu Panny Marie

prostředkuje
při 2, provisi

prodej a koupi
veškerých druhů

— realit, >
při nahodilých parcelacích

skládá přiměřené obnosy

= co záruku
správnosti provedení.

Kupuje
na svůj účet za hotové a

prodává
vlastní objekty

za. výhodných platebních

podmínek,

, Katolický poněžní ústav

v Hradcí Králové (Adalbertinum)
ORP“ přijímávklady "i

na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.

Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez
výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

Atelier procírkovní malbu

J. Hlávka,
malíř círk. obrazů,

Praba— Král.Vimnebrady,
Pochmajerova ul. 68..

doporačeje veledůst. ducho
venstvu

o <P 2o

oltářní obrazy, kříž. cesty
atd. nu plátně, plechu v aměleckém provedení.

v ceně nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. Nejlepší doporučení.

»Sedivíte-li
zkusteosvědčenouvodičku<

G. Tichého Eau Vědětale,
Vodička tato není žádným barvivem, nýbrž
osvědčeným prostředkem, jímž každý šedivý
nebo blednoucí vlas své původní přirozené b
nabude. Vlivem Eau Věgětale se kořínky vlas
vzpruží k nové činnosti, hlava se vyčistí od lupů,
zamezuje vypadávání a podporuje vzrůst vlasů.

OHP*Cena 1 láhve franko K 2—. ij
©Zasílá dobírkou

ANT. FRYNTA,

EVee“
Duch

katolické
Obnovy.

Sepsal

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

pro každou dobu.
Stran 722. Cena 4 K.

, lisovanou ku krmení
1 stlaníprodává již

nyní aja velkostat.v Bílých Pollšanoch
u Dvora Králové. —

Praktikanta
(event. praktikantku)

s dostatečným předběžným vzděláním za vý
hodných podmínek

přijme do praxe poštovní úřad
v blízkosti radso Králové (půl bodiny vadál.).
Ctnabídkypodanačkou„Praze“doadm.t L

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desitiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

ea Aměrs de kondres
Halnůná| lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,
nabízí

A. J. Andres v Ustí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého franc
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam.
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších. P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

ZROKOKOKOKOKKKK
Veledůstojným

duchovním a patronátním úřadům!

Odborný závod pozlacovačský

GAUDENU APPL,
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

-rr | oltářů,"SŠT
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.
Provedení veškerých slohů vzorné.

Bezpočty n nákresy zdarma.
Na pošádání dosiavím se ihned.KOKAZOOOKOA

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům +ovolaje si dopo
puějti veškeré kostelut uádoby a
nášinía to: mo rau.e, kalichy

cibáře,pádob , rl Kodklporolsvícny, Y ce, enky
std. své , předpisáma
církevním vyhovojící. Btaré před

měty opravuje vpůvodní intenci av ohni zlatí astříbří nebo proti do
platku sa nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na n
kázku franko bez závsznosti koupě.
Všessposíláposvěcené.Prdesruční

Siladveškovýchslatých a stříbrnýchklenotů,jako: ře.bsů

madonek, kříšků, prtýnků,náramků std. > Motářképrot jídelní nášiní ze stříbra-avého
00, E únakéhovědyna akladě.

Stará vlele, stříbro a drahokamy bupuje uh Dejty.si COD)

JAN STANĚK,
pasé a oiseleur

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

Turisté j Předplattoapřndežáejte olegan vypra
© vený a bohatě IIlastro

vaný turistický časopis

„Slovanský Turista“
(IV. ročník).

Jediný pohled v tento turistický orgán učiní z Vás
trvalého jeho přítele. Úeleroční předplatné K 6—.
Slavným správám lázeňským, majitelům hotelů
a výletních restaurací, pp. dodavatelům potřeb
turistických a sportovních lze Inserol vo „Slov.
Turista“ 00 nejvřeleji doporačiti. Administrace

v Prazo-Smíchově, Švarzenberkova třída 19.

B5000 lidí zaměst. se
v Českých Budějovicíchm= výrobou tužek. Ji

Objednejte přímo u WEBRA tamtéž, ušetříte
gp 50procent.<

Jemné tužky cedrové tucet 80 h. Jemné tušky inkoustové
tucet VOh. Jemnétušky barevné tucet 80 h. Jemné tužky

ro lesníky tucet 90 h. Jemné pro truhláře, tesaře,
n. tucet 60 h. Obyčejné veliké bílé tucet 15 h.

od K 188 až 18 K Av Čes A předem pouze uADOLFAWEBRAv , Budějevioloh,
číslo 46.



Lolestně dojat těžkou ztrátou své choti

Marie Růžičkové,
nalezl jsem velikou útěchu v četných projevech vzácné přízně a soustrasti. Proto vyslovuji všem těm, kteří náš
hluboký bol jakýmkoli způsobem zínírnili,

P

—OGUGEGEG:Z7

o Wwowe o 3)

o nejvroucnější díky. :
UB S

52% Zejména prosíme, aby srdečné naše poděkování přijali: Jeho Excellence nejdp. biskup Dr. Josef Doubrava, M
2 slov. mistodrž. p. rada H. Steinfeld a jiní za vřelé projevy soustrasti. Vadp. prelát a děkan M. Musil a jiní páni = =
Pe duchovní za nezištné vedení pohřebního průvodu. SI. městská rada se slov. p. starostou Dr. Ullrichem v čele a
RY za přátelský doprovod. Vážená rodina Vocelova za pečlivé, obětavé služby, prokazované v těžkých ohvílích celé m
a naší rodině. Vsdp. kanovník Dr. Fr. Reyl za poslední útěchu, udělenou umírající. SI. III. živnostenské spole- "=
65 čenstvo, sl. okres. společenstvo cukrářů v Hradci Králové a pp. mistři pekařští v Kuklenách. Slov. pp. MUDr. a
A O. Klumpar v Hradci Králové, MUDr. J. Messany v Pardubicích a MUDr. Vanický v Hradci Král. II. za obětavé „t
i a pečlivé léčení. DR

+ž Všechněm velectěným dároům věnců a kytic, všem těm, kteří nám projevili soustrast buď ústně nebo psa
s písemně, veškerým účastníkům pohřebního průvodu platí naše hluboce cítěná vděčnost. nc

= Odplať Bůh stonásobně! S
A7 V Hradci Králová, dne 20. července 1912. Jménem truchlících pozůstalých: a

Josef Růžička,
Za pečlivé vypravení pohřbu děkujeme p. Elenerovi. manžel.

K Z 2 K K GN G KM SAGBGRDAG (ČODE VO MOCMENoo.. M NNN... Au P... VONZ

ouhaabkabukibnbaParamenta.

práce g-ometrovszé,

v Hradci Králové, Svatojanskénám.č.76.| doporučujeP. T, veledůstojn.duchov veškeré st avby vodní
izován a elkos svůjosv ý vyznamenaný

Zařizování Velkosklad JM. svůj osvědémnýa uto Tenáže a silniční provádí :
elektrického lustrů, výrobní závod : J .

r elektrických všeuh kostelních páramentů, [ Inženýrskáa geometrovskákancelář' ventilatorů, 
hromosvodů.© žehliček | spolkovýchpraporůa kovovéhonáčiní|: -— inženýr P]

a přístrojů ©: Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukésku

Dynama. k vaření se na požádánífrankozašlou. L | ÁMotory. a topení. TT ,

Žárovky: Instalační © úřed. opráv. kulturní technik a civilní geometr,male 2 i, křivécesty
l „ orázníceny. kanatotayoltář se Božíhrobyý Hradec Xrálové,Tantal. Solid.obsluha. | náměstí (Bi,

dům p. Žaloudka, proti biskupské residenci.ETEVYFTTTP lesbářaké

Rozpočtyzdarma.— Cenylevné. | BOHUMIL BEK « HOŘE KUTNÉ.—", " Ú
levně provádí absolvent c. k. odb. školy sochařské :

v Hradci Kral. (36,odperutujevolodůst.duchovenstvasvé| Patontní n rsenky1

n nielan Jipásej bezkonkurenčníkolárya m4 | o S AD Zo OP mp o vyu

i | C- „Ď

Zhotovujeoděvydle "W | || lh © Tovární sklad ©nejnovějšíchanglic. : jemných sukeon
a francouz. vzorů. HRADEC KRÁLOVÉ © všeho druhu. ©
i 1 zmene 0. AO.ÚVOTKÍÚCÁSVRÍCÍ| mmm T I

Marte! Potittaka Arnastvo tlaková v Jiradei Nrálova -- Vydaretels sodpovědnýredaktor. Anftegfj:Pael'mem. — Bikes blok.kaiktiskéray ©Bradé Král: ' : > : : s „, J i „k : i a.s . ka, :“rá



PŘISNÁ STRÁŽ.

V Hrušticích panovalo značné rozechvění. Od
úst k ústům se nesla zvěst o lotrech, kteří se v 0
kolí vloupali do několika statků. Z počátku se sice
tvrdilo, že už četníci jsou »chlapům« na stopě. Leč
stopa přes všecko pátrání se rozplynula jako stopy
liščí v jarním sněhu. Zato však nové vzrušení. Na
samotě u Hruštic vylámáno okno a ukradeny peří
ny. Bdělost sousedů se zvýšila. Největší strach mě
la bohatá, lakomá vdova po hospodářském správ
ci Kmínková. Obývala jednopatrový domek. Prá
vě u ní trávil prázdniny její syn Karel, posluchač
práv. Byla-li Kmínková držgrešli, uměl bujarý syn
dělati penězům křídla, jakmile se k nim dostal.

Matka napomínala,bděla jako starostlivá kvoč
na nad neposedným kuřetem.

Ale kdo dovede mládež v každém okamžiku
dobře uhlídat? Karel již o těchto prázdninách něko
likrát matku obloudil, když ho přepadla nezkrot
ná touha po větších radovánkách ve veselé spo
lečnosti. Z opatrnosti ovšem vyhodil si z kopýtka
vždy někde mimo katastr hruštický. kam ostříží
zrak matčin tak snadno nedosáhl. A zařídil si to
tak, že mu nebylo ani potřebí žádati o domovní
klíč, jestliže chtěl tajně v noci někde se rozveseliti.
Matka ukládala se na lože v prvním patře vždy
brzy. Karel spal v přízemí. Bylo hračkou otevřiti
okenice, vyhoupnout se do zahrádky a zase tak ú
čelně přivříti, aby zpáteční cesta do pokoje se dala
provésti bez velikého šramotu. Okno bylo tak níz
ko — a zíralo náhodou v tu stranu z obce ven,
kam málekterý noční chodec zabloudil.

V Hrušticích nastoupil ponocenskou službu
před třemi měsíci statný vojenský vysloužilec Vá
clav Břinkal. Mrzelo ho, že mu posud nebyla po
skytnuta příležitost osvědčiti železné svaly a by
stré oko přinějaké větší noční aféře. Toužil dy
chtivě, aby se obec důkladně přesvědčila, že ho
neživí nadarmo. >Hm, kdyby sem aspoň přišel ně
který z těch chlapů, kteří okrádají tak směle po
kojné občany'« přemýšlel žádostivě. »Duši bych
z ničemy vytřásl, všecky noviny by psaly o kurá
ži Václava Břinkala. Přišel bych k peněžité od
měně — a možná i k velkému vyznamenání. Vědí,
jak by kosa cinkla o tvrdý kámen. Proto ti opatrní
tchořové se plíží jen tam, kde jsou staří ponocní
rádi, inohou-li před nimi utéci se zdravou kůží.«

A když doslechl Břinkal o krádeži peřin,
vzdychl si: »Tohle jako by bylo schválně proti
mně. Ne a nepřijdou do mého vlastního revíru,
kradou jen kolem. jako by mi chtěli s výsměchem
říci: Viď, chytal bys rád, kdyby ti jen některý
hlupák vlezl pod ruku.« Zkrátka neznámí zloději
dopálili Václava nejvíce proto, že se nepokoušeli o
štěstí v Hrušticích.

Ále Břinkalovi přece jenom lupiči bezděčně
přispěli k mimořádnému příjmu. Kmínková, tonouc
u velikém strachu, měla s ním krátkou důvěrnou
poradu, pří níž mu vtiskla do ruky dvě korunky.
sTo já vím, Vašíčku, že jste pro obec celou. Ale
nikomu to neuškodí, jestliže po dvanácté hodině
důkladně obhlédnete zvláště naše stavení. V tu do
bu já i syn míváme spaní nejtvrdší.<

»Ale — jen bez starosti, milostpaničko! Stejně
se mne bojí darebáci jako Krakonoše.«

Tu noc Břinkal si nezašel do hospody ani na
čtvrt hodinky. Bdělá stráž v. okamžicích tolik kri
tických nesmí býti porušena ani na okamžik! Po
půlnoci obcházel ponocný domek Kminkové. Pá
tral po ulici i za humny, zda se Šustne něco pode
zřelého. A bodejť! Právě od lesa po humnech by
mohli chlapi nejbezpečněji se vplížiti na zahrádku
a odtud do domu. Kdyby je lidé chytali, zachrání
se lehko rychlým couvnutím do lesa. Na ulici by
se jim utíkalo hůře. Hm — přijde-li někdo, nejlíp je
nechat zloděje naběhnouti, skrýt se za strom nebo
za zeď -a chopiti zločince za límec ze zadu.

Měsíc blikal jen malým srpečkem, který se
skrýval každou chvíli za mraky. >No teď ještě na
okamžik do hořejší části obce, tam se vytroubí
dvě hodiny — a pak zase dolů, hájit majetek a
hrdlo paní správcové! Než by ničernové od lesa
přišli, již bude Břinkal zas na místěl

Břinkal ani mezi horními chalupami nezpozo
roval -nic nebezpečného. Nějaké to štěknutí psa o
zvalo se jen tehdy, když měsíční srpeček silněji
se zaleskl — a zmlklo hned. Tedy zas dolů — a
kolem domku za humna. Bude potřebí největší
bdělosti dobře do půl čtvrté hodiny. Pak se brzy
začne bělati ráno — a všecko nebezpečenství zmi
zí. Opatrný strážce marně dlouhou chvíli prorážel
bystrým zrakem noční šero. Ale ejhle! Co to? Ko
nečně se kdosi blíží od lesa —taková temná, při
krčená postava! Potácí se. Bezpochyby dobře ne
zná cestu — a proto klopýtá brázdami. Tedy jen
rychle za strom! Počkej, milá strako, až se ocit
nes v kleci, prodám tě hodně draho! Jen abys šla
tam, kde tě čekám.« .

Břinka! by| do zloděje tolik zamilován, tak
do svého úkolu zabrán, že už cítil na dlaní, která

|
ho nyní povážlivě svrběla, hromádku stříbra za
odměnu. Hned by vyrazil s pádnou svou holí proti
nočnímu chodci. Ala to by byla neopatrnost. Musí
ho napřed přistihnouti při zlém činu, aby své za
kročení mohl pádně zdůvodniti.

Podezřelá postava s límcem u svrchníku vy
hrnutým klopýtala blíže a cosi hlasem velice

chraptivým si bručela. Už byla u stromu. »Hm,
kartáři, karbaníci' ©Poslední groš by člověku z
kapsy vyšvindlovali. A já? Hm — kradu taky,
pravda, ale trochu jináč. Beru jen tam, kde je pře
bytek a co patří stejně mně. Hm — jen abych teď
proklouzl do pokoje tak, aby mne nikdo nepřistihl.«

>To je on, to je ten hledaný« zajásalo srdce
Břinkalovo.

Chodec minul osamělý strom, vrzla slabě bran
ka u zahrádky. A už ruka sahala po okenici. Břin
kal s vyjeveným zrakem plížil se ku předu. Již
temná postava vhupla do vnitř — ale za ní v ně
kolika vteřinách také ;ponocný. »Už tě, chlape,
mám, teď nic nezapřeš,« držel Václav u krku noč
ního vetřelce levicí a pravicí rozdával rány. Tulák
začal křičet a nadávat velice odvážlivě, což po
pudilo strážce bezpečnosti k novým ranám. »Já
ti dám, já ti dám! Milostpaničko, zloděj, milostpa
ničko vzhůru!l«

»Lupiči. darebáci « křičel občan přepadený.
=Maminko, honem dolů. Hóóří, pomóác!« Oba muži
spolu zápasili s napětím všech sil. Již se sbíhali li
dé kolem domku. Pojeduou boj ustal, jako když
utne. když Kmínková i v chraptivém křiku poznala
hlas svého syna Karla a s lucernou v ruce Za
kročila.

Po odchodu schlíplého Břinkala a smějících
se sousedu rozpoutala se ovšem v domku jindy
tichém bouře zase nová. »Ostatně's jich dostal už
dost od ponocného. A teď si lehni'« Ty prázdniny
už si Karel nevyšlápl v noci nikam. Nebál se sice
ani lupiču, ale přemýšlel o tom, jak jest krajně
nebezpečno dostati se do rukou vesnického ponoc

ného, který ještě dobře příslušných paragrafů neprostudoval.

3000G6E| I0GGOGAGX
Vřele doporučujeme umělecký závod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v Kutné Hoře
pro odborné pozlacovánínových i star
ších oltářů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromie soch a křížových
cest. Sklad náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámců.
Práce v každém obledu dokonalá a

levná.
Závod založen roku 1868.

KHODOEOBLŮ
Tak se provádírudý boj za

volební svobodu.
Soc. demokraté do ochraptění chrli hesla o svobo
dě, svolávají kde koho, aby jim pomohl udolati
katolickou cirkev k vuli získání větší svobody. Za
tím však násilnosti soc. demokratů jsou již nyní tak
barbarské, že lidé rozvážní bojí se »státu budouc
nosti« víc než káznice. Ano — trestanec užije ča
sto svobody větší, než člověk, který se ocitne v
zajetí soc. demokratických »rozdavačů volnosti«.

Zase nový doklad! V »Proletáři«, orgánu to
soc. dem. centralistů, prozrazuje soudr. Cyrill Bí
lek, jakým způsobem soc. dem. autonomisté udrželi
své panství v brněnské nemocenské pokladně. Vý
povědi Bílkovy, protokolované před svědky, jsou
tyto: >Já nížepsaný prohlašuji, že co zde jest u
vedeno, vše se zakládá na pravdě, což v pádu po
třeby jsem též ochoten dokázati 1. Byl jsem najat
k volbám do Všeobecné nemocenské pokladny od
strany českoslovanskéa doporučenčlenu'před
stavenstva pokladny, Ed. Doubkovi, který měl
mně předat resort a tento mně řekl, abych vy
zvedoval volební legitimace, za což mi byl čle
nem představenstva Doubkem slíben honorář za
jednu legitimaci 60 haléřů, což jsem odmítl. Též
byla najímána k té samé věci moje žena, což tato
s mého stanoviska též odmítla. 2. Ku vyzvedování
legitimací najati byli lidé, kteří se každou chvíli ji
nak převlékali. 3. V sobotu ráno o půl 5. hodině
byl jsem poslán posl. Vaňkem, který je též sekre
tářem nemocenské pokladny, pro volební katastr,
avšak místo katastru byly mi (a ještě jiným, tam
se dostavivším pořadatelům) v redakci »Rovno
sti«, Cejl 21, dány volební legitimace, které jsme
uschovali za košile kolem těla a odhadují je na
4000. Legitimace tyto vydával pan Jelínek, místo
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sekretář pokladny, a jiní, které jsem osobně ne

nesl, šli za mnou ti, co legitimace vydávali, až do
Besedního domu. V Besedním domě za mojí pří
tomnosti byly legitimace sortirovány dle polilaví.
Též legitimace rozdělovali posl. Svoboda, Toužil a
místotajemník pokladny Jelínek. Na tyto legitima
ce volili pořadatelé a indiferentní. Legitimace tyto
měl na starosti ku zužitkování pořadatelz Prahy,
dle jména ho neznám, jen pravím, že byl velké
postavy. 4. Legitimace byly uschovány v redakci
>»Rovnosti«, Cejl 21, v peněžní pokladně. — Cen
tralistický »Proletář« vyzývá úřady, aby zakročily
a volby zrušily!«

Tážeme se: muže při takovém intrikánství, při
tak umělkovaných podkopech se domnívati dělník
z jiného tábora, že klidné odevzdání hlasovacích
lístku stačí k uplatnění práva většiny? Nejsou svá
dění po takových eskamotážích oposičníci k užívá
ní prostředku podobných? »Svoboda pro každého!«
jest psáno na rudém štítě. Zatím však sám dělník
musí se stále bázlivě ohlížeti. který sociální demu
krat mu hodí na krk smyčku.

Leč autonomisté již před volbami vyčítali cen
tralistum daleko větší fanatismus. Podle vypravo
vání »Rovnosti« stal se klacek a nuž posledním ar
gumentem centralistických ©soudruhu. Individua
nejhoršího rázu od nich najatá za penize okresní
nemocenské pokladny přepadla klidné české voliče
a rozbíjela jim lebky, holí a fackami přesvědčova
la české dělníky o tom, že česká pokladna patří
soc. demokratickým centralistům či jak se »Rov
nost. vyjádřila, radničním pacholkimm-.© »Najatí
rváči a centralističtí žoldnéři« vnikli v pátek od
poledne do nádvoří »kRovnosti« a způsobili tam vý
tržnost hulákáním a spíláním. Do autonomistické
volebií místnosti u »Národního divadla:., kde se
vydávaly legitimace, vedrali se centralisté »nási
lím a klackem v ruce« i zkrvavili na hlavě dva
autonomisty pořadatele. Špatného a Sterza, takže
byli odvedení k lékaři. Jeden z centralistických ú
točníků, jakýsi Emil Černý, jest bývalým — ma
sérem Všeob. pokladny, autonomisty ©propuště
ným, který doufal, že vítězstvím centralisti dosta
ne se zase na své bývalé místo. Podobným zpuso
bem přepaden autonomistický sekretář Komprda a
v pátek večer za srocení centralistů proti autono
místůn, když rozpouštěn | autonomistický | tábor,
přepaden byl centralisty učitel Broda z Kamenice
v domnění, že je to autonomistický vůdce z Pra
hy. Byl povalen a tak stlučen. že musel být odve
den na ochrannou stanici. - Rovnost. napsala: +Ne
vinně prolitá krev centralistickými biřící bude kr
vavým křestem (!) našeho vítězného boje o po
kladnu.«

A tací lidé nedávno před tím tvrdili. že tak
vysoce vyspěli v uvědomění a humanitě, že isou
na předním místě povoláni uvésti lidstvo do stavu
ideální svobody.

Tak se vybiji snášelivost Masarykových chrá
něncu. Tak se dali frásemi Masarykovými přilá
kati »na cestu Husovy svobody-. Masaryk ovšem
při takových scénách vždycky chytře oně
mí, rytíř prchne bojácně za kulisy. protože by mu
židovský tisk pověděl, zač je loket kuráže při
takových příležitostech.

Ti, kteří znásilňují dělníky při jiných příleži
tostech, nezastaví ovšem svou panovačnost ani u
volební urny. U příležitosti oslavy 1. května vy
dalo řiditelství dílen státních drah ve Floridsdor
fu vyhlášku, že na 1. května se pracuje normálně,
Dělnictvo na vyhlášku však nic nedalo a do práce
se nedostavilo. Pouze asi 50 dělníků, kteří nelekli
se soc. dem. terroru, přišlo do práce. Pracovali až
do 11 hod. dopoledne a pak s ujištěním, že jim
bude celý den zaplacen, propuštění domů. A co
učinila sociální demokracie, hlasatelka svobody,
rovnosti a bratrství? Den jak den třídně organi
sovaní dělníci pronásledovali a znásilňovali děl
níky. kteří na 1. května měli odvahu přijíti do prá
ce. Terrorismus soc. dem „dospěl tak daleko, že
řiditelství dílen bylo nuceno obrátiti se na polic.
komisařství o ochranu pro pronásledované dělníky.
Den jak den bděla zvláštní hlídka nad dělníky. Te
dy četníci a policajti musili chrániti svobodu děl

zují proletáře.«

Za husitskou svobodu.
II.

Jaká byla svobodomyslnost mírných kališní
ků, velikých odpůrců Táboritů? Mezi husitskými
sektami byli kališníci, spravující se pražskými mi
stry, osobními to přáteli upáleného Husa, počtem
nejčetnější. Proti Táboritům byli nuceni vésti ka
lišníci důraznou oposici na svou obranu již tenkrá
te, kdy pomocí Žižkova vojska byl Sigmund od
Prahy odražen. Kněží a hejtmané táborští předlo
žili dvanáct artikulů, dle nichž se měli Pražané ka



předloží své zápisy na radnicí k opravě dle »záko
na Božího«. Prostřednictvím panovačného Miku
láše z Husi (jehož sám Žižka nenáviděl) žádali na
Pražanech maličkost: aby jim totiž přenechali
městské brány a polovici města pro ně vyprázd
nili. Rozumí se, že tak daleko Pražané bezohled
né »svobodě« svých radikálních hostí nemohli u
stupovati a velebili okamžik, kdy Táboři opustili
brány města. Vždyť se Pražané obávali, že budou
nucení dle rozkazů táborských vojenských theo
logů rušiti a bořiti »kostely nepotřebné, obrazy,
oltáře zjevně i tajně schované, ornáty pyšné a ka
lichy zlaté, stříbrné i všecko štípení antikristovo
modlářské, svatokupecké, jež z Boha není.«

A těhož roku 14, listopadu ustanovili si Pra
žané, aby nikdo nešífil novot, pokud by jich ne
předložil k prozkoumání čtyřem mistrům, ustano
veným od obce.

Roku 1421 konán památný sněm český v Čá
slavi. Zde učiněn mocný zemský zápis dne 7. červ
na. Čteme v něm: »>Takéjest znamenitě svoleno,
že, ač by (kdyby) kto nechtěl k této úmluvě a k
artikuluom svrchupsaným spasitedlným (nábožen
ským) připustiti, ten nebo ti k tomu mají připuze
ni býti, a jej nebo je za naše nepřátely mieti.« Te
dy kdo by nepřijal čtyř pražských artikulů nábo
ženských, kdo by nechtěl přijímati pod obojí způ
sobou, takový měl býti prohlášen za vlastizrádce.

Ale kališníci hodlali postoupiti i proti Tábo
rům s toutéž bezohledností, jako proti katolíkům.
Není divu, protože od fanatiků novoměstských,
kteří se blížili svou naukou tolik Táborům, za
koušeli dlouho hotový očistec. Před fanatiky, ve
denými poťouchlým despotou Želivským, nebyli
dlouhou dobu jisti ani statky svými, ani životem.

Když krvavý Želivský vytáhl z Prahy s voj
skem do boje, oddechli si ti, kteří se řídili osob
ními přáteli Husovými. Dne 21. července došlo k
valnému shromáždění obce, kdež; rozhodnuto:
»Kterýž by kolivěk kněz do města Pražského při
jda nebo příjeda, a s našimi mistry a kněží sč ne
sjednával ve všech kusiech viery, i obyčejích sva
tých a řádných, a zvláště při službě Boží, takové
mu. aby nebylo dopuštieno slůžiti ani kázati; a
ktož by z obce takového zastával, choval, krmil
anebo kterak kolivěk slovemn nebo skutkem na
kládal, k takovému abý hledieno bylo k hrdlu a
statku, jako k zjevnému Božiemu a té oĎDcenepřie
teli .. . Aby i žádných kněží, scházení kromě rat
hauzov měst našich nikdež nebývalo, pod
tůž pokutu zatracenie hrdla i statku. Item. Z
každého města aby vybráno bylo mužóv padesát
hodných, do nichž by žádného domněnie bludóv
nebylo, a ti aby sě pllně ptali na pikardy a na ty,
kteří by těm neb jiným bludóm, anebo jiným vše
tečnostem nakládali, a zvláště kněžím, kteříž by
z poslušenstvie mistróv naších za staršie vy
daných vytrhali, nakládali, a ti aby plnů moc měli
takové do vazby dávati, bez nichž i žádný jiný
do vazby daný propuštěn býti nikoli nerná.«

Tedy popravou pohroženo i těm, kteří by pro
kazovali přátelské služby kněžím kacířským. Kněž
ská svoboda obmezena na nejmenší míru, protože
nevědomí demagogové připravovali svými novo
tářskými nesmysly takové krvavé štvanice, že
bylo až pokojným lidem k zalknuti.

A zřetelné ustanovení kališné inkvisice jest
nejvýraznějším dokumentem, jak se sami Husovi
stoupenci třásli strachy před divokým novotaře
ním a jak dbali o okamžité potrestání bludařů. Pi
kardy rozuměli se v pražském výnosu Táboři a
jejich přátelé novoměstští. A tato nová inkvisice
zahájila svou činnost se všemi hrůzami, aby ko
nečně nastal jakýs takýs pořádek. Tak tedy pro
veden prvý ze čtyř reformních artikulů pražských:

Spasitelova svobodně a bez překážky.«
Někdo by se domníval, že aspoň původně my

slili husité tím článkem svobodu ve smyslu moder-,
ním. Ale nemylme se! Ani zdání! Mělo se kázati
to, co bylo pokládáno za slovo Boží, co jako zá
kon Páně bylo lze prohlásiti podle dokumentů Pfs
ma sv. Otců. Běda tomu, kdo by se byl odvážil
kázati nějakou novotu, aniž by se byl pokusil o
důkaz, že tak chce >Zákon Páně«!'

Podobné rozkazy byly častěji obnoveny. Na
příklad roku 1422 výnos veliké obce: Kdo by ne
chtěl býti poslušen čtyř správců duchovních a bou
řil by obec, >takový má od dřieve psaných haupt
manóv, purkmistróv, konšelóv a obcí tresktán
býti a z obcí vyhnán... Pakli by od těch mi
stróv a k tomu usazených v bludiech shledán byl
neústupně: tehdy buď nad jeho životem popraveno,
jakožto nad bludným neústupným 'slušie. Také
přikazujem: aby nižádných zvláštních scházení
neřádných neb rotnich v nižádných domiech, ani
na kterém jiném miestě tajně ani zjevně nebývalo,
krom na rathauzích.« Konečně se sněmovníci u
snesli pokládati za zbavenou cti a víry takovou 0
bec, která by úmluvy nedržela. (Erben: Výbor LI,
1 9—375.) :

Taková tedy svoboda víry byla popřána sa
mým radikálním husitům. Ovšem že zase Táboři
v krajích, které ovládali, zřídili si inkvisíci vlastní,
pronásledujíce se vší mstivostí kněze kališné.

Může se někdo divitl, že husité proti neváza
nosti věroučné vystupovali ještě přísněji než kato
ci? Kdo jen trochu tehdejším sociálním a samo

správným poměrům rozumí, musá přisvěděítí, že
ostré -zákazy vynutily strohé okolnosti k vůli nej

koho, ten s toho. A tehdejší demagog náboženský
měl pětkrát větší moc než nynější demagog poli
tický. Byl-li výmluvný, vedl nevědomé davy, kam
mu bylo libo, poštval je ze sobeckých pělčin, proti
komu se mu uzdálo. Překrouceným výkladem Pís
ma páchal radikální přeměny v celém životě ve
řejném. Určoval politiku, dosazoval konšely, jeho
klatba znamenala obyčejně ertel smrti. Jak tábor
ští kněží »hejtmanili«, jest obecně známo.

Čtvrtý pražský artikul sice přikazoval 'že
kněží mají zanechati panovámí světského. „Když
však kněží pražští vytýkali politickou despocii
kněží táborských, odpovídali Fáboři, že panování
jejich kněží děje se »z puzení. ducha Božího«, prý
laikové jsou někdy k vedení věcí světských ne
způsobilí. Při tom zdaleka naráželi oplátkou na
Rokycanu, který se účastnil světského panování
více než dostatečně,

Nebylo ani možno, aby tehdy existovalo v Če
chách několik náboženských společností klidně ve
dle sebe, aniž by jedna mnohostranně škodila dru
hé. Proto se bránily vesměs. všecky nejrůznějšími
prostředky, které měly po ruce. Na tyto nábožen
ské společnosti nemůže se hněvátí příliš demagog
moderní, který sice mnoho frásí o svobodě vy
chrlí, ale sám utiskuje a úskočně přepadá lidi jinak
smýšlející, jak mu jest jen možno. Ale nejméně jest
dovoleno prohlašovati husity za dárce občanské
a náboženské svobody. Taková svoboda se tehdy
topila v krvi a byla spalována na sterých hrani
cích husitských. Kdyby se byl chtěl usaditi v kte
rékoli obci husitské člověk, holdujicí takovým zá
sadám svobodomyslným, jaké chválí husité mo
derní, ani týden by v obci strpěn nebyl. Musil by
býti rád, jestliže by rychlým útěkem zachránil a
spoň zdravou kůži.

Řostelní práte
pozlacovačské a řezbářské,

snovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIEULEC,

umělecký závod v Hradci Králové.
Cetná usnání od vld. úřadů duchov. k disposicí

Kulturní jiskry.
Židovská assimilace. Na c. k. českém gymnasiu

v Čes. Budějovicích bylo koncem školního roku
právě uplynulého 509 žáků a z těch bylo jen 13
žáků vyznání israelského. Na c. k. německém gy
mnasiu bylo 281 žáků a z těch bylo 9 židů. Na
c. k. české reálce bylo 438 žáků, mezi nimiž byli
pouze 4 žáci vyznání israelského. Za to bylo na
německé státní reálce mezi 300 žáky nejméně 52
židů. — V Luhačovicích počet židovských lázeň
ských hostí roste rok od roku. Židé ve slovanských
Luhačovicích mluví jen německy a dělí se úplně
od ostatního obecenstva, majíce svoje hotely a
svoje restaurace. — Roku 1910 bylo na Král. Vi
nohradech napočítáno 4.783 židů a z nich navště
vuje pouze 12 dítek české školy vinohradské a sice
v ulici Perunově chodí do školy 8 chlapců a I
děvče, do budovy školní v ulici Kladské, která má
16 tříd, chodí toliko 3 dívky a 1 chlapec.

Věda a vlra. Věda nesrovnává se s vírou, proto
věřící katolíci jsou zaostall zpátečníci. A hle, ozdo
ba a okrasa vědy moderní, Vilém Marconi, jest hor
livým katolíkem a obhájcem víry. V Novém Yorku
na schůzi katolíků neobyčejně imposantně navští
vené; ve které o Johaně dArc přednášel proslulý
Jesuita Bernard Vanghan, vítal Marconi kardinála
Ferleye, načež v nadšené promluvě velebil působ
nost řádu jesuitského za všech dob a ve všech kra
jích, který dal světu tolik učenců i mučedníků.
Sdělil také, že pracuje na spojení Ameriky s Ja
ponskem telegrafií bez drátu, což je symbolem
církve katolické, která spojila duchovně miliony
lidí.

»Nový škandál v Častochově.« Pokrokářské
listy přinesly zprávu o >novém skandálu často
chovském.« Nový převor vyloučil prý pět >prosto
pášných mnichů«, dle jiných novin pět duchovních.
Ti však jíti nechtějí a zahájili stávku. Tentokrát
však nejedná se o nijaký skandál, nýbrž o pouhé
disciplinární opatření, aby se předešlo skandá
lům. Nejedná se také o kněze, nýbrž o pět kleri
ků s jednoduchými sliby. Takoví mohou býti od
představených z každého kláštera propuštěni, ne
nejeví-li povolání. A to také bylo v případě pěti
vyloučených kleriků častochovských. Byli to kle
rici přijatí ještě od převora Reimana, neblahé pa
měti, jež nynější převor P. Welonski jako nezpů
sobilé vyloučil. Poněvadž nechtějí jíti dobrovolně,
budou úřady požádány, aby je z kláštera vyvedly.

1 težovala, bude míti příležitost ukázati svoji me
stramost. —Alejiž to jestnápadné,jak se revol
tující klerikové na ruskou vládu spoléhají. Jisté 0

| chrany se jim rozhodně dostane. Mohla-li vláda
vnutiti klášteru Macocha a: míti rozhodující vliv
na volbu převora, dovede nyní také nové správě
dělati značné obtíže.

Čeští hrdinové a rytíři cizí. Pod sokolskými
prapory burácelo to přečasto: >Marné vaše proti
nám jsou vzteky.«< Na dotvrzenou si ještě Sokol
dupl. Aby pak sokolská kuráž na venek ještě více
imponovala, musili se vyloučiti ze Sokola členové
katolických spolků. To užasne cizina nad stateč
ností sokolskou! ©Všecko před Sokoly padne do
prachu, až se bude všude věděti, že Sokolové ne
mají ani v nejmenším poddajné páteře! Zatím však
běh událostí pohybuje se tempem stejným, Čecho
vé ztrácejí posici za posicí, vídeňský žid směje se
takovému slovnímu naparování, nenásledují-li hned
příslušné energické skutky. Sokolští náčelníci dá
vají si ve svých proslovech velice záležeti na tom,
aby jim ani jednou neuklouzlo slovo >Bůh.« Před
tím slovem jest bázeň. přímo pověrečná, protože
by ubohý náčelník byl od demagogů prohlášen i
hned za klerikála. Co všecko zkusil dr. Podlipný od.
helvetských pokrokářů za to, že konstatoval úctu
Husovu k Panně Marii!

Jinde však jsou rytíři opravdoví, kteří mají
stonásobně více vlivu a moci než Sokolové — a
přece za své náboženství se nikde nestydí. Naopak
lidé, kteří svou politikou a učeností uvedli svět v
úžas, projevy svoje veřejné pravidelně proplétají
myšlenkami nábož. Jest dosud v čerstvé paměti,
jak londýnský lordmayor sir T. V. Strong v Praze
prohlásil, že velice důležité služby prokázala Angli
čanům bible. V nedávných dnech pak zaslal staro
stovi pražskému dru Grošovi přípis, který se týká
Sokolů. Sir Strong vzkazuje Sokolům, že modlitby
jeho a ostatních Angličanů je sledovali od pláně
letenské až do jejich domovů, cituje jim Písmo sv.
a určuje nové heslo »Nejsme nepřátelé nikoho a
přátelé všech.« Pak jim vyprošuje nejhojnějšího
požehnání Božího, poněvadž prý jest pořekadlo
>Bůh miluje Sokoly!«

Tím se ovšem nejméně zavděčil těm Sokolům,
kteří jsou otevřenými volnomyšlenkáři. Uvidíme
však, kolik hrdých Sokolů povznese svůj národ
tolik, jako zbožný Washington, Franklin, Strong,
Mickiewicz, Sienkiewicz, Skarga atd. Nafouklé bu
bliny snadno praskají, ale mramorové sloupy vy
trvají.

Číselný poměr národností v Rakousku je nyní
po sčítání lidu v r. 1910 — již definitivně znám. Dle
úřední statistiky, vydané těchto dnů ve zvláštním
spise, čítalo Předlitavsko koncem předloňského ro
ku 27,963.872 rakouských státních příslušníků, z
nichž přihlásilo se k české (moravské nebo slovác
ké) řeči obcovací 6,435.983, k německé 9,950.266,
k polské 4,967.984, k ukrajinské 3,518.854, k srbské
a charvatské 1,252.940,k italské 783.334, k rummské
275.115 a k maďarské 10.974.Čechů přibylo o 8.7,

„Němců o 8.5 procent proti sčítání lidu z r. 1900.
Ve Vídni napočteno v r. 1910 Čechů 5.37 proc. (v
r. 1900 6.69 proc., v r. 1890 5.26 proc.). Rozumí se,
že tato úř. statistika, co se tkne počtu Čechů ve
Vídni, na českém severu, na Moravě a ve Slezsku,
nemůže se považovati za správnou, ježto četné ne
správnosti, při nichž šlo o umělé zmenšemt počtu
české národnosti a proti němuž byly podány pro
testy, nebyly řádně napraveny.

Přes to však sama úřední statistika jest bez
děčným svědectvím, jak by se měla dle číselného
počtu upraviti jazyková otázka česká. Národ český,
který — nehledíc k jiným Slovanům — již přes
všecky útisky v Rakousku počtem svým Němce
dohání, nesmí zůstati nadále ubohou Popelkou ve
svých dávnověkých sídlech.

Kominík čístí kammáře. Dr. Kramář 21. čer
vence v Turnově v řeči k mladočeským studen
tům kladl důraz na disciplinovanost, bez které prý
»žádná strana není než sebranka volných mysli
telů.« Ovšem, že moudrý Cato 2 »Času« přiběhl
24. července s kárným lístkem: »Tak hrubým způ
sobem spílat — a bez důvodů — nebylo dosud v
Čechách zvykem, aspoň ne u lidí slušně vychova
ných.« Přísný Cato by se měl rozpomenouti, ja
kým barbarským způsobem bylo spíláno katollkům
na volnomyšlenkářských schůzích, jak titulují soc.
demokraté netoliko katolíky, ale i sebe navzájem

-v domácí válce mezi autonomisty a centralisty.
A nazval-li Masaryk zcela bezdůvodně katolíky
sčernou bandou«, pak o nic-nad Kramáře svým
vychováním nevyniká. A podívá-li se »Čas« do
svých feuilletonů, pak přece se přesvědčí, jaké ne
urvalé nadávky otiskuje beze všech rozpaků. A
proto »Čas« vědomě lže, tvrdí-li, že tak hrubým
způsobem spílat nebylo dosud v Čechách zvykem.

Sadská. Popis dějepisný, místopisný a stati
stický. Sepsal Vojtěch Jelínek, děkan v Sadské.
Když jsme referovali o důkladné knize Šrámově
>Paměti městečka Smidar«, nevěděli jsme, že brzy
nato nás překvapí jiný kněz obsáhlou monografií
města jiného. Kněží v tomto oboru získali si zá
sluh velikých. A každému historikovi jest známo,
Jak právě takové lokální dějiny jsou veledůležitý

.. mi prameny pro jasné seznání dějin celého národa.
Kniha nádherně vypravená na 310 str. probírá děje
nejstaršího sídla čes. knížat s pečlivostí mravenčí.



' přechází autor k nejstarším dějinám místním, ne
zapomínaje při tom vysvětlovati jadrně, do jakého
rámce dějin obecných spadaly. O knížecím dvoru
v Sadské pověděl Jelínek tolik zajímavých nových
zpráv, že mu budou vděční všichni, kteří se obí
rají nejstarší historií národa našeho. Z dalších titu
lů stůjtež zde aspoň tyto: >Kollegiátní kostel sv.
Apolináře — Kapitola kollegiátní v Sadské — Zbo
ži kanovníkův — Proboštové kolleje kapitolní v
Sadské — Děkanové kollegiátní kapitoly v Sadské
— Kanovníci kollegiátní kapitoly v Sadské — Ško
la při kolleg. chrámu Páně v Sadské — Duchovní
správa při kolleg. chrámu Páně v Sadské — Pře
nesení kapitoly kollegiátní do Prahy a uvedení ka
novníků řeholních do Sadské — Kanovníci řehol
ní — Doba husitská — Doba obnovení katolického
náboženství v království Českém Peníze v
XVIII. století — O podruzích v Sadské — Robota
v XVIII. věku — Školství — Potoky a rybníky v
Sadské — Ze statistiky Sadské — Jmění soused
ské v Sadské — Obce přifařené.«

Zkrátka předveden tu s velikou pílí kulturní,
hospodářský, politický i náboženský vývoj obce,

proslulé nikoli svojí rozsáhlostí, nýbrž starobylosti

Kniha jest ozdobena velice četnými, případný
mi ilustracemi a ku konci jest připojena názorné
mapa >Král. komorního a lázeňského města Sadské
s okolím.« Kniha, v níž použito veliké řady původ
ních pramenů, o nichž česká veřejnost posud ne
věděla, bude uvítána zajisté s velikým zájmem ne
toliko u sadských rodáků, ale i u dějepisců z po
volání, poněvadž přispívá značně k vysvětlení.,a
doplnění těch zjevů ze staročeského života, :jež
jsou nyní podrobovány systematickému odborné
mu studiu. Spis vytištěn byl v Biskupské knih
tiskárně v Hradci Králové a vydán v tuhé vazbě.

Sociální besídka.
Moderní praktická filosofie soc. demokratů.

»Buržoům« vyčítají nepoctivost, nesvědomitost,
podvody. Podívejme se však, jakou školou pro

„cházejí soc. demokraté. Jeden z předních vůdcův
a autorit soc. demokratů v Evropě, Kautsky, ve
své knize >Ethik und materialistische Geschichts
auffassung< praví: »Sociální ctnosti ochota k po
moci, obětavost, láska k pravdě platí pouze sou
druhům, nikoli pro člena jiné společenské organi
sace.« Jest tedy viděti, že zavádí Kautsky zásadu
talmudistickou a že se tedy hodně naučil od tal
mudistických židů, na které se soc. demokraté lepí.

Soc. dem. spisovatel Gorter vydal spis »Der
historische Materialismus«, v němž praví 'zcela

' jasně. že >jenom prostřed třídy na poli třídního
zápasu může býti řeč o nějakém mravním příka
zu. Vůči jiné třídě platí nejvyšší mravní příkaz zrov
na tak málo, jako vůči nepříteli.« O soc. demokra
tu dále praví: >Kde však zájem jeho třídy vyžadu
je porušení jeho mravních zákonů, poruší je.« Do
voliv tak lež a podvod, praví nadto: »Dělník, zří
zenec dostane do rukou předlohu, která jeho třídu
ohrožuje. Ukradne ji a pošíe -na redakční stůl
2Vorwártsu«. Jeho čin je chvalitebný. Nepoctivost
vůči třídě nepřitelské může tedy v očích jeho tří
dy vlastní býti ctností.«

Gorter ovšem nepřipomněl, že úřady neživí
zřízence proto, aby byly od nich okrádány a aby
zřízenci zrazovali úřední tajemství. Kdyby -soc.
dem. žurnalista zradil redakční tajemství, hned by
vyletěl. Kdo tedy chce jednati dle pokynu Gortero
va, ať napřed řekne poctivě svým zaměstnavate
lům, že nechce býti parasitou, totiž že by nebylo
správné, aby samy úřady vydržovaly soc. demo
kratům hmotně jejich špicly.

Takové tedy zásady mají spasiti lidskou spo
lečnost, mají vykouzliti slibovaný ráj budoucnosti.
Nejhorším farizejstvím u těchto lidí bylo, že bezdů
kazně Ilhali,jako by Jesuitům účel světil prostřed
ky i špatné. Kdo takovou zásadu nyní prohlašuje
přímo? Hra ta jest ovšem velice nebezpečná. Má-li
býti ve společnosti lidské aspoň trochu snesiteiné
soužití, pak hlásání takových zásad naprosto musí
vymizeti, protože třídy, obklopené takovými pod
vodníky, sahaly by snadno k sebeobraně podobné
ho rázu, nastal by děsný boj podvodníků proti pod
vodníkům, který by přiváděl lidi do hrobu.

Protože takové zásady se ujímaly u soc. de
mnokratů již před Kautskym, začínají se při mno
žení lsti a lži některé státy radikálně brániti. V
norvéžských soc. dem, kruzích vyvolalo velké

vzrušení, že vláda se rozhodla soc. demokratické
ucházeče o jistá úřednická místa zásadně odmítati.
"Tak bylo v těchto dnech advokátovi Hazelandovi,
který se chtěl státi členehn vojenského soudu v
„Dronthelmu,sděleno, že na žádost jeho nemůže bý
ti vzat zřetel, poněvadž sympatisuje se soc. de
mokratickou stranou, která obranu vlasti potťírá;
nemohi-by trdtž ve:věcech,-Irteré se obrany této
týkají, souditi nestranně a spravedlivě. Občanské
strany rozhodnutí vlády v plhé míře schvalují.

„ Zeela správné! Jak rmobbu'rožkiódní soč, de

mýbkratě“S DeDĚbudou dbáti o udrženístávaJicichřádů.státních?

— a ty se jí odměnily při revoluci. A proč se soc.
demokracie v Norvéžsku horší? Či by přijímala |
do svých placených služeb lidi oposičních názorů?
S každým nesoudruhem ven! Taková jest její zá
sada — ale u jiných vynucuje zásady opačné.

Nejlevnější a mejbezpečucjsí

pojištění pro případ úmrtí
mg- a věna dítkím -W

poskytaje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál.,
jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil v $6
případech úmrtí celkem 40.676 K, získav 805
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtradnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přitmá muže | ženy od 24 do 45Jet. Příspěvok správní každoroční obnáší 2 K,
jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K

do 40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každý člen se
zavazuje, že splatí při úmrtí spolučlena 2 E
jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého života
označil.

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž
poskytuje též

Wp“ věno "WW

v den Jeňeb th (0případněv dentaké při úmrtí těch,
kteří je do odboru Aámného přihlásili.

Každý pojištěnec u věnného odboru obdrží
tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
bylo přihlášeno.

Jinochy lze přihlásiti až do stáří 18 let a
dívky do 15 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
55. rok věku svého. 6 K je pro všecky
stejné, rovněž po 1 E ve výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší
v prospaktu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adressa zní:

Spolek „Charitas“ v Hradní Králové,

Dr.Frant. Beyl, Váci. Jenšovský,
předseda. jednatel.

Jazyku německému naučí se
nejlépe dcery Vaše ve vý
chovném ústavě Školských
sester v Moravské Třebové.
o

Krásná, zdravá poloha. Ústav slouží
blavně účelu, české dívky vyučovati
jazyku německému. Nejlepší příležitost
v krátkém čase osvojiti si důkladnou
snalost němčiny slovem i písmem.
Přijímají se dívky školou povinné i
dospělé. Ke škole dívčí řadí se pro
dívky v němčině poněkud pokročilé
jednoroční kurs pokračovací s násle
dujícími předměty: náboženství, ně
mecká řeč, německé písemnictví,
účetnictví, těsnopis, domácí hospo
dářství, zdravověda, ruční práce a šití,

Příležitost zdokonaliti se v hudbě,
řeči francouzské, psaní na stroji, ma

Pra ručních pracích všeho druhu,
B prldl a šatů, Nr atd. —ací a obcovacířeč německá.
Mlačně 45 K. ejte prospekt!|

jest td prostředek,který ryhabí krnyvyhubíkrysým zvířatům a lidem nešk
Řšší ppro= o kg.za4 koruny,
menší 1, ky za 2 koruny.— s návodem

Jakse upotřebitimámejitel koncese

'RRatélŠejkora 4 Ústí n.ÓrL,

Přijmu

noedníka na. Klamnířstní

na tři roky se zaopatřením.

ANT. FIŠER,
klempíř

v Hradci Králové, Karlova tř.

AABDXGODXCS X ČSD X GEDX

£Jan Horák,*
i. soukenníkv „Rychnověnad Kněžnou i

i zasílá najipožádání vždy

dle'jroční snaisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

5 vlněných látek
x své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=

m zemských.
Cetná uzmámí zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého křesťanského závodu za

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

zkoušku.

Velojemnélátky na taléry.
(V62na oplátky bez zvýšení cen! n

XG8 XABDX GODX 63 X GEDX

X

XE60XG6BDXI85X

Re3X
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2853 E UM rki Bos“ a <
SSE PREzoko KO KĚ
BĚKE SE AK 3 © 3
BašEŘS:SR8kB saPleiešino tr

a 5% 8 85 EEEEN
ake SPS BHS= SEPŘSESSE S oL

Všem, kdo chystají se o na cesty
neb na Ench. sjezd do Vídně, doporoučí se vřele:

Faráře L. V. Hory
„WADE MECUM“
jenž jest co dietetický ochranný (profylaktick

likérový přípravek ofy $)

neocenitelnýprodůmi na cesty,
Připraven jest pouze = bylinek a neobsahuje
ničeho, mečjen co prospívá. Jveměldy sohdsstí

nana čádní fařeombaplencea vůbsevšádnédemdeností jebeš 1 o kabelcedámy, ješ
Špatněsnášíjísdu «posléze00vakuturisty.

en jednou a přesvědčíte se

rnepánov jakojeho a jistě stane seVašim Mtelem doma a často

hledanýh a kýmsrným Společníkemna

je nutnoes +Msaslatizá dort(rBE*E o...m
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Hradec Králové,
Jiříkovatřída239,

L] ve vlastnímdomě, proti Grandhotelu.

Nejlevnější cenyt

Uznaný sa hejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramenlů
prádla. praporů. příkrovů, koberců aovorék máčiní ne výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávacíchreferenci a odporučení.—
Obráskové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Bes velkoměstské režie ve vlastních dilvách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímž levnější
ceny aš o 20%, než všude ji:.de.
Jabil. 100 lot. trvámí a 40 let. vlastní činnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.NÝ“
Zalozeno r 1860.

Vyznamenán státní medaili.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstarší odbornádílnapasířskéKarla Zavadila
v Hradci Králové,

v nově zřízenýchmístnosted, Čelakovského tř.
(za živnostenským domem)

ku zhotoveníveškerých ke
stelních nádob se stříbra,
bropso a jiných kovů, od nej
jednoduššíhodo nejskvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryse církevním slohu.

Vše přeíně, čistě a důkladné
ahotovoje se v mé vlastní dílnéjen ručně
mi dodati veledůstojnému du
tbovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky json Jeho
Biakapskou Milostí revido
vány,

Mešní nádoby jem v obmí
slatím za ceny velice levné.

Voškeré opravy nádob ko
stelních so ry.-le, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílámapoěty praněemnoVzorky,
hotové z
se anšlou.

Chuděku kostelum možnosplácet bes přirážek.
EB“Staodporučenía čestnýchuznáníporuce."ij

Prosím veledůstojné duchovenstvo ©laskavou přízeš
a důvěra závodudomácímu.
Spolkůmdoporučuji rychlé a levné provedení

odznaků opelkových std.

1 'nbukázko

Holíte se sám?
Holičekémýdlo.. . .. . ... ..... 10 bh
Štětec... ...... 20, 30, 50, 70h
Miska niklovaná s majolikou. . . . . 50,hSatonkrémnaholení... ........ 70h
Kámenpoholení. . . .. .... .. boh
Kolínskávoda. . . .. ....... . 60b
Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou

zasílá

JOS. JELÍNEK, parfumeriev HradoiKrálové.

v

Josef Stěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnéma ducho
venstvu a vl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

slacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

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

bez nároku na cestovné. i
Mnoho pochvalných uznaní po ruce a bronzová

státní medailie z výstavy v Pardubicích.

SMP“Závod založen v. 1498. ag

Dvě prostranné
místnosti

za skladiště neb dílnu obuvníkům a krejčím
zvláště dobře se hodící jsou ihned
k pronajmutí. — K doptáníu firmy

K. V. SKUHERSKÝ,
©.ak. dvornítovárna nábytku vHradci Hrál.

(Pů. ěnísolnýzapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradol Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky
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becní bez konkurence a mechává sl vypláceti účty od
borně nerevidované, když provádí opravy a získané,
jinde dobře upotřebitelné materlalie si přivlastňuje? Je
správné, když úředník, jedná-li se o polit. odpůrce, te
legramy, závodu téhož došlé vrací s poznámkami zasí
latelůsfí, ač jiným podobně adresované bez překážek do
ručovati nechává? Jest správným, když funkcionáři Va
(či strany působí tak, že v dalekém krají odstrašili lid od
-veškerého hospodářského společenského podnikání, od
mitajíce návrhy jiných jen proto, že to jsou lidé protiv
ného politického smýšlení, ač za krátko vidi, že tim
na škodu závodu chybili? Jest správným, když takto
a podobně působí lidé ve funkcích jim svěřených, tře
ba to byli Vaši stoupenci? A vše to, pane poslanče, co
zde z části uvádím, jest ukázka veřejné činnosti Vašich
lidí u nás, a to předních Vašich stoupenců, kteří Vaše
schůze řídí, Vás vítají a za svého Vás prohlašají. O po
čínání jejich při volbách bych darmo mluvil, znaje je,
posoudí každý, že lépe uhnout.«

Obětaví zastanci proletářů. Místní nemoc. poklad
na v Mnichově, která nalézá se v rukou soc. demokratů,
vykazuje v reservním fondu schodek 1.850.000marek. —
Soc. dem. pokladník v Ledvicích, jménem Mittelbach,
učinil oznámení, že mu z uzavřené zásuvky stolu zmi
zelo 510 K organisačních peněz. Při výslechu před o
kresním soudem v Mostě zapletl se v odpory a konečně
doznal, že peněz užil pro sebe a vloupání předstíral.
Poněvadž se organisace neprohlásila poškozenou a ne
činila nároků na náhradu, byl Mittelbach odsouzen pou
ze pro klamání úřadů na 14 dní do vězení. Zajímavo, že
se ke krádeži přiznal nejen soudruh, nýbrž celá organi
sace neviděla v tom nic zlého a prohlásila ho za »ne
vinna-. — Rabín dr. Salomon Stein kromě duchovní
správy zabýval se zřizováním četných rituelních sanato
rií. Aby nezbytných prostředků pro ně získal, sezná
mil se s peněžníkem, zámožným hotelierem, jenž mu
půjčil 50.000 M. Kromě toho nadělal v různých »Waaren
kausech:« mnoho dluhů. Došlo Konečně ke konkursu a
dr. Salomon Stein se svou paní z Berlína se poroučel,
zanechav tam dluhy a děti. »Berliner Tagblatt« dodává,
že v Berlíně„nadělal ještě noho jiných krásných věcí,
jež vyšetřuje státní zástupce. — »Den« konstatuje, že
v pokrokářské »Mor. slezské bance« je celá řada úřed
níků, kteří po bezplatné praxi dostanou počáteční plat
— 5) K měsíčně. A když za řadu let domůže se takový
úředník nikoli snad slršného, ale aspoň snesitelnějšího
platu, tu z »úsporných« důvodů dostane výpověď a mí
sto něho přijmou se opět nováčci se žebráckým platem.
— V továrně na nábytek v Curychu žádali soc. demo
kraté, aby byli propuštění dělníci křesť. sociální. Když
to bylo zamítnuto, hleděli vyhoditi křesťanské dělnic
tvo na dlažbu stávkou. Leč — místa stávkujících de
spotů byla obsazena křesť. sociály, takže nyní zahále
jici soc. demokraté přemýšlejí o tom, jak není vždycky
radno rváti chuďasům chléb pro jejich přesvědčení.

Sloupy trancouzské republiky. Jeden ze sloupů fran
couzské republiky, klenotník Bouvier, odhalen byl jako
podvedník a společník lupičské bandy. Před krátkým
časem spáchána u velké klenotnické firmy, jejiž zástup
cem byl Bouvier, loupež klenotů asi za 100.000 franků.
Policie vyšetřovala tuto loupež a přišla na různé pře
kvápující známky, které svědčily o tom, že klenoty ne
mohlv býti lehce ukradeny z ocelových skříní, pro pří
liš malé otvory, navrtané v plátech, Byla jata podezře
ním, že loupež má nějaké divné pozadí, a skutečně došlo
nyní k překvapujícímu odhalení. Bouvier se nyní přiznal,
že loupež spáchal sám s celou bandou zlodějů, a to vel
mi pohodlně. Objednal na úvěr klenotů za 250.000 fr.,
a poněvadž neměl na zaplacení, a vrátiti je se mu ne
chtělo, inscenoval loupež. — Aby obchod byl ještě větší,
dal se pojistiti proti loupeži na obnos 350.000 franků, a
nyní najal pět pověstných lupičů, mezi nimi tři Němce,
mezi nimiž byl syn štábního důstojníka, jakýsi Plasson,
rodem Francouz. Bouvier učinil s lupiči zcela řádnou
smlouvu, dle níž měli se všichni rozděliti o nalezené
klenoty i o vyplacenou pojistku. Sám však lupiče ošidil,
neboť klenoty dříve ze skříně odstranil, takže tam bylo
nalezeno jen něco málo klenotů. Otec lupiče Plassona
jest členem čestné legie a býval dříve policejním se
kretářem.

Jah hospodářsky postupujeme. Lenešický cukrovar,
který vyrobil 70.000 g hrubého cukru, přešel do majetku
vídeňského úvěrního ústavu a přidělen bude k cukro

evarům v Krásném Březně, Ústí n. L. a Nestěmicům. —
Tím zase posílí se v cukerním odboru převaha rytíře
Gomperze a jeho pražského zástupce Englindra. Uhlí,
cukr, líh, železo, velkoobchod obilím, chmelem, kožemi,
prádlem, dobytkem ... to všechno v Čechách náleží
Herzčům, Singerům, Rothschildům, Minkusům. Nám zbu
de jen ta pokrokovost a heslo: »Naši nejvěší nepřátelé
isou —. klerikálové!«

Přijmou se sběratelé příspěvků a darů pro Matici
Cyrillo-Methodějskou. Sběratelé musí býti členy někte
ré katolické organisace. Ku žádosti je potřebí přiložití
vysvědčení zachovalosti a odporučení farního úřadu. Žá
dosti zaslány buďte nejdéle do konce měsíce srpna t. r.
Sekretariátu Matice Cyrillo-Methodějské v Olomouci,
redakce »Našince«.

Všelicos. Australská sněmovna usnesla se na zá
konu, kterým se doba řečnění poslanců. ve sněmovně o
mezuje na 65 minut. Jen v případech mimořádných do
voluje se poslanci ještě 30 minut. — V Terstu dne 26.
července byl zjištěn mezi mužstvem Lloydova parníku
>Amphytrite«, připluvšího z Malé Asie a Afriky, dýmě
jový mor. — Ve městě Binzu na pobřeží Baltického mo
ře v Německu při očekávání zábavního parníku nátlakem
tisnicich se davů zlomilo se zábradlí a přes 100 osob

spadlo do moře, z nichž mad 20 utomulo. —Hrozné kru

pobiti zuřilo v neděli odpoledne v Hamberku. Kusy ledu
vážily až 15 gramů. — Na Moravě mají nyní celkem 80
katolických domů. — Soc. dem. dělníci v Belgii hrozí
generální stávkou na 6 neděl, nezavede-li vláda všeo

arcibiskup v Kollně n. R., zemřel 30. července. Byl vyni
kajícím hodnostářem církevním, který byl duší své die
cése a těšil se velikému vlivu v Římě i v Berlíně. —
Císař věnoval sl. Czakayové, nevěstě známého rakou
ského aviatika, nadporučíka Blaschkeho, 70.000 K, aby
dich použila jako kauce, na kterou neměla, jsouc chu
dobná. — Španělská vláda zapověděla veškeré Ferre
rovy oslavy výročí jeho úmrti. Následkem toho došlo
v Barceloně mezi Ferrerovci a policíj k srážce, pří níž
bylo mnoho osob zraněno a zatčeno. — Při dražbě kle

náhrdelník ze 324 perel za 320.000 franků. — Dle posled
ních výkazů je v různých lázeňských místech Rakouska
tato návštěva: Karlovy Vary 42,379, Opatije 27.648, Ba
den 19.362, Mariánské Lázně 18.563, Semmering 8450,
Išl 7834, Františkovy Lázně 7662, Grado 7024, Teplice
4582, Luhačovice 3428 atd. — Ze země věčného sněhu,
ze severního Gronska po půltřetím roce vrátil se opu
stěný a za mrtvého již považovaný hrdinský kapitán
Mikkelsen do Dánska.

Kam s dceruškou po prázdninách? Jest ótázka, kte
rou pomalu počne se zaměstnávati tisíce rodičů. Požá
dejte korrespondenčním lístkem ředitelství Ústavu hr.
Póttinga v Olomouci a zašle Vám »Prospekt pensionát
ní« a +Přehled škol«, které Ústav ten pro dívky obsa
huje. Upozorňujeme zejména na školu vyšší, dívčí, dvou
letou obchodní, školu průmyslovou pro šití prádla, šatů
a práce ozdobné, školy kuchařsko-hospodyňské, školu hu
dební a jazykovou, dále různé kursy jako modistský,
česací, taneční, kurs pro pokročilejší kreslení a malbu,
pro vypalování na látkách a dřevě atd.

Povětrnost v srpnu. Theorie prof. K. V. Zengera
předpovídá na měsíc srpen velmi silné poruchy ve
dnech 4., 10., 15., 17., 25. a 29., jež krom 25. srpna bu
dou působiti zvýšenou silou. Na počátku měsíce pře
vládati mají parna s těžkou a dusnou povětrností. Vliv
poruchy ze 4 „srpna vyvolá hned v prvních dnech míst
ní bouře, které kolem 4. srpna' nabudou rážu povšech
ného a dosáhnou značné prudkosti. Srážky budou velmi
vydatné, ale obyčejně dlouho nepotrvají. Později se o
chladí a přechodně vyjasní. Silné poruchy 10., 15. a 17.
srpna vyvolají silné větrné počasí; obloha bude vesměs
zamračená a v prvních dnech panovati budou prudké
bouře, později dostaví se tichý, ale vydatný dešť. Po
18. srpnu deště ustanou, bude však ještě po několik dní
střídavě zamračeno a chvílemi dostaví se lehčí pře
háňky. Mezi 20. a 25 „srpnem bude obloha většinou ja
sná a teplota přiměřená. Teprve porucha z 25 „srpna
přinese změnu. Tlakoměr náhle klesne a bude náchylno
k bouřím. Silná porucha z 29. srpna vyvolá poklesnutí
tlaku vzduchu hluboko pod nulou. Se stoupající teplo
tou dostaví se prudké bouře s krátkými, ale silnými
srážkami. Vliv poruchy potrvá až do konce měsíce. —
Povětrnostní methoda Falbova předvídá 12. srpna vel
mi silný kritický den prvního řádu a 27. srpna kritický
den prostřední síly. Po 6. srpnu dostaví se oteplení a
tlakoměr stoupne. Stoupání však dlouho nevytrvá, neboť
již příštích dnů bude pociťován vliv silného kritické
ho dne z 12 .srpna. Mezi 9. a 4. srpnem lze očekávati
při západních větrech prudké bouře se silnými srážka
mi. Vliv kritického dne může též vyvolati v krajinách
k tomu náchylných otřesy země, výbuchy sopečné a

vůbec všem katolickým sdružením; která podíl brala na
naži slavnosti. Budiž vzdán srdečný dík též všem, kteří

nás potěšili a povzbudili pozdravnými telegramy a do
pisy. Jsouce morálním úspěchem nadšení a k dalšímu
postupu ozbrojení, vzdáváme

bratrský Orelský dík

všechněm, kdož nám s přátelskou tváří vyšli vstříc.

Prosíme pak, abyste mládeži orelské další neztenčenoupřízeň zachovali.

Za pořadatelstvo sletu:
V; KADEŘÁBEK,

náčelník.
AL PETR,
jednatel.

JOSEF POLÁK,
starosta.

Naší veřejnosti!
(Zasláno.)

Současná naše doba se vyznačuje kromě jiných ta

severozápad a teplota poklesne. Od 17. do 23. srpna
převládá vesměs jasné a tiché počasí s nřiměřenou te
plotou.

Česká banka v Praze. Stav peněžních vkladů Činí
koncem měsíce července K 18,749.826.44,

131.478.78 více než v měsíci předešlém.

lečnost proPRVNÍČESKÁ NAŽIVOT
naproti „Národnímu divadlu“ v Praze.

Nejlevněji.. Žádejte prospekt. Nejvýhednějí

všeobecná ako.

Poděkování.

Pod nezapomenutelnými krásnými dojmy slavnost
ního dne prvého českého sletu Orelstva v Čechách, cí
tíme čestnou povinnost poděkovati vroucně všem, kteří
nám přišli vstříc s láskou a obětavou podporou.

Náš uctivý dík platí zvláště J. Excellenci nejdp. bi
skupovi dru. Josefu Doubravovi za krásná, otcovská a
povzbuzující slova i za dobrotivou účinnou podporu a
vzácnou účast. Dále děkujeme vroucně vsdpp. kanovní
kům dru. Šulcovi, dru. Reylovi, Msgru. Fibigerovi z
Litoměřic a jiným četným duchovním. Dále sl. zástup
cům městské rady král. věn. města našeho, posl. Šrám
kovi z Moravy, vldpp. Hrubému, Sekerovi, Suchánkovi,
Kepplovi a četným jiným pánům duchovním za Jejich
obětavost, jakož i redakcím. Panu c. k, dvor. dodavateli

K. V. Skuherskému a panu staviteli Černému za ochotné
zapůčení potřebných věcí na sletiště. Slov. p. dru. Ho
lečkovi za ochotnou lékařskou pomoc, sl. správě pensi
onátu Františka Josefa I. Milým a obětavým katolic
kým organisacím místním, spolku »Anežka«, Jednotě ka
tol. tovaryšů a odbočce Všeodbor. sdružení křesť. děl
nictva za horlivé spolupůsobení. SI. ústředí katol. orga
nisací. Všeodbor. sdružení, pp. zástupcům diecése lito
měřické, organisacím pražském, organisacím mládeže,

to různá hesla — a nedůvěřivost ©Není dnes zjevem
zvláštním, mimořádným, že veškeré nadšení a chuť k
práci národohospodářské, tedy na poli, jemuž má a mu
si býti věnována ta nejpečlivější účinná pozornost, kon
čí často jen hlučným potleskem řečníků — a skutek, kte
rý má být výsledkem celé akce, ten utek — protože
již v zárodku zničí jej ta naše známá, česká nedůvěři
vost, vlastní zejména kruhům venkovským.

Jest přece nesporno, že jen ten národ může být po
liticky silným, který kromě bohatého duševního fondu
jest také silným finančně. A v ohledu tomto, abychom
se totiž snažili finančně býti zdatnými, nemohli bychom
my Čechové býti klassifikováni tou nejlepší známkou.
Jest pravda. že dovedeme být obětavými, ale nesmíme
nikdy zapomínati, že pouze kreicarovými sbírkami na
naši Matičku, nevyplňujeme ještě zcela své národní ú
koly. Přední naší povinností musí býti, abychom politi
cky pochopili význam hesla: »Svůj k svémul« a spoje
nými silami snažili se rozmnožovati naše národní jmě
ní. Jsme povinni zejména v tomto ohledu státi na svém
místě a čile chápati se každé příležitosti, jež za dané
situace se nám nabízí.

Přihlédněme k určitému konkrétnímu případu:
Mladá, ale neobyčejně čilá firma Řehák a Křeček,

elektrotechnický závod v České Skalici, zamýšlí se pře
tvořiti ve společenský podnik »Dynamos«. Z nepatrných
počátků vyšvihla se během půl 3. roku, dik zdatnosti a
pilnosti svého vedení a vzornou solidností svých výrob
ků, v tovární výrobu. Ježto však ve svém dosavadgím
rozsahu není jí možno vzhledem k celkové finanční stag
naci vyhověti všem objednávkám, jež ji docházejí, a ne
majíc sama s dostatek prostředků k financování závodu
plně vyhovujících, rozhodla se firma k založení spole
čenského podniku. Má to býti především první toho dra
hu ryze český společenský podník na našem venkově.
V naší oblasti východních a severovýchodních Čech,
kde zvláště chápe se s neobyčejnou živostí význam vy
užití elektrické energie vezemědělství a průmyslu, jest
myšlenka ta nepopíratelně velkého významu a také na
prosto Jisté prosperity. Již ta záruka, že akcionář obdr
ží ze své továrny dokonalé stroje, že participuje na
zisku v odvětví, kterému se otvírá ta nejkrásnější bu
doucnost, a hlavně, že české korunky naší prací a pří
činěním vvzískané zůstanou v českých rukou, musí býti
vzpruhou k součinnosti. Určitá povinnost, ba mohli by
chom říci mravní povinnost k upisování podílů vyplývá
z úvahy, co peněz našich zašantročí se do ciziny, často
za výrobky méně cenné, které by zůstaly u nás v pří
padě, že účastní se interessované kruhy na podniku ji
stým podílem. Aby pak i nejširším vrstvám umožněn byl
úpis, stanovena nejnižší cena 100 K na jeden podíl. Každý
podílník pak bude ručíti pouze svým vkladem.

Co se týče číselných dat nynějšího stavu továrny,

50.000 K měsíčně.

Doporučujeme tuto novou myšlenku naší nejširší ve
ejnosti co nejlépe. Úpisní listiny současně se stanova
mi a po případě s bližšími informacemi zašle (ranko na
požádání firma Řehák a Křeček, elektrotechnický závod
v České Skalici.

Jest možno očekávati, že naše hospodářské spolky,
strojní družstva i samosprávné korporace s plným po
chopením uvítají zahájenou akci a že ji co nejúčinněji

budou podporovati u vědomí jejího dosahu. ——

ew Plluě čtěte důležitý pla. -ve

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a u ustavičným uřetelem k mověj
ším a nejvovějším církevním | státním normám

a předpisům vadělal

Br. Th. AntonínBrychta,
kanovnik-strášcekathedrální kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a 640; velká 8*; Cena 11 K

Velicecennou tuto Imihuredakce „Obnovy“
nojořslníodporučuj 9

Expedici obstaráváBiskupská knihtiskárna
v Hradci Králové. 



Obrázky svatých
v různých cenách, levné
proškolní dítky, —

obrázky smuteční

a upomínky k sv.
přijímání a zpovědi

lze dostati

v Družstevním knihkupectví
v Eradei Králové (Adalbertinum).
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SPECIALITA
prav“ ústecký, po mnohá desftiletí vy

hlášený Zalďleční likér pod názvem

sj Aměrs de Londres
KLheirá| lékuřskými vědátory jakožto příjemný
E občerstvujícíprostředekdoporučovaný,

nabízí

A. J. Andres v Ustí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů,

Vaktéž doporučuje se ku koupi pravého france
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam.
ramu a všech drubů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších. P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci Králové 1909 konaném
četnými illustracemí, s řečmi všech řečníků,

většinou dle stenografických protokolů podanými,
7 — v rozsahu 35 tiskových archů velké 80 —460 str

nabízí ve výrobní ceně K 3-— franko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

; Katolickýpeněžníústav

„věrní družstvoEliška“
v Hradci Králové (Adalbertinum)

Pap“ přijímávklady "ji
na knížky, běž.účet, poskytuje půjčky atd.

Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez
výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB „„Wzájemnost/“ mz
as“ v Hronově Čís. 186. "8
— Vývoz lněného a modníbo zboži. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky viněnéi prací,dámskéi panské
plátna, damašky, obrusy, ručníky ZefÍry na košile,
— — daty atd., překrásných modních vzorů. — —
W9*Výbavy pro nevěsty "U
za levné, pe ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chvalných uznání. — Objednávky v ceně přes 20 K znal

láme vyplaceně. 1 balík 40 B sýytků vkusně rozdražených1
Obdržíte te nejlepší! | Křesť.-sociál.podnik!
OBP“ V podniku tomto lze též bezpečně uložiti "MS
vklady proti G, úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Ceského=O- 4ZemskéhoSramu.| =

ES00“
Duch

katolické

Obnovy.
Sepsal

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

pro každou dobu.

Stran 722. Cena 4 K.

otoupencům našich organisaci,
Odporučvjeme vřele křesťanský český závod

vyšívaček a šiček »Záštíta< v Chrasti
u Chradimě.

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jedpodaché vzorně ob
stará „Záštita“, Ved. duchovenstva naskytá se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaročené dle
předpisu za ceny mírné. Učiňte objednávku na
zkoněku a budete jistě spokojeni!

Sp Odporačujteve svémokolí!ji

Jana Kotrče
prostředkovací

a realitní kancelář

v Hradec Králové
proti kostelu Panny Marie

prostředkuje
při 2 provisi

prodej a koupi
veškerých druhů

— realit, =
při nahodilých parcelacích

skládá přiměřené obnosy

= co záruku =
správnosti provedení.

4

na svůj účet za hotové a

prodává
vlastní objekty

za. výhodných platebních

podmínek. ©



ge BU
Pozvání

k upisování podílů oleklrolochnického závodu

„DYNAMOS“v České Skalici.
Společenstvo s obmezeným ručením. Podíly závodní po 100 K.
Bužší podrobnosti sdělí ochotně spořitelna města Čes. Skalice nebo firma

Tehák 4 Křeček, elektrotechnický závod v Čes. Skaliolt.

U 2] m
Veledůstojnému

duchovensivu u
slavným patronátním
úřadům +ovolaje ni dope
rmějsí veškeré kosteluí uáloby a

1 a to: mo, ran.e, kalichy

cibáře,pry énky,Paeňkál,
svícny, lampy nároky, před
atd. své © ;předpisu

A církevním mm eby Stáré p
opravujevpůrodní tt 4a. obni latí aetříbří nebo proti do

platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy sasílá na a

kázku franko bes záveznostinosi koupě.Všessposíidposvěcené.Prdce
Sklad veškerýchslatých a stříbrných klenotů, jako: roěsů
madenek, křížků, prstýnků,náramků atd. z Motéřeké

proleny, tab: 1, jídelnínášiní zestříbrapravéhočínakého vědy na akladě.

Stare slate, stříbro 6 drahokamy bupuje za nejvyjlí cen)

JAN STANĚK,
pasié a ciseleur

6.) Praha 1. al. Karoliny Světlé, čín. 19. m.

M| dod tadkiaduadadh
Ohraničování pozemků,

plánky pro kupní smlouvy, veškeré
práce geometrovské,

veškeré stavby vodní
drenáže, a silničníprovádí ::

Městská spořitelna ve Uys. Můýtě
zúrokuje veškory vklady na knížky

(půlměsíční zúročení)

4 10 dnomI. dubna1912JE 2 © — počínajíc. —

Za vklady ručí: aktiva spořítelní. vlastní jmění,
městská oboc Vysokomýtská a všichni poplatníci
(obecními přirážkami). jest tedy vklad ve spořitelně

vždy zcela bezpočné uložen.

Paramenta.

Ignáce V. Noškudla Syn
(protokolovaná firma)

Hlv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
: (brate P, 3. Bolkudly, faráře vo Týprachtisteh)

| doporačuje P. T. veledůstojm. duchovenstva

J. JEŽEK,|
"elektrotechnický závod

w Hradoi Králové, Svatejanskénám.č. 76.

Zařizování Velkosklad svůj osvědčený a Často VYZNAMORABÝ

ken ani výrobní zévod Inženýrská trovskákancelář
něm stektrických| Byšerh kostelních paramentů, pýpskáA geomekroveků %ann9

hromosvodů. žehliček| Wpolkovýchpraporůa kovovéhonáčiní = inženýr >
a přístrojů | [MCeunfky, vzorkyi roucha hotová ae ukázku

Dynama. k vaření i se sa požádání franko zašloa, i
Motory. a topení. g

Žárovky: K Sl za ZM 7 úřed.opráv.kulturnítechnika civilnígeometr,
/ ? Školal kříže, křiževé ossty, *

Tongaram, K- kovámíoeny. kazatelny,oktáře, sochy, Bošíkroy Hradeo Králové,
Tantal. Solid.obsluha. náměstí (ši,ý levně provádí absolvent c. k. odb. školy sochařské )

' a řezbářské :

| BOHUMIL BEK v HOŘE KUTNÉ. ©
dům p. Žaloudka, proti biskupské residenci..

PTTFFETTYTTTM zdarma.— Cenylevné.

f l u Hradci Kral. (30, odporušujevolodůst.duchovenstvasvé Patentní nnáprsonkyani dig EEE DIE
PiastníPýroby.Fribovéu Mtžvovézdezboží. Pramé|jižroné peěžle! SP“ se vyřizují.

Nejvýhodnějšídary are První východočeskýzávod "UM

VACLAVPOTŮČEK,LA
Zástupce UnionHorgiia, spol. torázmhodinek Bi, Glaaho v, S, Ženena,

Švýcarské precisní hodiuky. Násténaié hodiny ším proradení Brill šperk

Sb Přerobovépdmky z íokéko viru Sáfrné| pešoré ona jidelnínd n Vše7obrorakémvýběru.Nejlevnější oeny! Nejlevnější osayt.

Majitel: Politlehé rukeénotahové r Hradel Králové —Vydorási a sodpovědnýzodskter Antonin Porhmen. —Tiskemblok. knihtiskároy ©UrodelKrál,



M Vřed lainé na čivrt
Čislo 81. M na pel roku

I. župní slet českých Orlů
v Hradci Králové.

Krásné, nadšené chvíle zažily naše organi
sace v památný den 28. července, kdy samo ve
lice jasné počasí znamenitě přispělo k majestátnímu
rozvinutí našich pruvodů.

- Ačkoli pořadatelé nerozvinuli obvyklé agitace,
dostavilo se do Hradce obrovské množství našinců.
Netoliko Orlové, ale i nedávno založené jednoty,
odbočky Všeodb. sdružení a jiné organisace vy
slaly přečetné zástupce. Na př. již v sobotu do
stavilo se 34 členit jednoty ze Žamberka, zástup
cové katolických organisací z Heřmano-Městecka
atd. Někteří hosté z Moravy dojeli také již v před
Večer slavnosti,

Ranní vlaky přivážely celé davy našincu. K
nim se připojovali ti, kteří z bližšího okolí přibyli
pěšky anebo na okrášlených vozích.

Před osmou hodinou nastalo řadění Orlů a ji
ných organisací před Adalbertinem. Zatím u nádra
ží řadil se průvod daleko četnější těch, kteří prá
vě ranními vlaky k Hradci dospěli.

Dva tyto průvody se spojily na křižovatce
před Grandhotelem, kráčejíce do kathedrálního
chrámu Páně na inši svatou. I naši přátelé žasli,
když na náměstí přehlédli, jaké obrovské davy tvo
ří průvod. K tomu mnoho našincu, kteří sem do
Hradce přibyli, nebylo v průvodu; tito pozorovali
na chodnících a na náměstí velikolepé rozvinutí
našich řad. Téměř 4000 organisovaných katolíků
kráčely pod pestrými prapory. Kathedrála byla
přeplněna tak, že se veliké davy tísnily ve špalí
ru před chrámem.

Mši sv. sloužil nejdůstojnější arcipastýř Dr.
Josef Doubrava. Po skončení nejsvětější oběti měl
velice krásnou promluvu k našim organisacím. U
vítal Orly a jiná naše sdružení, zástupce městské
rady a jiné hodnostáře. Velmi případně dokumen
toval, jak jest nyní potřebí hájiti víru statečně pro
ti tolika nepřátelům, což vykonávají naše obětavé
organisace. Pak starosta odborové rady Orla p.
Jos. Polák poděkoval vroucně za zlatá slova vrch
ního pastýře.

Nato průvod za zvuku kapely třebechovické
se vracel obloukem, směřujícím ke kostelu Panny
Marie, do Adalbertina.

Zde se konala valná hromada diecésního svazu
katolických spolků.

Orlové se odebrali na sletiště ke zkoušce. Přes
to však dvorana daleko nestačila velikému návalu
našinců, takže se i celá zahrada naplnila.

Mezi tím, co odbývána valná hromada, dole
v zahradě p. redaktor Šupka ke shromážděným
pronesl vzletný, působivý proslov. Když zvolal:
>Co katolík, to Orel, co katolická dívka, to Orlice«,
ozval se nadšený potlesk. Odpoledne po 1. hodině
začalo řadění slavnostního průvodu ke sletišti.
Rozvinuly se zase dlouhé řady, ač poněkud slabší
než ráno, poněvadž množství účastníků spěchalo
na cvičiště předem. Přes to byl průvod velice im
posantní, protože byl spestřen novou velikou řa
dou Orlic v stejnokroji. Množství mládeže ubíralo
se též v národních krojích. Účastníci brali se pod
vlajícími prapory kolem Grandhotelu k museu a
na Eliščino nábřeží. Před mostem zabočili zpět do
Jiříkovy třídy, odkud kráčeli do třídy Palackého,
na Velké náměstí, přes Malé náměstí kolem prů
myslové školy na cvičiště. Při příchodu zapěli ná
rodní hymnu.

Na sletišti již čekal veliký zástup obecenstva.
O 2. hodině přijel nejdp. biskup s jinými hod

nostáři a zaujal místo na čestné tribuně. Starosta
odborové rady Orla p. Polák uvítal srdečně pří
tomné. Poukázal na to, že sami nesnášeliví pokro
káři jsou příčinou vzniku naší samostatné tělo
cvičné organisace. .

Nato proslovil slavnostní, důkladně zpraco
vanou řeč vsdp. kanovník Dr. Šulc. Jasným, da
leko slyšitelným hlasem uváděl markantní důvody
pro oprávněnost existence Orla. Politoval národní
roztržky. Vyslovil vřelou touhu, aby národ kráčel
v před za svými životními cíli sjednoceně. Ačkoli
však katolíci sami nedávali k nejosudnějším roz
tížkám příčiny, přičinili se o to tl, kteří pustili se
zřetele původní význam Sokola. Ačkoli první pra
por sokolský byl posvěcen, stávají se nyní sokol

V Hradci Králové, dne 2. srpna 1412

ské jednoty filiálkami Volné Myšlenky, v nichž jest
katolické přesvědčení hrubě uráženo.

Jaký protikatolický duch v sokolských jedio
tách se udomácnil, jest patrno mimo jiné i na ve
lice četných blahopřejných telegramech, které za
slány sjezdu Volné Myšlenky.

A jestliže docela sama Česká obec sokolská se
usnesla. že do jednot sokolských nemají míti pří
stupu členové katolických spolkít, co jiného zbývá,
než utvořiti sdružení samostatná?

Kladl váhu na to, aby se v odborech Orla pě
stoval pravý katolický duch. aby se v nich utvrzo
valo ušlechtilé vlastenectví. Nabádal k horlivému
organisování dalšímu. Ti, kteří tvrdí, že v jejich 0
koli dlužno sečkati, ponechávají úrodnou pudu or
ganisacím protikatolickým. A řekne-li někdo, že
by organisací naší byli protivníci velice rozčilení,
nemáme se toho rozčilení nikdy obávati. Čím dří
ve, tím lépe! Kdo se vymlouvá, že za stávajících 0
kolností nelze činiti nic, hledí omlouvati svou li
knavost, která vubec pracovati nechce. Zároveň
kladl slovutný řečník přítomným| katolíkum na
srdce, aby zachovali i k protivníkům křesťanskou
snášelivost, aby neodpláceli zlé zlým, nýbrž aby
do svých řad vábili hlavně pravou křesťanskou
charakternosti. Při této křesťanské skromnosti ne
ní však potřebí se podceňovati. Zmužile hajme prá
va, která nám náležejí.

Řeč neúnavného organisátora našeho byla
přerušována častým potleskem a nadšeným sou
hlasem.

Hned na to nastalo cvičení Orlu.
Na sletiště vyzdobené prapory barev národ

ních a papežských vystoupil za velikého sluneční
ho žáru dorost — šestnáct čtyvřstupí. Cvičilo se za
potlesku obecenstva. Pouze několik účastníků ne
dodrželo přesnost. © Měly býti též u všech zcela
stejné kroje.

Pak nastoupilo 104 Orlic. Bylo radost pohle
děti na přesné nástupy. Při cvičení praporky zvy
šovala se pochvala obecenstva. která ku konci se
rozvinula v nadšenou ovaci.

Patnáct moravských borcu, které vedl na cvi
čiště neúnavný moravský zemský náčelník p. Při
kryl, bylo uvítáno s velikým potleskem. Statné
mužstvo provedlo ladně 4 čísla prostných cvičení
lublaňských. Veliká pochvala obecenstva neutucha
la ani tenkráte, když mor. bratří ukázali svoji do
vednost v šermu, cvičení s puškami, v rohování.

Orlové čeští v počtu 225 vyznamenali se ele
gantním provedením cvičení prostných.

Pak následovalo cvičení na hrazdách, na bra
dlech, na koni, ve skoku s pružného můstku. Cviče
ní ta byla prováděna tak lehce a s takovou bra
vurou i při pokusech velice obtížných, že pozor
nost obecenstva stále byla napiatější. Orel králové
hradecký, který již prvním vystoupením v Adal
bertinu si zjednal velice dobrou pověst, osvědčil
se při cvičení na nářadí rovněž znamenitě, třebaže
jinoši přípravnými pracemi na sletišti a jinde byli
značně vyčerpáni.

Ovšem i jiné odbory osvědčily zdatnost pře
kvapující. Ku konci utvořeno lehce několik velice
smělých skupin, které strhovaly k nadšenému já
sotu.

Největší vavříny ovšem odnesli milí hosté z
Moravy, kteří pracujíce již „děle, osvědčili zna
menitou pohotovost a svižnosf.

Velikou chválu dlužno vzdáti velice horlivé
mu starostovi Orlů Jos. Polákovi, který se přičinil
se vší statečností o veřejné, tolik zdařilé vystou
pení počtu členstva, které překvapovalo kde ko
ho. Před památnou nedělí vyslovovali | někteří na
ši přátelé různé pochybnosti. Když však viděli, jak
kráčí v průvodu přes 500 Orlů a 120 Orlic, když
patřili na cvičišti na to, jak rychle za sebou násle
dují ukázněné výkony mladých junáků, byli okou
zleni. K tomu všemu však bylo potřebí obrovské
práce přípravné, kterou konal v první řadě starosta
Orlů Polák. Všecky nitky rozsáhlých příprav byly
v jeho rukou. Uváží-li se, jakou ohromnou práci
vykonává p. Polák jako tajemník Všeodborového
sdružení, musí se mu vysloviti plné uznání za dí
lo, na které obětoval i noci.

Ku zdaru však přispělo i nadšení mladé dru
žiny hradecké, která pod -obratným velením ná
čelníka Kadeřábka horlivě cvičila a starostovi v

Inserty se počítají levné. Ročník XVIII

drobných pracech do undlení vypomáhala. Též po
moc jiných místních organisací byla velice cenná.

Rovněž dík se musí vzdáti těm nadšeným vud
cum, kteří se přičinili na venkově o veliký vzrůst
dobře disciplinovaných řad orelských.

Po cvičení pořádána veselice v zahradě adal
bertinské, Po ní se již ubiral značný počet Orlu a
Orlice k vlaku. Večer pak pořádán ve dvoraně přá
telsky věneček.

Potěšilo nás, že se dostavili zástupci naších
organisací z Litoměřická s Msgrem. Fibigrem v
čele, dále 20 Orlů ze Žižkova a někteří přátelé až z
Vídně. Sesterská Morava osvědčila nám vřelé přá
telství tím, že vyslala přes 4) Orlu v stejnokroji.

Zajisté že i našinci zase oplatí návštěvu dle
možností hojnou účastí na sletu kroměřížském, Slet
konal se věru ve skutečném znamení hesla: Ni
zisk. ni slávu! Rozhodovalo tu nadšení a oběta
vost i u nejchudších přímo dojemná. Odměnou
mladým borcum jest očité přesvědčení. že se i
těžké dílo podaří, vine-li se horlivá ruka svorně K
nadšené ruce jiné.

Nyní tedy. Orle, mocnou perutí
výš a výše!

vzlétej dále

Sjezd a valná hromada katol.
jednot diecése králové

hradecké.
Katolické spolky vzdělávací v diecési králové

hradecké jsou po léta již sdruženy v ústřední die
cósní svaz, jenž každoročně pořádá sjezd a valnou
schuzi v některém městě diecése. Letos položena
byla valná schuze do Hradce Králové, protože vý
chodočeská župa Orelská pořádala v týž den své
prvé Župní cvičení.

Prvé vystoupení mladé tělocvičné organisace
působilo přirozeně na všech stranách nevšední zá
jem, prato společný slet orelský a spolkový po
vznesly se na hotový sjezd katolíku diecése krá
lovéhradecké. Kdo uzřel ohromný zástup, valící se
dne 28. července z nádraží za zvuku kapely V pev
ném. Štyrstupu, nemohl se ubrániti nadšení aneb
ztrnalosti, dle toho, k jakému táboru náležel. Prů
vod vedený hlavními pořadateli pp. Polákem, sta
rostou orelské župy východočeské a Jenšovským,
jednatelem spolkové ústředny, ubíral se majestátně
do kathedrály.

Po bohoslužbě členové spolku uchýlili se do
dvorany Adalbertina k valné schuzi, kterou zahá
jit vzletným proslovem p. kanovník dr. Reyl, před
seda diecésního sdružení. Ve své řečí tlumočil řeč
ník všeobecné uspokojení nad skvělým zdaren
sjezdu. jenž byl nesporně připraven dlouholetou
drobnou prací spolkovou. Poukázav na světový
zjev neobyčejné vyprahlosti a malátnosti jednot
livců i celých politických stran, spatřuje příčinu
duchové krise v křiklavém nesouladu mezi pokro
čilou kulturou hmotnou a zanedbanou kulturou
mravní, což zavinila jednostranná honba moder
niko člověka za mamonem a zevními požitky. V
této době duševní rozervanosti dlužno zdůraz
ňovati slovo Spasitelovo: »Co platno člověku, kdy
by celý svět získal a na duši své škodu vzal?« A
etické zásady musí k platnosti ve veřejnosti při
váděti nejen jednotlivci, ale i organisované jed
notky.

Odtud velký kulturní význam spolků Kkatolic
kých, které svým trváním a svým snažením bojují
proti převrácenému životu moderního člověka a při
vádějí k platnosti požadavky ducha a srdce. Řeč
ník apeluje na klerus, aby ve spolcích, v těchto
duchovních bankách, ukládalo talenty duševního
svého fondu a nevyhýbalo se z pohodlí aneb z fa
lešných ohledů mimořádné této své pastorační po
vinnosti, neboť dosti brzy dostaví se doba v ná
rodě našem, že celý národ bude sorganisován v
jednotlivé strany a tábory lidmi čilejšími a pro
katolický klerus pak ani při sebe větších obětech
nezbude pole k činnosti,

Řečník apeluje na laiky katolické, aby nábo
ženskou víru nepokládali jen za záležitost kleru,
nýbrž také za předmět svého vlastního nitra a za
záruku osobní spásy. V dnešní době, kdy nás stihl
dočasný nezdar na poli politickém, nezbývá jiného,
leč na poli spolkové práce lid uvědomovati a vzdě

Onymírné. Pen násů
Oratební a rodinné skupiny. e. a k. dvorní a komorní fotegrat, MRADEC KRALOVÉ, Adalbortigum, Specielní'snímky dětí,
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Centrálika vPraze,zal.1868.

Flaky a Odeddaiee
Karlovy Vary - Klatovy - Krakov - Liberec 
Lvov - Mělník © Olomouc - Moravská Ostrava 
Pardubice - Písek - Plzeň - Prostjovg - Tábor 
Terst a Videň,

Grado (po dobu
=

Expositury Žlázeňskésezony),
Vídeň: v II., III., IV., VII, X. a XVI. okresu.

Při centrálce, resp. filiálkách utávají
oddělení: hypoteční, průmyslové, železářské,
enkerní a četná oddělení pro obchod se zbožím.

jednatelská a pokladní. Ústředna spolková čítá 75

všeodborového sdružení a mládeže. Letošním ro
kem rozeslány byly dotazníky do všech jednot, ale
nedošly všecky dosud zpět, proto nebyl obraz
spolkové práce úplným. Zpráva pokladní nezněla
utěšeně, protože celá velká řada jednot nezaplatila
spolkového příspěvku. K provedení cíle ústředny je
hmotná základna nezbytnou, proto nutno v tom
směru učiniti nápravu. ,

Při provedené volbě byli do výboru povoláni
pp.: Bartoníček. Jenšovský, Dašek, Polák, „Láš,

pp.: Katnar, Pochmon, Netuka a Šupka. Za revisory
pp.: Sahula a Fait.

Po skončené valné schuzi promluvil nadšeně
pan Šupka za omluveného pana starostu Šabatu
»O významu křesť. sociální strany v českém ná
rodě« a sl. Věchtová z Nového Bydžova >O po
vinnostech katolických žen v soukromém, rodin
ném i veřejném životě. Pěkně zpracované toto
théma bylo zdařilým řečnickým výkonem slečny
poutavě předneseno a doznalo pochvalného sou
hlasu.

Po té ujal se slova milý host z Moravy, vdp.
poslanec Šrámek, jenž v srdečném proslovu kladl
duraz na nutnost drobné vzdělávací práce ve

spolcích našich a akcentoval příbuznost ideového
snažení v naší diecési se sousedící Moravou. Bouř
livý potlesk provázel nadšená slova p. Šrámkova,
jemuž dík za milou návštěvu vzdal pan předseda
dr. Revl.

Ježto čas valně pokročil a odpoledne nastá
vala ještě veliká práce při orelském cvičení, vzdal
se slova oznámený řečník pan Petr a valnou schu
zi ukončil za povšechného nadšení pan dr. Reyl
přáním, aby přítomného nadšení bylo doma vyu
žito k vytrvalé spolkové práci. Zdař Buh! —I.

Politický přehled.
kouiercnce pražské odročeny. V posledních 14

dnecti ohlašovano v sku českém i německém. že
česko-německé dohodování co nevidět šťastně se
skončí, a že Český sněm svolán bude ještě v čer
venci. Ale nalednou roznesla se z Prahy zvěst.
že pražské vyrovnávací porady jsou odročeny. Dne
20. července zástupci obou stran usnesli se totiž
dalsí porady © jazykové otázce při úřadech země
panských. vzhledem na pokročilou letní dobu a
všeobecnou tou po odpočinku odročiti. V pora
dách iná se pokračovati v druhe polovici září. Za
tin se bude sbírat materiál a hledat kompromis
pro úpravu jazykové otázky při úřadecht zeměpan
skýce první instance v Praze. Praha stala se ka
menem úrazu Česko-německé dohody. Češi v ú
stupnosti svoji šli tak daleko, že připustili dvojja
zvčnost úřadu ve službě vnější i vnitřní teprve při
33 proc. obyvatelstva druhé národnosti. Pokud se
iednalo © německé kraje a německá města, byli
Němci s tímto klíčem zcela spokojeni, ale když jedná
se o Prahu, kde Němci jsou nepatrným zlomkem
obyvatelstva, ani 10 procent. tam najednou zásady
pre celé království siuluvené nemají platit, tam
pro německou hrstku obyvatelstva má býti sta
novena výjimka. Praha prohlášena býti má za
město smíšené, dvojjazyčné. Praha jako město jest
česká, proto dusledně musí býti i v úřadech pro
Prahu určených jednojazyčná. jako hlavní město
pak při úřadech druhé instance má být vybudo
vána rovnoprávně pro obě národnosti. — Patrno,
že zde pracuje třetí ruka, aby mír mezi oběma ná
rodnostrini nenastal.

pátém sjezdu českých měst v Mladé Boleslavi dne
27. července promluvil dr. Kramář také o česko
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německém vyrovnání. Prohlásil, že. čeští poslanci
(vyjednavatelé) trvají neochvějně:na jednotě krá

nebude-li zjednána platnost zásadě, že každý o

své mateřské řeči. Uznal, že jest ještě nejisto, do
jde-likdohodě,přičemžpoukázal,že na zmaření
dohody záleží nejvíce těm, kteří z nynějších bojů

demokratickou buržoasii v Čechách, aby se sama
vyrovnala, než přijde činitel třetí, liberalismu a de
mokracii nepříznivý a provede dohodu na
moci a vlivu buržoasie. V úvodu své řeči zmínil

české poselstvo na říšské radě trvá na stanovisku,
že bez sanace zemských a obecních financí nemů
že býti provedena sanace státních financí.

Zemský sněm kraňský byl po dvou schůzích
odročen. Hlavním předmětem bylo jednání o zří
zení několika zemských centrál při voďních to
cích v Kraňsku, jichž se dá užíti k účelům průmy
slovým a zemědělským; pak udělení práva zem.
výboru, aby převzal v případě potřeby ručení za
živnostenská a zemědělská společenstva.

V Uhrách usilují přátelé hr. Jul. Andrássya o
znovuzřízení někdejší ústavní strany, která se před
volbarni r. 1909 rozešla. — Oposice odložila další
veřejný boj proti Tiszovi a vládě až p» žních.

Dobrý náš soused. Německo usiluje prý o to,
aby rakouská vláda dovolila Německu zříditi po
blíž Terstu přístav pro válečné lodi. Má prý to býti
ochranný bod pro válečné loďstvo spojených moc
ností ve Středozemním moři. Hr. Aehrenthal byl
prot tomuto projektu.
souseda!

Nové maďarské násilí. Na návrh uherského
ministerského předsedy zrušen statut provisorní
organisace řecko-východní srbské diecése, řecko
východní a národní metropolitní Školní rady a
statní © volbě členu kongresu. Stejně zrušují se
organisační stanovy kongresu a všecky stanovy
doplňující a vysvětlující. Nařízení tato která značně
omeznít autonomii řecko-východní srbské církve.
odůvodňují se zejména politickými poměry v Chor
vátsko, kde prů církevní orzány snažily se využí
vati církevního jmění k politickém účelinu. Ovšení
to ičst lenom. záminkou. aby vláda maďarská,
vlastuě. Cuvai nanovo stiskli Slovany. Skutkem
fmito jistě rozhouří se nanejvýš obyvatelstvo v
Clorvátsku a Slavonski.

Židé v Ruska. V Alexandrowsku bylo mnoho
židovských rodin vvpovězeno a také z Jekaterina
slaví musí se vystěhovati několik set židi. Byla
jim povolena krátká Ilmta a jejich Žádost k min.
předsedovi o prodloužení téže zamitnuta. .

Krise v Turecku. Vláda turecká prohlašuje, že
příčinou nynější sitvace jest: nezákonné zasaho
vání a rejdy úředníku při volbách, vstup důstojní
ku a úředníku do ruzných politických stran, poru
šení zákonu při obsazování veřejných úřadu a
míst. Vláda sice uznává příčiny krise, ale do oprav
se ji nechce. Sněmovna odhlasovala 113 hlasy pro
ti 45 vládě bezpodmínečnou důvěru, ale nřes to roz
puštění sněrnovny nedá se odvrátiti.

Albánci prozatím sice zastavili nepřátelství.
nicméně stojí úplně ve zbrani a konají přípravy
pre další boj. Na Kosově poli shromáždilo se na
60.00 Albáncu a čekají na poslední slovo turecké
vlády, aby věděli, jak se zaříditi, Vidcové Albán
ců odmítli další účast na poradách s vládní komi
sí, dokud nebude parlament rozpuštěn. — Velitel
četnictva v Mitrovici připojil se se vším mužstvem
k povstalcům.

Rusko na východě. Mezi Ruskem a Mongol
skem byla uzavřena smlouva, která znamená ru

vzíti hájení Mongolska proti vnějšímu nepříteli a
zato ono jedině má míti právo. poskytovati Mon
golsku půjčky, stavěti tam železnice a vykořisťo
vati nerostné bohatství v dolech.
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Jagasský císař Mutsuhito zemřel 29. červen
ce ve stáří 60 roku. Japonský mikado byl nejen
vynikajícím panovníkem a vojákem, ale i básní
ker. Vojsko zmodernisoval, železnice a elektřina
za něho všude se rozšířily, celá říše otevřena ci

zázračně za něho postavilo se po bok ostatním
velmocím. Korunní princ Jošihito prohlášen císa
řem.

Zprávy organisační
a spolkové.

Před III. zemským sletem »Orla< na Moravě,
Podruhé přijme Kroměříž do svých pohastinných

zdi, bujarou českou a křesťanskou mládež.
Sláva Kroměříži, který svým pohostinným. přijetím

iunáckých řad »Orlů« připojeje se ku slavné jich mani
festaci českého i křesťanského přesvědčení. Tisicerý dik
slavné obecní radě samosprávného města Kroměříže, že
podruhé již přijímá nad zemským sletem »Orla« protek
torát a tími s mužnou rozhodností vysoko se. povznáší
nad malicherné předsudky antiklerikalismu, dosud od
mnohých za nutnou součástku češtstvý prohlašovaného.

Požemáni buďtež i mužové, kteří ve všeobecné zá
plavě protikřesťanské hlavně mezi mládeží. před pěti
roky kladli jste základní kameny ku organisaci křesťan
ské mládeže, za větru a bouří seli jste první símě my
slenky Orlí! Snad jste ani sami neopovážili se, byť jen
pomysliti, v jaké nádherné obilí v několika letech uzra
le vaše setba.

Dněs jsine již zde, mohutné jsou naše řady, 10.000
Orlů a Orlic s nadšením řadí se v pevný šik a denně
vzrůstaji naše řady.

Vzpomínám na začátky Orla v Kroměříži. Při prv
ním veřejném cvičení r. 1907 v Květné zahradě cvičilo
Orlů 15. To bylo tehdy, kdy se nám ještě smáli. Mimo
kreměříž byly tělocvičné organisace naší mládeže pou
ze v bišní, Vyškově a ve Zlíně. Dovedu se vmyslit do
situace nasich protivníků. Jich byly dobře sorganisova
ných síce- nás hrstečka: onf se museli smát našemu
v jejich očích trpasličímu počínání.

A cihle, náš rychlý vzrůst Roku 140 na I. zem
ském sletu Orla. ve Vyškově cvičilo prostná 400 mu
žů, r. 191) na I. zemském sletu v Kroměříži 780 a letos
na M, zemském sletě 1500 hlásí se ku cvičením prost
nén Bokužel, pro nedostatek mista sotva více než 120)
bude mažno cvičit. Všech Orlů, Orlic i dorostu dle dn
savadních přihlášek dostaví se v kroji asi 400.

Hle. toť. začátky, za něž nemusíme se nikterak
stydět. Přijdou sice bratři Orli- z království a z Dol
nich Rakoux, těšíme se. že shledáme se na sletě s Orlen
slovinským. Sokolem polským a chorvátským. Ale to
všechno bidou jen větší neb menší deputace. Hlavní voj
dodá Morava. II. zemský slet >Orla“ bude přehlídkou
vyspělosti tělocvičné organisace mládeže křesťanské
Moravy. A z této poměrně malé oblasti českého národa
tolik je nás.

Na všesokolském sletě roku 1882 v Praze byla ú
čast v kroji 1672, cvičících prostná 69%mužů, na II. sle
tě všesokolském roku IR91, tedy po 9 letech účast v
kroji 35%, cvlčících prostná 2473. A to byli účastní So
kolové z království i markrabství!

Dosavadní rozmach orlí myšlenky opravňuje k nej
lepším nadějím do budoucna. Budoucnost naše je: upev
nií a rozmnožit naše řady na Moravě, zanést a rozsítl
myšlenku orlí v Čechách, ve Slezsku a Dol. Rakousích.
navázat trvalé styky s Orlem, po případě, pokud je je
stě křesťanským, se Sokolem bratrských slovanských
národů.

Všeslovanská organlsace tělocvlčná křesťanské milá
deže toť náš vznešený cíl, k němuž každý dle sit svých
a možnosti kráčej!

My imladší nebyli jsme svědky křesťanského rázu
českého Sokola. My od starších o tom jen slýcháme neb
dočítáme se o tom. Za to ale byli jsme svědky, jak če
ský Sokol pořádal přednášky z církve vystouplého ne
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mínesení České obce sokolské, že žádný člez katotic
kých spelká nesmí býti členem »Sokdla«.

Hle, důvody, proč založen, ano musel býti založen
nOrel«.

Na shledanou v Kroměříži 11. srpna!

v neděli dne 4. srpna (v případě nepříznivého počasí dne
11. srpna) výlet k »Loučení«. Schůze mládeže v národ
ním kroji.o 1 hodině ve spolkovém domě, načež se vy
jde přesně o půl 2. hodině s hudbou pana Norb. Fišera
na výletní místo. O zábavu a dobré občerstvení bude
postaráno. Pivo za 18 haléřů. Zvláště dětské hry a
první vystoupení našeho tělocvičného „odboru »Orla«
budou zajímati a uspokojí každého výletníka. Žádáme
veškeré obecenstvo, které s námi cíti, by se přičinilo o
skvělý výsledek a náš průvod rozmnožilo. Tedy 4.
srpna všechno křesťansky smýšlející obecenstvo na vý
let katolických spolků!

Den křesťanských soclálá pořádají sdružené křesť.
soc. organisace a katolické spolky v neděli 11. srpna
1912 v Českých Budějovicích. Program: V sobotu dne
10. srpna: O 8. hodině večerní v městském divadle slav
nostní představení: »Vězeň na Křivoklátě«. Historická
hra se zpěvy. Napsal J. Hais-Týnecký. V neděli dne 11.
srpna: Dopoledne: V 9 hodin mše svatá v Růženeckém
kostele. O půl 10. hod. na Senovážném náměstí tábor li
du s programem: Hospodářské, politické a kulturní po
třeby českého lidu. Na táboru promluví: Dr. R. Horský
z Prahy a V. Šťáhlavský z Českých Budějovic. Odpo
ledne: O půl 2. hod. průvod z domu spolku katolických
tovaryšů v Oymnasiální ulici do sadů Českého akcio
vého pivovaru, kde uspořádány budou: koncert oblíbené
kapely spolku vojínů a úředníků za osob. řízení kapel
níka p. J. Vodrážky a koncert žáků České hudební ško
ly za osobního řízení p. prof. J. Strnada, dětské hry,
přástevničky a j., bohatá tombola, buffet, kavárna, kou
lení o ceny v kuželkách, ohňostroj atd. Večer v sále
spolku katol. tovaryšů věneček. V případě nepříznivého
počasí koná se slavnost v Besedě. Křesťanští sociálové!
Agitujte, aby zdar Vaší slavnosti byl co nejskvělejší! —
Ústřední výbor katolických spolků a křesť. soc. organi
sací v Českých Budějovicích.

Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada v Hradci Králové učinila 29. července
následující usnesení: Městské divadlo propůjčeno bylo
Družstvu pro stavbu tělocvičny »Sokola« v Hradci Krá
lové na den 28. září t. r. k uspořádání koncertu virtuo
sa na housle Pepy Bartoně. — S policejním úřadem se
sděll, že c. k. okresní hejtmanství udělilo panu Vác.
Eoučkovi povolení ku přenesení vinárenské živnosti do
novostavby Záložního úvěrního ústavu čp. 139-140 (v
ulici Klicperově) a pi. Otilii Hutlové přenesení uzenářské
jídelny s-právem výčepu piva do domu čp. 85 v ulici
Palackého. — Přijata byla nabídka p. L. Terharena, tru
hláře, na dodávku nových oken pro schodiště »Bono pu
blico«. — Zemskému výboru král. Českého podá se žá
dost za subvenci ze zemského hasičského fondu pro
věcné potřeby na opatření 40 spojovacích šroubení pro
hadice a 1 hydrant. nástavce. — Dělnictvu firmy Ant.
Petrof, továrny na piana, v novém řiradci Králové, po
voleno bylo uspořádání výletu do boroviny u rybníka
»Plachty« dne 4. srpna t. r.

Jmenování. Pan Josef Podhajský, c. k. finanční ta
jemník a inspektor finanční stráže při zdejším c. k. fi
nančním řiditejství, byl jmenován ministerstvem financí
finančním radou. -- Pp. K. Pyroutek a K. Solnický kan
celářskými oficianty.

Sjezd českých měst v Hradci Králové. Na pátém
sjezdu českých měst v Mladé Boleslavi minulý týden

1913 konal se v Hradci Králové.
Po 25 letech. Dne 28. července sešli se v Hradci

1887. Dostavili se pánové: Dr. Jar. Bidlo, universitní
professor v Praze, A. Boháč, farář v 'Bernsdorfu, J.
Dvořák, c. k. finanční rada v Ml. Boleslavi, V. Franc,
(učitel ve Slavoňově, dr. J. Hejčl, prof. bohoslov. fakulty
v Olomouci, dr. Jar. Kavalír, advokát v Hradci Král.,

Jos. Kabrle, c. k. finanční rada v Praze, K. Novák, c. k.
professor v Nov. Bydžově, J. Petruželka, majitel parní
pily v Jaroměři, Ant. Pochmon, redaktor v Hradci Král.,
L. Skuherský, farář ve Sv. Marku ve Štyrsku, J. Šan
dera, c. k. professor v Náchodě, Al. Váňa, farář v Blato
gradu v Korutanech, MUDr. F. Vrabec s chotí, ob. lékař
v Mor. Radiměti a Boh. Vančura, ředitel úřadů okres.
výboru v Nechanicích. K sjezdu došlo více telegramů a
dopisů od professorů bývalých a spolužáků, kteří nemo
hli přijetí, Zemřelo 11 spolužáků, nezvěstní 4. Shledání
bylo velice dojemné. Druh druha nemohl poznati; tím
srdečnější rozproudila se zábava pří večírku v Úrand
botelu vypravováním různých episodek ze studentského
života. Večírek poctil svou návštěvou býv. professor p.
c. k. školní rada F. Fišer. Druhého dne o 8. hodině ran
ní súčastnilí se v chrámu Panny Marie mše sv. za ze
mřelé a živé professory a spolužáky, kterou za assi
stence prof. Šandery sloužil prof. dr. Hejčl. V chrámu
připojil se zase p. škol. rada Fišer a také p. professor

v. v, Ign. Svoboda, který provázel bývalé své žáky i
po gymnasiu, kamž uvedení byli s největší ochotou p.
c. k. ředitelem J. Kořinkem. Třída za třídou prohlfžena,
kde jako studentíci sedávali a připomínány vážné | ve
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fotografovati, | načež zasedli v Grandhotelu ,k obědu.
Srdečné přátelství spialo nanovo všechny, druh druba
se zájmem sledoval a jako bratří loučili se již po obědě,
aby se zase rozváli světem. Za pět let určena opět
schůzka.

Po dobu exercicií v kněžském semináři v Hradci
Krá.ové vystavovati bude firma Karel Zavadil za říze
ní pana Antonina Zavadila veškeré kovové kostelní ná
činí vlastní výroby jen ručně pracované. Doporučujeme
k volnému prohlédnutí.

První rybářský klub v Hradci Králové pořádá v ne
děli 4. srpna o 2. hodině odpol. výlet ku Mlýnku na
Slezském Předměstí. V případě nepříznivého počasí zá
bava v hostinci p, Fišera na Slezském Předměstí.

C. k. vyšší reáika v Hradci Králové ve své výroční
zprávě za rok 1911—12podává pojednání dr. J. Netuky:
Marginalie k Zeyerově »Karolinské epopeji«. Na ústavě
působilo 33 učitelských sil pro předměty povinné, do
volenou měli 3 professoři. Žáků bylo 400, vesměs Če
chů; náboženství katolického bylo jich 368, evangelic
kého 21, israelského II. Školné vyneslo 7980 K, různé
příspěvky a taxy 2143.4 K, 13 stipendistů bralo celkem
1144.90 K. V Hradci Králové bydlelo 177 žáků, přespol
ních bylo 223. Horlivá péče věnována tělesnému výcvi

u, cvičení ve střelbě súčastnílo se 7 žáků.
Oheň. V sobotu 27. m. m. odpoledne vzniknul na

půdě patrového domku povozníka p. Václava Daubka
na Pražském Předměstí u Hradce Králové oheň, který
za necelou hodinu strávil celou budovu, krytou lepen
kou. Při požáru byl opět naprostý nedostatek vody, tak
že na hašení nebylo ani pomyšlení. Hasičské shory 0
mezily se pouze na lokalisování požáru. Z hořící budovy,
která leží proti staré hospodě »Na Špici«, před málo dny
vyhořelé, vynesli sousedé těžce nemocného majitele p.
Daubka. Při zachraňování předmětů chtěl jistý mladík
sejmouti s řimsy v průčelí domku umistěné sádrového
čápa; žebřík se s ním zlomil a odvážlivec spadnul střem
hlav s výše prvého poschodí a jen náhodou se nezranil.
Škoda požárem způsobená kryta je pojištěním.

C. k. odborná škola pro umělecké zámečnictví v
Hradci Králové, Ústav tento má odbornou školu, kte
rá má za účel vychovati dovedné pomocné síly pro u
mělecké zámečnictví — jako přední dělníky, dílovedou
cí neb samostatné mistry. Vyučování pro řádné žáky
rozvrženo jest na 3 roky. Školu tuto navštěvovalo 49
žáků. Druhým oddílem ústavu jest škola mistrovská,
která má za účel, poskytnouti zámečnickým pomocníkům
theoreticky i prakticky vyššího vzdělání v jejich ře
mesle a vzdělati je případně na přední dělníky, dílove
doucí neb mistry. Vyučování trvá 10 měsíců. Školu
mistrovskou navštěvovalo 7 žáků. Stipendií a podpor
vyplaceno ve školním roce 1911—12 5477 K. Sbor uči
telský čítal 5 učitelských sil, odbor. učitelů (dílovedou
cích) 4, externí 3.

Fotogratle sletu vydala ve skvostné úpravě firma
F. V. Langhans v Hradci Králové, Adalbertinum. Velké
fotografie k zarámování po 2 K dva druhy a to skupin
žen a mužstva. Menší fotografie, čtyři na jednom karto
ně, celkem na třech kartonech po I K. Album celé vá
zané 8 K, v kusech k zarámování 7 K. Pohlednice po
20 hal. Serie pohlednic 14 kusů. Objednejte přímo u fir
my. Možno též zaslati příslušný obnos v poštovních
známkách.

Konkurs. Dne 18. srpna t. r. vyplaceny budou z na
dace J. V. císaře a krále Františka Josefa I.. zřízené
král. věnným městem Hradcem Králové, na paměť Jeho
osmdesátých narozenin ve prospěch léčby churavých dě
tí příslušníků Královéhradeckých v odborných ústavech
léčebných — úroky v obnosu K 328.06. Kdož o požitky
tyto ucházeti se míní, podejtež v podacíní protokole po
depsaného úřadu purkmistrovského žádost. doloženou
průkazem o domovské příslušnosti a vysvědčením o
churavosti (vystaveným městským lékařem neb jeho
zástupcem), v němž budiž udáno, ve kterém odborném
ústavě dítě léčeno býti má, nejdéle do středy, dne 7.
srpna t. r. do 5. hodiny odpolední. Komu a k jakému lé
čeni nadace tato udělena bude, o tom na základě ustano
vení nadačních rozhodnouti přísluší městské radě v
Hradci Králové dle jejiho volného uvážení.

Spořitelna Králohradecká, Výkaz za měsíc červenec.
Vklady úsporné: ©Uloženo K 471.456.99, —vyhráno K
465.226.45, zůstatek K 16,092.976.10. — Vklady odvětví
šekového: Uloženo K 503.367.48, vybráno K 159.506.82,
zůstatek K 1,379.190.25. Cenné papíry K 1,888.034.40.Zá
půjčky na hypotéky K 10,691.762.61,zápůjčky komunál
ní K 2,240.962.59, zápůjčky na cenné papíry K 29.185,—.
Směnky K 728.647.85. Uložené přebytky K 1,235.338.88.

Záložna v Hradci Králové. Výkaz za měsíc červe
nec 1902. Stav vkladů počátkem měsíce K 1.947.672.—,
stav kapital. úroků 43.765.—, vloženo během měsíce K
186.809.—., vybráno během měsíce K 190.170.—, stav
koncem měsíce K 1,988.076.—. Stav půjček počátkem
měsíce K 2,560.937.—, půičeno během měsíce K 133.636.—,
splaceno během měsíce K 119.370.—, stav koncem mě
síce K 2,575.203.—. Počet účtů 4033. Reservní fondy K
213.096.—, závodní podíly K 90.738.—, pokladní obrat
K 905.751.—.

Na týdenní trh v Hradci Králové dne 27. července
1912 bylo přivezeno: hl: pšenice 62, žita 43, ječmene 20,
ovsa 182, vikve 2, hrachu 2, Jahel 6, krup 8, jetelového
semínka 81, máku 1; kop: zelí 75, okurek 90, kapusty
150, cibule 180, drobné zeleniny 460, mrkve 230 otypek;
kusů: vepřů 1, podsvinčat 393.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové, dne
ZT. července 1912. 1 hl: pšenice K 17.90 až 18.90, žita K
17.—, ječmene K 14.20 až 15.—, ovsa K 10.50 až 12—,
vikve K 24.— až 30.—, hrachu K 24— až 30.—, čočky

K 4— až 48.—, jahel K 24.— až 30.—, krup K 48.— až
50.—, brambor K 4.— až 5.60, jetelového seminka červ.
K 50.—, máku K 80.— až 100.—; 100 kg: žitných otrub
18.25, pšeničných otrub 17.50; 1 kg: másla čerstvého
K 3.20 až 3.60, sádla vepřového K 2.20, tvarohu K —.52
až —.56, 1 vejce K —.07; 1 kopa: zelí K 6— až 10—,
okurek“ K 280 až 3.60, kapusty K 1.20 až 4—, cibule K
—-.80 až 1.—, drobné zeleniny K —.60 až L—, mrkve
K 1.20 až 1.60.

Šedesátileté, diamantové Jubileum kněžské [slavil

dor Čermák, kněz senior naší diecése, po celý život
svůj kněz nad jiné církvi své věrný a v životě kněž
ském bezúhonný. Ač záhy v duchovní správě ochura
věl a do deficience vstoupiti musil, přece dočkal se tak

vati má vedle milosti Boha dobrotivého „své veliké
střídmosti a asketické odměřenosti i pravidelnosti ve
vsemi. Jubilejní mši svatou svou chtěl v soukromí, tiše
sloužiti ve své domácí kapli, kterou si velmi vkusně a
s mnohými obětmi zařídil a která jest mu tak milá a
drahá. Tam přistoupil k oltáři Páně za přísluhy vldp.
děkana Sysla, vlpp. Šmejkala, kaplana ze St. Boleslavi,
a Štěpiny, spirituála v Slatinanech. Přítomní byli také
mnozí z laiků, ctitelů jubilantových a ctih. Školské
sestry. Dojernné bylo dívati se. jak k oltáři Páně při
stupoval jubilár, stařec 8šletý, podporován jsa vldp. dě
kanem Syslem, starcem 81letým, svým upřímným příte
len. který týdně dvakráte svého přítele navštěvuje, aby
dědoušek dědouška potěšil v stáří svém. Po mši svaté
uděloval vldp. jubilár přítomným věřícím své jubilejní
kněžské požehnání a rozdával i rozesílal upomínky 0
brázkové. Roucho nové, které si byl objednal na mši
sv. jubilejní, ihned po mši sv. poslal do kláštera ve Fi
lii.psdoriu. Vidp. jubilára došlo veliké množství blaho
přání ze všech kruhů, ale více, bohužel, z laických, než
kněžských. Zvláště těšila stařečka velmi upřímná vzpo
mínka J. J. knižete Ferdinanda Lobkowitze, nejv. mar
šálka, a jeho dvou urozených sester, jimž byl v mládí
jejich domácím učitelem na zámku beřkovickém. Uro
zené dámy ve své nejen šlechtické, ale také šlechetné
na nejvýš pozornosti poslaly stařečkovi milému své
podobenky. Co zvláště také bylo milé a tklivé, že za
slal své blahopřání pan Theodor Čermák, c. k. oficiál
při soudu v Č. Skalici, ač nezná starého pána, ale z
úcty ke knězi, s nímž mástejné jméno. Po těchto mno
hých důkazech přízně a lásky žij, stařečku dobrý, klid
ně a spokojeně dále, patři jasně v další budoucnost, ne
boť Bůh miluje ty. kteří Jej milují a vše, ať příjemné,
ať nepříjemné, obrací k jich pravému dobru a blahu!

Hořice. Na výzvu společenstva hostinských okresu
hořického svolala společenstva z Lázní Bělohradu, z
Nové Paky a z Lomnice n. P., jakož i pivovar lomnický
a hořický své delegáty, by společně jako deputace in
tervenovali u agrárního poslance a okresního starosty
p. Janáka, rolníka v Bříšťanech a protestovali proti za
myšlené dávce z piva v obnosu 4 K. Deputaci uvedl
předseda společenstva hořického p. J. Rakušan. Pan po
slanee Janák deputaci ujistil, že, co osoby jeho se týče,
jest proti tak velké dávce z piva a že pracovati bude v
klubu, jestliže by nebylo možno dávku odstraniti celou,
aspoň pro zmenšení dávky té. Dále probrány i jiné stra
sti Živnosti hostinské, jako prodej piva v lahvích po
krámcích. zvysování daní, výcobecné zdražování všech
potřeb a j. Pan poslanec uznával plně strastiplné no
měry v živnosti hostinské a wybízel přítomné, aby ráz
ně se bránili. Debaty sůčastnili se za okres hořický pp.
J. Rakušan. předseda spol. z Hořic. Petr Svoboda z
Miletina. F. Gabriel z Bříšťan. za společenstvo bělo
hradské J. Sehnal z I.. Bělohradu a J. Ježek z Hoření
Nové Vsi, za společ. novopackého okresu J. Kocourek,
předseda společenstva, J. Blažek, oba z Nové Paky a
J. Havel z Vrchoviny, za okres lomnický J. Zajíc. před
seda společenstva v Lomnici a J. Bičík z Nové Vsi u
Lomnice, který současně zastupoval pivovar hostin
ských v Lomnici n. Pop. Za akc. pivovar v Hořicích
súůčastnili se člen správní rady p. Petr Raiman a sládek
F. Walzek. Pivovar novopacký se omluvil.

Běronice. Anděl smrti rozepjal peruti své dne 24.
července nad naší osadou, aby odnesl z kruhu svých
svěřených oveček s sebou na věčnost duši draze milo
vaného našeho faráře, os. děkana, vldp. Václava Vintery.
Osada celá zaplakala, když dověděla se, že skonal jí
ve středu večer o 10. hodině milovaný pan farář, neb
byl milován ode všech, poněvadž byl jim vším, dobrým
duchovním pastýřem, rádcem, ba přímo otcem. Každý u
něho nalézal pomoci, ochrany a rady; nikdo od něho ne
odcházel bez útěchy. Narodil se 4. března 1849 v Bohu
slavicích u Nového Města n. Met. Nižší gymnasium stu
doval v Broumově, vyšší v Král. Hradci, kdež také
vstoupil roku 1870 do semináře. Po vysvěcení na kněze
stal se kaplanem v Hněvčevsí, pak r. 1878 v Králové
Městci. Roku 1890 stal se kazatelem u sv. Ignáce v Ji
číně, odkudž I. srpna 1891 povolán za faráře do Běronic,
kdež působil velice svědomitě až do své smrti. Pohřeb
konal se v sobotu 27. července. Kondukt vedl a reguiem
sloužil vldp. vikář z Velíše Jan Tichý za assistence ka
planů dpp. France ze Žiželic a Vomočila z Velíše. Po
břební promluvu měl vdp. AI. Vašátko, os. děkan z
Král. Městce. Kromě těchto súčastnili se pohřbu vdpp.
faráři: Hroneš z Bohuslavic, Janák z Lovčic, Kašpar
ze Žlunic, Kuřil z Kuklen. Kuhn ze Slatin, Kuhn z Chlum
ce n. Cidl.. Láska z Hlušic, Mencl z Dymokur, Nývlt z
Činěvsi, Okrouhlický z Kopidlna, Pátek z Vrbice, Va
níček ze Slatin a Žofák z Lužce, dp. administrátor Sed
láček z Chotěšic. Kaplani: Pavlišta z Kopidina a Dejl
z Král. Městce, dp. katecheta Plocek z Král. Městce.
Oblíbenost v Pánu zesnulého dokumentovala veliké



FILIÁLKY A EXPOSITURY:
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Depeše: Kralobanka.

Založemroku 1966.

Akolový kapitál koran 15,000.000—

Reservní fondy korun 2,700.000—
Vklady celkem ca korun 41,000.000—

Celkový obrat na všech účtech v roce 193)
K 2278,101.040—

Celkový obrat na účtě pekladním v roce 1913
K 602,460.636.—

Založem roku 1968.
0995045040444

množštví účastníků pohřbu z kollátury i cizích, jichž
zrak nezůstal bez slz. Památka na v Pánu zesnulého
bude jistě dlouho tkvíti v mysli osiřelých oveček. Re
auiescat anima pia in pace!

Litomyšl. Po 30 letech sešli se kolegové v roce 1882
v Hradci Králové od J. M. dra. Josefa Haise ordinovaní
u svého spolužáka probošta v Litomyšli, Frant. Křivo
hlávka, jak si byli před 5 lety smlovili. A přišli: dpp.
Karel Adam, farář z Moravan u Pardubic, J. Bakeš,
farář z Č. Skalice, Tomáš Coufal, farář v Záboří, J. Ka
špar, farář a bisk. notář z lázní Bohdanečských u Par
dubic, J. Pfof, farář ze Starého Bydžova, J. Poláček,
děkan a bisk. notář ze Žamberka, Vojtěch Balcar, farář
z Cerekvice u Vys. Mýta, Alois Sedláček, děkan ve
Dvoře Králové, Jindřich Kučej, farář ze Šacláru v Krko
noších. Dva kolegové příjezd svůj sice opověděli, ale
snad pro deštivé právě' počasí přijíti nemohli. Tři kole
gové pro churavost přijeti nemohli. Ráno dne 30. t. m.
někteří kolegové celebrovali v proboštském chrámu
Páně. někteří u svého kolegy v Cerekvicích. Dopoledne
prohlédli si památnosti prob. chrámu Páně a probošt
ství v Litomyšli (obrazy, knihovnu, kapli sv. Markéty,
chrám Páně proboštský, založený od mnichů Augustini
ánů drahocenný poklad z dob Karla IV., ostatky sv. bi
skupa a mučedníka Viktorina, dar to vzácný od Kar
la IV.), pak velikolepou budovu kostela Piarlstického a
jeho hrobku, zámek knížete z Thurnu a Taxisu, krásný
jeho park, kapli hřbitovní u sv. Anny, hřbitov a jiné
důležité památky města. V poledne pohostil pak všecky
milé své kolegy, z nichž mnozí dalekou cestu až sem

po cestě tak daleké pro mnohého z dpp. kolegů, pobavil
všecky dp. děkan z Král. Dvora svými zkušenostmi ze
svého působení bývalého v duch. správě v trestnicích.
Než za nedlouho odvážel již vlak některé dpp. odtud
opět za svým povoláním. Někteří pak teprve druhého
dne odcestovali a jeden pobyl u svých milých příbuz
ných. Při rozchodu slíbeno, že se opět, dá-li Pán Bůh,

se postavte, soudruzi, zde soustřeďte swou činnost a
pak nebude ani třeba žádných konsumů.

Slezd českých měst v Mladé BolesEaví ve dnech
27, a 28. července měl velmi pěkný průběh. Promluve
ny na něm četné významné řeči a pojediráno o důleži
tých zájmech české samosprávy. Provedeny tu příprav
né práce k vydávání Slovníku veřejného práva na 0
slavu padesátiletí české samosprávy roku 1915. O ma
teřských školách a opatrovnách, hmotných a právních
poměrech učitelek a pěstounek na školáci: těchto refe
rovala učitelka B Horlova. Pošt. kontrolor Jos. Lu
kesle v Pardubicích pojednal o péči o mládež osiřelou,
zanedbanou a opuštěnou, zejména o zřizování sirotčin
ců. Stejně pozoruhodným byl i referát F. Sedláčka o
sirotčincích se soustavou rodinnou.

K velkým krádežím cukru v cukrovare v Radboří.
V cukrovaru v Radboři přišlo se, jak známo, na stopu
velkým krádežím, jichž se dopouštěli různí úředníci a
zřízencí cukrovaru, aby zboží dále rozprodali. Krádeže
trvaly po tři léta a přišlo se na ně teprve nyní, když
jeden kutnohorský obchodník se přiznal majiteli cukro
varu p. Mandelikovi, že kupuje již dlouho odcizený
cukr. Na to zahájeno vyšetřování a zjištěno, že hlav
ními pachateli byli skladník Josef Veselý, jerž byl také
už zatčen, dále vážný a účetní v cukrovaru, kteří škra
bali v knihách, též četní jiní zřízenci byli ma krádežích
účastni. Zemské finanční řiditejství zavedlo vyšetřování
s dozorci tamější expositury a ředitelství státních drah

jinou stanici přeložený, byl v Praze protokolárně vy
slechnut; od té doby je nezvěstný. Zjistilo se, že byl se

dali:Klamati čeští husité prohmamm podvodníkem grute
stantským, který sepsal o soudu nad Husem pojednání
takovým způsobem, jako by byl vyšel spisek z péca o
čitého svědka Pogia. Mohl-li. klamatí tak dlouho samé
husity, o Husovi cizí lhář, mohla se ovšem klamání. po
dařiti snadno aspoň na několik dní šejdířovi z Černé
Hory 4 to tím spíše, že přirozemě. mluvil velmi dabře
česky.. A tak čeští Husité, kteří. poctivé katolíky- z řad
sokolských vyloučili, klaněli se nadšeně kriminálnímu
chlapíkavi, představujíce ho jaka zástupce černohorské
vlády. Ač oficielní zástupci Černé Hory přijeli v pátek
a byli také českými notábly uvítání, byl v sobotu nad
šeně vítán »opozdilý taky-zástupce=. | Skuteční Černo
horci ohradili se proti nezvanému: wetřelci, když jim hyl!
na radnici představován, ale to Čecháčkům pranic ne
vadilo. Chlapík byl vysoký, hezký, černovlasý fešák a
proto ať dělá v Praze Černohorce! Chlap byl voděn:
jako nějaká specialita z jižní točny, krmen, napájen, vo
žen v automobilu, mnohokrát fotografován. Rozbil svůj;
stan v hatelu Gráfově na Vinohradech. Tam si vypůjčíl'
od hoteliera 200 K. Žil jako ruský šlechtic, pil šampaň:
ské.a za obsluhu dával čtšnítůrm korunové zpropitné,
protože uměl znamenitě »pumpovat« jak Pražáky: tak
Čechy jiné. Vylákal hojně peněz i od paniček a sleči
nek. Chlapíkovi se ovšem domů nechtělo ani po slétu..
Jeho hýření stalo se nápadným policii, takže detektivo
vé ho předvedli k zjištění. Leč přičiněnímvlivných vla

za svoji pomoc cukr, který pak prodával svému tchá

a kolegové! Ať nás hory a doly dvojí, náš kněžský stav
a oltář Kristův nás vždy pojí!

Chrudim. Radost zmocnila se katolíků Chrudim
ských v minulých právě dnech, kdy od úst k ústům
kolovala zpráva. že milý »náš pan učitel«, jak se zde
všeobecné říká, velevážený pan Alois Thuma, učitel
dívčí školy v. v. a dosud činný co učitel vězeňské školy

ště upřímní katolíci se radují, neboť musíme prozradit,
že náš pan učitel s životem katolického spolkaření ú
plně srostl. Stál u kolébky místní Jednoty katolických
tovarvšů a od té doby celých 48 roků jest jejím ve
lezasloužilým místopředsedou. A kdo zná, jak »vděč
ný: jest úkol vésti život spolkový, ten jedině ocení
zásluhu našeho oslavence. Přejeme z toho srdce váže
nému p. učiteli, by ze zaslouženého vyznamenání k ra
dosti všech přátel katolického živlu u nás těšil se až
do nejzazších hranic věku lidského, by v dosavadní či
losti a při svém dobrém humoru mohl s námi oslaviti
půlstoleté trvání Jednoty katolických tovaryšů, jejížto
takřka otcem jest.

Není přes reklamu! Není tomu dávno, co cítily se jisté
kruhy v Chrudimi uraženy nad tím, že katolíci v čelo
svých plakátů, zvoucích k návštěvě Svojsíkovy před
nášky o Číně, nedali tisknouti tituly svých organisací,
ač dole bylo výslovně tištěno, kdo vše pořádá. Ale páni
pro sebe mají jinou paměť než pro katolíky. 24. m. m.
octl se na nárožích plakát, oznamující otevření první
veřejné prodejny, kterou spravuje ústřední družstvo
konsumní — a více nic. Že konsum jest podnikem či
stě rudým, to z ničeho na plakátu nevysvítá; čí snad
chtějí tak rudí chytat hejly? To u nás již, milí páni, ne
Jde! Doba je pokročilá, měli páni soudruzi slyšet ty po

žové a ženy! Projevte odpor proti právě schváleným
branným předlohám, proti jakýmkoli ukrutným a ha

Kde máte velkou úrodu ovoce, zvlášť jablek, ne
prodávejte hned cizozemcům a Němcům, ale oznamte
nám, jak mnoho a jakého ovoce budete asi míti. Kde pak
nemáte ovoce, dopište nám, jaké ovoce byste si přáli.
Při nyněniší hojnosti ovoce mohou se jím všude záso

biti na zimu. Bez překupníků a Němců hodláme lidu
dáti příležitost výhodně prodati nebo naopak lacino na
koupiti nejen ovoce, ale i různé jiné věci. Těž zprostřed
kujeme všecky druhy pojištění pouze u českých firem.
Vše provádí k úplné spokojenosti katolický peněžní ú
stav »Eliška« v Hradci Králové (Adalbertimum.)

Různé zprávy.
Z dlecésního eucharlstického komitétm.| Přihlášky

na noclehy a na legitimace diecésní komižét již více ne
přijímá, protože by nemohl včas jednotlivé objednávky
rozeslati. Ve Vídni se nyní nahromadila spousta objed
návek, proto se všecko zdlouhavě vyřizuje. Kdo by se
chtěl ještě sjezdu vídeňského sůčastniti; nechť se obrátí
do Prahy aneb přímo do Vídně. Jakmile dojdou z Víd
ně dávno již objednané legitimace, rozešle je diecésní
komitét během týdne.

Medalie úřední na památku eucharistického kongre
su ve Vídni r. 1912. Ze zlata za 24% K, ze stříbra za
20 K. z bronzu za 3 K lze objednati u Bratří Schneiderů,
c. k. dvorních dodavatelů, Vídeň, V. okres, Siebenbrun
nengasse Nr. 18. :

Již u kolébky Jednoty sv. Metoděje stála diecése
Královéhradecká a neopustila jí ani po 37 letech jejího
trvání a blahodárného působení; jako předešlé roky i le
tos opět pamatovala značným darem 861.20 K na český
kostel, zadlužený 200.000 K, a na roční výlohy na české
služby Boží, které nyní již činí 11.000 K. Kéž by i jinde
Jednota této přízně a obětavosti těšiti se mohla! Proto
prosíme o další pomoc. | Zároveň vyslovuje Jednota

lidí na vojnu, proti novým daním na vojsko a další dra
hotě z toho vznikající. Suďte poslance © měšťáckých
stran, kteří pro toto všechno zlo na naše hlavy hlaso
valit« — »Komedleh, řekl čtoucí a s útrpným úsměvem
šel dál. A my se tážeme: Při tom slově »suďte poslan
ce« necítil p. poslanec Jirásek a soudruzi žádné šimrání
ve svědomí, mají-li jaké? Proč poslouchali rozkazu »ru
dého papeže« v »Arbelterzeltungu«, který kázal nesta
věti se proti branným předlohám? Vždyť by to bývalo
hračkou, kdyby byli poslanci soudruzi opravdu poslan
ci lidovými a kdyby byli hájili právo lidu a ne židů, kteří

karely a terminovýmobchojem činí dnešní drahotu. Zde

po více let místopředsedou I. odb. a svou neúnavnou
prací a obětavostí nemalých zásluh o Jednotu si získal.
Než, bohužel, opustil Vídeň a odebral se nejprve do
Švýcar a pak dokonce za širošírý oceán až do daleké

důležitost a blahodárné působení | z ciziny podporo
val ji hmotně. Letos však korunoval svou obětavost
milodarem 500 K, které, vstupuje ve stav manželství v
dálné Americe, se svou paní choti Jednotě poslal. Bůh
jim to ve stavu manželském hojně odplať!

Die velikého vzoru ševce z Kopalka. Ženatý český
šolér, který byl zaměstnán v Černé Hoře, rozhodl se,
že na účet lidské hlouposti bude dělati kavalira. Zajel
sl do Čech na všesokolský slet, kde dovedl balamutiti
velice chytře české kapacity tvrzením, že jest vojvodou
Plamenacem. Snad si vzpomněl, jak celé půstoletí se

však prostopášník v radosti naď svým vítězstvín si
vedl velice neopatrně, nedovedl zabrániti jeho zatčení
ani veliký znate! Jihoslovanů. Ktafáč, který před tířn za
kročil v jeho prospěch s výsledkem. Zkrátka, ahlápík:
znal dobře bezhlavé vlastenčení: patentovaných repre
sentantů českých. Věděl, jak jsou Pohostinní k jiným ci
zíncům ti, kteří by české katoHiky nejraději vy“edil ze
země. Mohli-li se v Praze dobře máti Turci, kteřt; jiho
slovanskou krev tolik katanovali ' přiživll se snadno.
také český dobrodruh. Nyní sedi za mřížemi jroto, že
si mysliř, že pražská policie ami nemůže býti vtipnější'
než nadšení vůdcové vlastenců. Tedy švec z. Kóopnftu
má nyní v Čechách velikého konkurenta, jemuž sám

Jak se židé assimilují. »Prikarp. Rus« obdržela ná
sledující telefonickou zprávu“ »Židovská ře“ ruských
sedláků přestala ve 2 hodiny odpoledne. Je raněno asi
30 sedláků, z nichž několik těžce. Majetek sadláků, jich
zemědělské produkty, jimine trh přivezené-byly dem.
rozkradeny a dílem zničeny. Ztráty sedláků. jsou velké.
Židé násilím od vozů vypudili sedláky a jich. predukty
židůn» rozprodali. Zvěst o Židovském řáděuf. jako blesk
se rozletěla po všem kraji: Sedláci zle byll rozhořčení..
Prvé- chvíle násiihm chtěli odvětiti na řáděnížidů, chlad
nokrevnost však nabyla wrchu a sedláci rázem organi
sovali ekonomický boj. Nyní ani jeden sedlák na brodský
trh nepřiveze své produěty: ani mléko ani zeleněnu.
Mnoho lidí do blízkých vesnic posílá pre nejpotňebašiší
věci Sedláci se usnesl, že na pomstu židům celý mě
síc: budou boykotovat brodský trh. Nyní již tržní ceny
se: zvýšily do nepravděpodobné výše.

Zázraky lurdské pokračují. Dne 4. červaa večer- při
sválostném průvodu povstala pojednoa: Angliřanita Mar
kéta Stablerová z Newcastle-on Tyne, jež po 2 léta a
5 měsíců nemohla choditi, stižena byvši ochrnatím n0
hou a levé ruky, jež byla úplně zbroucema. Den na to,
ve středu, uzdravila se pí. Barberciesová z. Paltže: Ro
ku 1904 podrobila se vnitřní. operaci, jež měla za ná
sledek úplné a trvalé ochabnutí sit Roke 1907přidaly se
jiné vnitřní komplikace, podrobila se mové operaci ale
následkem těto bldně živořita, až. do r. 1911, kdy byla
operována po třetí, načež živila se jem tekntou stravou,
smetanou, již častěji vyvrhla; od tO října živena byla
uměje. V lednu 1910 připojile se rána na měchýři. V

Lurd. Po koupeli v plsčině počaly se Il vraceti sy a
večer téhož dne pojedla pohodlně kus masa, jek ne
vzala do úst již po někořik let. Uzdravení její potvrdil
21. června professor fakulty lékařské v Paříži dr. Lelck
nam, jenž ji po dvě léta marně léčil. Dne 18. června u
zdravena byla 28letá Julle Oeorget z Chantenay v la
Sarthe, jež byla nemocná po 2 let Nemoc její počala
nervovými zanzleninami 'v krku, pozdějí postiženy 1

liné orgány, až ji konečně dna znetvořila levou nohu,
jež zkroutila se v pravo. Zároveň i žaludek vypověděl
ji službu, takže po 2 poslední léta nesnesla ani mléka.
Vysllením nemohla se ani hnouti, neřku-ll choditi. Při
koupeli cítila, jak se jí natahuje nohaa síly vracejí a po
koupeli kráčela pevně do nemocnice. Živí se teď po
hodině obyčejnou stravou a cítí se úplně zdravou. 19.
června zacelily se v koupeli Sletému děvčeti Ivette



»Goulmeau rápy velikosti pětiíranku, jež si utržilo při
půdu před.8 měsíci. Od té doby nemohlo choditi. Po
koupeli přálo si chodliti, což se mu snadně podařilo. Té
hož dne pozdravila se koupelí úplně pí. Amata Delau
nayová z Nučil-sur Passavant, jež trpěla po 18 měsíců
kostní nemocí, takže naprosto nemohla choditi. Zároveň
netrávi) ji Žaludek. A třetí případ téhož dne: 2áletá
Augusta Oirardeauová z Briollay z Angersu trpěla po
4 měsíce nervovými száchvaty, pocházejícími od zka
ženého žaludku.. a.to tak silnými, že jí kroutily všemi

. končetinami. Až-konečně 28. ledna zůstala jí levá noha
«ohnuta,. takže mohla choditi jen o berli. Lékař její vzdal
„se vší: naděje. Po koupeli v Lurdech chodila bez obtíže
„a též.žaludek sesilil tak, že se cítí úplně zdravou. 20.
„června uuzdraven byl 4iletý A. Lebreton z Boulevard
de Laval, jemuž dal dr. Spillmann vysvědčení: zánět
míchy spojený s paralysí. Ochrnut po jedné straně, lé

"čen byl Lebreton ve dvou nemocnicích, leč marně. Ja
kožto nezhojitelný dopraven byl domů, kde nemohl se
ani na loži posaditi. Po koupeli v Lurdech už se udržel
na nohou a při svátostném průvodu pozdravil se tak,
že mohl pohodlně choditi. 21. června začal choditi po
několika marných koupelích Sletý hoch Ludvík Podevin
ze St. Servan, jenž od narození neudělal kroku. Stižen
nemocí Pottovou, nebyl by do smrti chodil. Dr. Huet,
jenž ho léčil, dal mu šněrovačku, by mu hrb následkem
zkřivené páteře dále nerostl, k chůzi mu však pomoci
nemohl. Nyní hoch pohodlně běhá. Téhož dne pojedla
bez obtíží vejce a kus chleba 30letá Pavlína Garnierová
z Fougéres, když po 26 měsíců následkem vředů žalu
dečních živila se jen stravou tekutou. Častěji chrlila
krev a ztratila za nemoci 48 liber na váze. 24. června
uzdravena 33letá Anděla Soldevilla y Mas z Matara ve
Španělsku. jež dle vysvědčení doktora Viladewalla sti
žena byla ode 3 let naprostou nehybnosti a necitelností
nohou. Lékař potvrdil, že všecky prostředky se uká
zaly marnými. Po dva roky neopustila nemocnici v Ma
taro. Při svátostném průvodu v Lurdech pojednou po
vstala a bez obtíže chodila. 28. června uzdravena byla
pí. Julie Jeanninová z Bersaliienu (v Juře), jež po dva
roky trpěla znetvořující dnou. Dovezena byla v prů
vodu bratra, kněze, do Lurd, za hrozných bolestí, majíc
nohy velmi oteklé, takže ani kroku učiniti nemohla. Při
svátostném průvodu povstala a šla pohodlně do lékař
ské kanceláře, necítíc pražádných bolesti.

Stanovisko lékařské kontrolní kanceláře v Lurdech.
-Často představují se v kanceláři osoby, jež před rokem
nebo dříve se v Lurdech uzdravily a Jichž uzdravení
trvá. Že představený kanceláře dr. Boissarie počíná si
při konstatování hodně přísně a tvrdí raději méně, než
by se tvrditi dalo, toho jedním důkazem budiž svědec
tví nevěřícího lékaře A. Bastieda d'lzart z Méze. Ten
to dostavil se 4. srpna 1911 do kanceláře, představil se
doktoru Boissarie a počal: »Jsem lékařem dívky M.
Louise Rogues z Měze; léčil jsem ji po 3 roky a do
voluji si vám učiniti výtku.« Boissarie klidně ho vybídl,
aby se posadil a tázal se po výtce. Lékař začal bez
oklik: »Že jste uveřejnil o nemocné neúplný a dokonce
nesprávný úsudek.« »Proč Nesprávný?« »Protože je mno

. hem lépe vyléčena, než vy tvrdíte.« »Tak činíme vždy,
lépe je tvrditi v začátku méně, zbývá pak dosti času
tvrditi více po letech, jež definitivně potvrdí dílo sv.
Panny.« »Co je mně po vaší Panně, té neznám. Příchá
zím toliko, bych s vámi sdělil, že dívka, kterou jsem lé
čil a která velmi nemocná jela do Lurd, za 3 dny se
„vrátila úplně zdravá, což je v rozporu se všemi zásada
mi vědeckými.« »A co vás, pane kollego, jste-li nevěřící,
pohnulo k tomu, byste sem dojel a potvrdil zázrak?«
»Protože chci býti upřímný a z lásky k pravdě.« »Opa
koval byste laskavě své výpovědi před biskupem z
Arrasu, jenž předsedá sezení, týkajícímu se konstato

. vání?: »Před kým chcete.« Za hodinu na to před celou
assistencí podal dr. Bastide celý vývoj nemoci (na ko
nec ztuhnutí pravého kolena, pravého lokte a souchoti
ny pravého křídla plic) a končil, že uzdravení nedá se
vysvětliti přirozeně, »Rád bych věřil« pravil, »neboť
logické rozluštění této záhady může dáti jen vira, ale
nemohu.« Biskup arrarský Msgr. Lobbedey potřásl mu
rukou a pohnut pravil: »Zasluhujete, abyste věřil a sv.
Panna vám milost tu za vaši upřímnost vyprosí.« »Přejí
si toho.« Dr. Roguettte potvrzuje letos, že uzdravená
dívka přibrala na váze 9 kg a je úplně zdravá. — Brněn
ský :Hlas«.

u Ch. Bosse v Paříži knihu o »pravém Jorrisu K. Huys
mansovi«. Je známo, že romanopisec Huysmans, který
připadal dříve naturalistickému směru a vydával se
Zolou týdenník, v posledních dobách svého života se

. přiklonil úplně k mystickému směru a vstoupil jako
" bratr řeholní do benediktinského řádu v Ligugé. Coguio

tova kniha se počíná dosud neznámým listen, jeiž Huys
mans psal roku 1896, tedy právě v době, kdy byl na

- cestě do Říma a nemálo uvedl v úžas celý svět po
božným románem »En route«. Coguiot ho písemně žádal

- o vysvětlení některých věcí a Huysmans mu odpověděl:
»Můj drahý Cogulote, musil bych napsati encyklopaedii,
kdybych chtěl odpověděti na otázky, které jste mi před

mohl říci? Tážete se mne na můj názor o spisovatelích.
Ále já jsem nikdy nežil v tomto prostředí... Společ
nost? Ona vzbuzuje ve. mně nejhlubší odpor; vůdčí tří
dy mě odmltají a vedené vrstvy dávají podnět, že se mi

' kůže ježí, když s nimi přicházím ve styk. Já se o ně
zcela nic nezajímám a jest mým jediným přáním, abych
byl stejně daleko od jedněch i druhých. Radosti, které
nyní mám? Že žlji v klášteře podle hodin kanonicky roz

«dělených,že nic neznámotom,co se děje vPaříži, že
„-čtu knihy o liturgii a mystice, ikonografii a symbolice.

Že podle' možnosti vidím nejméně spisovatelů a tím
více mnichů. Že nepřijímám celé haldy knih, poněvadž
by mě to jen oddálilo od mého studia a vzaly by mi
málo 'toho volného času, jejž mám. Na to se obmezují
moje radosti. Mohl bych ješt čdodati čtení listů od ne
známých a milých přátel; takové listy mají více ceny
než literatura. Divadlo? Již deset let jsem nevstoupil do
divadla. Toto odvětví mne nedráždt a Coguelin a Sára
Bernhardtová jsou mi ošklivostí. Ve skutečnosti mě nic
netěší, co těší jiné. Ve veřejném světě se již necítím
dobře a mé vlastní knihy se mi jeví tak mělké a prázd
né, jako i knihy jiných. To jest »grosso modo«. co vám
mohu říci.. „«

Smrt astronoma. U Piacenze v Castelo di Stato ze
mřel 15. m. m. astronom J. Kř. Alanzi. Professorem ma
thematiky a fysiky byl přes 50 let, býval důvěrným
přítelem světoznámého hvězdáře Secchiho. Velké nadá
ní, obsáhlé vědomostí spojily se u něho s něžnou zbož
ností, která se jevila v nemoci a při smrti právě tak
jako v životě. Ve velikých bolestech těšil se jedině dů
věrou v Boha. Zaopatřen svátostmi umírajících, klidně
čekal smrt. Jedinou myšlenkou jeho byla spása a nebe.
Když přicházeli k němu žáci a přátelé, říkal jim, máva
je rukou: »porro unum est necessarium« — jednoho je
zapotřebí. A ukazuje na kříž, který třímal v levici:
»Odebírám se tam nahoru. Na shledanou v ráji! Jedinou
mou naději je Ježíš Ukřižovaný!« Když mu sv. Otec,
dověděv se o jeho nemoci, zaslal telegraficky požehná
ní, naslouchal čtení telegramu, který pak tiskl na hruď
a líbal, v levici tiskna kříž. — Nebesa vypravují slávu
Boží -— astronom to vycítil. Pohřeb konán velmi slav

nostně. ,
O Lenešlckém cukrovaru napsaly dne 1. srpna »Nár.

Listy«: Před rokem ve valné hromadě lenešického cu
krovaru zvolení byli do správní rady agrárníci a pod
heslem, že se má prodat rolnický cukrovar a že jest je
jich intencí, aby cukrovar si rolníci. udrželi sami, za
hájili akci k nákupu akcií cukrovaru a za účelem tím u
tvořili při cukrovaru syndikát. Syndikát ten disponoval
1134 akciemi. Na počátku letošního roku tento syndikát,
resp. správní rada prodala všecky tyto akcie dvěma ně
meckým bankám v Praze, ponechavši si pro forma jen
po 1 akcii. Akcie prodány Linderbance a C. k. priv.
úvěrnímu ústavu, kteréžto banky akcie ty rozdělily na
neštěmickou rafinerii 439, na rafinerii v Krásném Břez
ně 438 a Hospodářskou banku (za Ústí n. L.) 225. Zby
tek pak na jednotlivé ředitele těchto ústavů. Dne 30.
července t. r. konala se valná hromada, kterouž chtěla
dosavadní správní rada docíliti, aby dle úmluvy mezi
ní a novými kupci (Němci) uzavřené, do správní rady
zvoleno bylo nových 11 členů. Tato valná hromada ne
byla však dle stanov řádně svolána, poněvadž v pře
depsané stanovami lhůtě nebyl veřejně oznámen pro
gram valné hromady. Z tohoto důvodu, jakož i z dal
šího důvodu, že totiž akcie cukrovaru přes to, že jiní
akcionáři ohlásili v čas správní radě na akcie tyto své
předkupní právo, dle stanov jim zaručené, byly přepsány
na neakcionáře, totiž na výše zmíněné banky, podal dr.
K. Wiesenberger, advokát z Prahy, jménem konsorcia
při živnostenské bance v Praze utvořeného a zastu
pujícího celkem 785 hlasů protest proti konání valné
hromady, kterýžto protest byl přečtěn a ku protokolu
přiložen. Týž advokát ohlásil dále protest jménem p.
Antonína Záveského, nájemce velkostatku v Neštěmi
cích a to z toho důvodu, že jako akcionář nebyl k valné
hromadě pozván. Přes tyto protesty prohlásil předse
dající p. Jos. O. Srb, že ve valné hromadě pokračová
no bude, načež přistoupeno bylo k vyřízení programu.
Debaty o jednotlivých částech programu súčastnili se
se strany minority p. J. K. Ort, mlynář v Košticích, a
dr. K. Wiesenberger, a byly pak jednotlivé body progra
mu většinou německých hlasů přijaty. Pokud se týče
účetní zprávy, podal jménem minority p. J. K. Ort pro
test proti schválení účtů a odůvodnil jej tím, že mu ne
bylo dovoleno nahlédnouti do účtů společnosti, ač toto
právo dle stanov každému akcionáři zaručeno jest a on
v předepsané lhůtě svého práva v závodě použítí chtěl.
Při volbách zvolení byli hlasy německými, jakož i hlasy
celé správní rady: Bácher Rudolí, továrník v Roudni
ci, Krohn Herman, řed. cukrovaru v Doubravicích, Eli
šák Ludvík, řed. kreditního ústavu, Fischek Jindřich,
řed. rafinerie krásnobřezenské, Fonovitcs Hans, řed. ho
spodářské banky, Freund Emil, řed. Lůnderbanky, Ro
bert Kořán, maj. cukrovaru v Cerekvicích, Frant. Meli
char, továrník v Brandýse, Rob. Patočka, řed. rafinerie
v Neštěmicích, Emil Sommerschuh, řed. rakovnické ša
motky a Otto Tanzer, továrník ve Zlonicích. Za revi
sory Oeorg Wiener, řed. Úvěrního ústavu, Josef Pop
per, řed. Liinderbanky a Adolf Trinks, něm. agrárník z
Dobešan. — A tak cukrovar dříve český ocitl se vlast
ně v rukou židovsko-německých.

Veliká péče o lid. Sám soc. dem. časopis »Rudý
Prapor« (centralistický) napsal o veliké »obětavosti«
soc. dem. posl. Biňovce: »Náš poslanec soudr. Biňovec
se stará o nás, t j. o své voliče, s obětavostí opravdu
nehledanou. S kým dostane se do společnosti, pro kaž
dého má radu: Zahrajem si! Touto svojí činností pomá
há nám na našem okresu utěšeně — od peněz. Všechno
dostanu, všechno vám vyhraju, tak nám slibuje. — Ano,
ano, vyhrává, ale ve ferbluf Není to však dávno, kdy
byl přistižen a zjištěno jeho »separatistické vyhráváníl«
Na židli pod ním našli jeho spoluhráči kartu. Biňovec,
rozumí se, dostal svůj díl — a díl, který vyhrál — asi
160 K — byl mu odebrán! — To je činnost českoslovan
ského soc. demokratického poslancel«

Zkouška z hlouposti. Jak vysoce cení soc. dem. ča
sopisy duševní vyspělost svých čtenářů, patrno z toho,
co se jim odvažují předkládati k věření. »Právo Lidu«

na př. napsalo: »Papež Lev XIII. zakázal duchovním,
Že nesmí jezditi na velocipedu, protože velociped vyna
lez! ďábel. Dle výroku Lva XIII. také páru a elektřinu
vynalezl ďábel, pravověrní křesťané nemají jezditi vla
kem, poněvadž železnice jest vynález čertův; kněží,
blízko železniční trati bydlící, mají se modliti za duše
těch, kteří jedou vlakem.« — A když »Právo Lidu«
odpravilo Lva XIII., jehož intelligenci a státnickému
duchu kde kdo se obdivuje, ještě s větší kuráží pustilo
se na výlet do katolických dějin a tvrdí tyto — pravdy:
»Pius VI. nazval první balon urážkou Stvořitele«. »Pa
než Klement X. vydal pastýřský list proti — potápěcímu
zvonu, jiný papež dal upalovati břichomluvce« atd. —
Věru k přijmutí takových drzých lží za bernou minci
jest potřebi veltké dávky duševní tuposti a nemyslivého
fanatism“. Ale rudý orgán ví docela dobře, co si vše
cko může k svým čtenářům dovoliti. Tito ubožáci však
by měli protestovati hlasitě proti ohlupování toho druhu.

Odpověď katolika V. Zbořila na otcovské napome
nuti Masarykovo. Když se rozlehly protestní výkřiky
proti Macharovým »Pašijím«, ocitl se Masaryk v úz
kých. Pravý úmysl Macharův nedal se oddisputovati
žádnou sofistikou, poněvadž litera tištěná mluví zřetel
ně, v jaké lásce má Machar jak křesťanství, tak jeho
Zakladatele. Člověk, který potupil osoby biblické křikla
vými, ničím neodůvodněnými lžemi, přece nemůže býti
pokládán za ochránce těchže. Všecko psaní Macharovoo
»jedu z Judey« jest dokumentem, zda chtěl tento muž
uveřejněním »pašijových« nadávek osobě Kristově vzdá
ti čest. Proto chodí Masaryk okolo dokumentů jako ko
lem nebezpečného močálu. Ponecháváme další charak
teristiku Masarykovy obrany našemu panu dopisovateli,

který slíbil, že v té příčině ještě promluví. Poukazu
jeme vsak aspoň na to, jak bystřický továrník V. Zbo
řil odpovídá Masarykovi na otcovské povzbuzení k čest
nému jednání. Masaryk napsal na adresu obecní rady
v Bystřici p. Host.: »Dočítám se, že interpelace byla
schválena většinou hlasů, ale nedovidám se, kolik bylo
členů přítomno a byl-li sl. obecní výbor správně svolán
a řízen... Spravujte svěřený Vám úřad pilně a čest
ně a podle zákona... buďte jednoduše slušnými, ne
Istivými lidmi«. — Tak napomínal blahosklonně člověk,
který svou protekci dovedl krýti a hájiti notorické pod
vodníky, jichž Istivé spády mohl poznati okamžitě. —
Na tyto rady velikého humanitáře odpověděl továrník
a radní V. Zbořil mimo jiné toto: »Obecní výbor svolán
byl k sezení, o kterém pronášíte pochybnosti, na den 3.
června t. r. oběžníkem dne 31. kvěna a usnášel se za
přítomnosti 24 členů plnoprávně. Usnesení o přípisu Vám
zaslaném přijato bylo co pilný návrh před ostatními II
body denního pořádku všemi hlasy přítomných, proti I
hlasu soc. demokrata. Teďy 20 hlasy proti 1 a byli mezi
hlasujícím i pánové, kteří Vás pod dojmem Vaší inter
vence v záležitosti Jihoslovanů při posledních volbách
za poslance volili, avšak o Vašich posledních počinech
protináboženských s největším rozhořčením se vyslovili.
-- Pronášíte-li však ve své odpovědi napomenutí ohled
ně »čistoty voleb podle zákona a spravování svěřeného
úřadu pilně a čestně«, tu prohlašujeme veřejně, že všech=
ua tato napomenutí hodí se u nás jen a jen na Vaše stou
pence, kteří ve veřejných, jim občanstvem svěřených
funkcích tak jednali, že jste byl dávno povinen je buď
od sebe odmítnout aneb alespoň veřejně napomenout,
maje o jejich »činnosti« důkazy v tom, že nástupci, vo
lanými revisemi, pořádek po nich provádět jsou nuceni.
Byste sám a celá veřejnost o těchto Vašich lidech a
tupitelích nás a našeho města souditi mohli, tážeme se:
Je možna čestná součinnost s lidmi, kteří co veřejní
funkcionáři, udělavse se současně dodavateli, podají ú
čet za své práce a dodávky na 14.000 K a soudně donu
cení jej sníží na 2000 K? Je správné, když radní přijímá
od obec. úředníka po tři léta remunerace v obnosu 1200
K a odmítá jemu vydati na přijatý obnos písemní stvr
zenky, uváděje jej takto do podezření zpronevěry? Je
správné, když funkcionář přičiní se o dosazení svého
svna do podniku jím spravovaného a s ním jej vede, ne
dbaje dozorčích a jiných předpisů až na pokraj úpadku,
odloženého jen těžkými „finančními oběťmi súčastně
ných? Je správné, když v knihách Vaším stoupencem
vedených jest přijatý obnos 8000 K ve vydání prostě
Škrtnut? Je správné a čestné odnášeti před revisí knihy
účetnické ze závodní kanceláře do svého bytu a před
ložení těchto revisorům odmítat? Je čestné, když Čech,
vstoupiv do služeb německé firmy, tupí, chtěje skliditi
pochvalu, svého »direktora«, svůj národ posměšnými
kuplety o »bémiše Venclu« tak surově, že sám majitel
této německé firmy se proti tomu ohradil? Je čestné,
když Čech zrazuje své spoluzaměstnance, že se súčasí
nili volební porady našinců, proti straně německé, slídiv
po nich vylézáním na stromy před hostinskou místnost!?
Je správným, když obecní radní v odboru sám navrhu
je a odůvodňuje zvýšení obecních přirážek, a v plenu,
vida za sebou posluchače, mluví proti? Je správným,
když člen obecního výboru obdrží dodávky a práce o

ji zvláštní



Za husitskou svobodu.
ní.

Nepokojný Želivský, který ohrožoval za po- '
moci novoměstské chátry svobodu i hrdla všech
pokojnějších kališníku, byl konečně 9. února r.
1422vlákán na radnici staroměstskou, kdež byl s
devíti svými pomocníky tajně sťat. Za své krva
vé činy zasloužil popravu již dávno, ku které mo
hlodojíti přesně v duchu husitských ustanovení ve
řejně. Ale konšelé duvodně se obávali srocení —
poněvadž novoměstští stoupenci Želivského hol
dovali právu pěstnímu, neohlížejíce se nijak na stá
vající řády. Když však zpráva o smrti Želivské
he přece se po Praze roznesla. nastal hotový sou
dný den. Někteří konšelé sťati a oloupení. Domy
osobních přátel Husových (pražských mistrů) by
ly vydrancovány a knihovny jejich trhány. Kteří z
nich se nezachránili rychlým útěkem, byli vsazeni
do vězení. Jak by sc bylo vedlo Husovi, kdyby se
byl postavil na odpor proti takovému řádění? Sta
rý letopisec praví, že se tehdy stala v Praze ško
da větší, než za obléhání města obrovským voj
skem Sigmundovým.

Když byl Želivský pochován, 'sťato druhého
dne pět konšelu staroměstských. Samy rodiny po
pravenců pak zakoušely veliká příkoří od novo
městské chátry. Někteří mistři vypovědění do
Hradce Králové, aby se prý káli. .

Již před hrozným masakrem dle zprávy Va
vřince z Březové stoupenci Želivského »ve dne i
v noci mistri protiviti se nepřestávali. Kteřížto
(Želivovcí) i prosili sou, aby mistři jakožto svůd
ce a protivníci pravých kněží byli zmordováni neb
ztopeni neb z města jako psi... vyvedení byll.«
Po masakru zakusil osten svobodomyslnosti ra
dikálních husitů sám Rokycana, který se později
stal duchovní hlavou církve husitské.

Nicméně týž Rokycana s plným zápalem za
čal spílati hrubě prvým průkopníkům Jednoty če
skobratrské, hněvaje se prudce, že tito činí v jeho
církvi roztržku. Jak nekřesťansky a bezcharakter
ně ubohé Bratry osočoval, patrno z těchto slov:
sLidem na voko zdají se býti tiší, pokorm. —
Pod tím faleš, blud a podvod. Takovíť Pikharti sů
jako zlatý falešný, před lidmi zdají se nábožní, ale
uvnitř istiví, liší, falešní, neupřímní pokrytci, cizo
ložníci, duší lidských vražedníci, ve všem zlém se
zlými se srovnají, jedno (jenom) s nimi do koste
la choditi nechtějí, než v hodování, v lání, v krč
mování, v opilství, v tom se s jinými srovnávají.
Pikharté nad vás (nad husity) nic nemají, než blud,
v němž stojí.« Tak odpravovala zakrslá duše Ro

velice bědoval nad úpadkem mravů kněžstva hu
sitského. Rovněž tak se choval ke Kapistránovi.
A že tento muž, za něhož došlo k velikému mučení
českých bratří od husitů, stal se vrchním správcem
české církve, zřetelně lze poznati, jak přáli svo
bodě náboženské ti, kteří jej v čelo postavili.

Naši odpůrci rádi si vymýšlejí karikatury Je
suitů, vášnivé demagogy, oblečené do jesuitského
hávu. Nuže, nemusí choditi pro skutečné příklady
hrubého despotismu daleko. Tak neomaleně a lži
vě nepošpinil ze vzteku České bratry nikdo jako
Rokycana, který netoliko tak proti Bratřím kázal,
ale i do své Postily slova uvedená vepsal. Bude
také záslužno podati rozbor dopisů, vyměněných
mezi Rokycanou a Kapistránem, aby se zřetelně
poznalo, kdo vlastně spílal zcela bezdůvodně. Ro

pisech velice četné. Jiní pronásledovali nazákladě
stávajícího zemského zřízení, poukazujíce na zně
ní zákona, Rokycana bojoval křiklavým Ihaním.

A když Praha za slabé vlády Ludvíkovy se
stala ve skutečnosti republikou, nad níž vládlo ne
úprosným karabáčem několik oligarchů husitských,
nastalo nejhorší pronásledování jak protestantů,
tak Českých bratří. Inkvisice husitských sobéů ně
které občany pro jejich náboženské vyznání upá
lila, jiné vsazovala do tuhých žalářů a mnoho jich
z Prahy vyhnala. >Bodří< sousedé husitští však
dovedli přimhouřiti obě oči, když obdrželi od no
votářů výpalné. Sami židé se nabízeli, že za dobré
zaplacení odpuštění sprostředkují.

Teprve katolický král Ferdinand I. učinil bo
hopustému řádění tomu konec, ale musil užíti nej
větší obratnosti a energie, než zlomil hroznou moc
krvavého primátora Paška z Vratu a jeho pomoc
níka, husitského administratora Havla Cahery. V
další době Čeští bratří se utíkali o pomoc i ke ka
tolickým hierarchům proti husitskému bezohled
nému pronásledování. :

Když byl r. 1547zlomen tuhý odpor stavů pro
testantských protí Ferdinandovi, dovedla se prote
stantská šlechta vyhnouti příslušným trestům. Aby
snáze vyklouzla, nechala své českobratrské spo
jehce na holičkách.

. Nyní pak začalo tak hnusné udavačství na
bezbranné České bratry od církevníků husitských,
Be pronásledovaní zakoušeli pod husitskou: inkví
sicí, veděénou bezcharakterním administrátorem
Mystopolem a kněžstvem husitským. Český bratr

Jan Černý, mluvě o hrůzách tehdejších, žaluje na

nectní a nestydatí lotři, cizí ženy sobě nestydatě
chovajíce; k tomu ožralci a lháři bezední. Žádný
jistě, ani hejtmané královští, ani kněží římští pod
jednou tak zle, tak tyransky, takovými haněními a

cy, zlořečenstvím a takovými věcmi netrápili jsou
kněžstvo (naše) jako to nestydaté kněžstvo kallš
né, všeho Božího i lidského řádu a studu zbavené
a prázdné; a tak se byli vztekli a v zlosti i v pýše
prot bratřím pozdvihli, že s nimi všudy na všech
ny strany dosti činiti bylo. A skrze ně největší ža
loby a sočení vždycky šla ku králi, k arciknížeti a
k radám královským na bratří.«

Tu. jest dokument velice výmluvný, jak po
hlížeti na husitskou svobodu. Hus byl upálen po
dlouhém vyšetřování, když vyzněla na plano pros
ba. aby své přiznané bludy odvolal.

Zato však zavilá individua husitská, ač si prá
vo na svou svobodu proti církvi katolické hájila,
z nekřesťanského vzteku pomlouvala České bratry.
Lstí a podvodem je doháněla před soudní tribu
nály. Kdo by chtěl z moderních lidí svěřiti občan
skou svobodu svou násilníkum toho druhu? I kon
servativnější dějepisci snaží se ruzným zpusobení
inkvisici husitskou omlouvati. Nedaří se však to
nikomu. Má se mluviti o té despocii přímo, otevře
ně, zrovna tak. jako se mluví o katolických sou
dech nad kacíři. *

Kulturní jiskry.
Protestantská štóla. Soc. dem. »+Nordbohmi

znalo za potřebné zastupitelstvo evangelické fili
ální obce v Podmoklí-Děčíně také předcházeti »do
brým. příkladem, jelikož se usneslo na řádu što
lárních tax. který v přirovnání k starému štolární
mu řádu římsko-katolické církve vykazuje sazbu

vangelická církev jest -lacinější«, jest tam jedním
rázem odpraveno. K ročním církevním daním při
stupuje nyní řád štolárních tax, který v kruzích
méně zámožných mniže vzbuditi všecko, jenom ne
radost. Poznámka, že případně při méně zámož
ných taxy se zmenší na polovici a při chudých do
cela se odpustí, jest při tom jen velice hubenou ú
těchou. I polovice stanovených taxovních obnosů
jest pro méně zámožné příliš vysoká. Na př. křest

odbývají pak analogicky za 21 až 56 K. U římských
katolíku to stojí dle okolnosti 6 až 7 K. Jestliže ne
zámožní (dělníci atd.) za oddavky mají platiti také

době, kdy o úřednictvo a sluhy úřední jest posta
ráno způsobem moderním. A kněz si má sháněti
doplněk kongruy josefinskou štólou, která jest tak
zastaralá, že náprava jest nezbytná, zvláště uvá
ží-li se, go všecko ruzné korporace i jednotlivci od
kněze požadují. Ti lidé, kteří se chlubí, že nevěří
na zázrak žádný, snaží se přesvědčiti své okolí a
spoň o jednori velikém zázraku, že totiž kněz mi
že a má povinnost rozdávati na všechny strany, 1
když nemá ani tolik příjmu, aby sám nemusil dě
lati dluhy.

Protestantská propaganda jest velice chytrá.
Umí lákati do tábora Lutherova a Kalvínova pou
kazem. jak jest potřebí opříti se římské hamižno
sti. Pruští agenti slibují, přinášejí dary, platí na ko
stely. tak že si myslí prostomyslný člověk, že to
tak bude trvati stále. Zalím však počáteční dary
jsou pouze pujčkou na směnku, zakládacím kapi
tálem, který má nésti pro dárce přiměřené úroky.
Kdvž již jest kýžený počet nových oveček polro
madě, když již není zvláštní obavy, že by se vrt
úli odpadlící do církve. kterou opustili, předloží
se jim štolární poplatky, nad kterými žasnou. O
všem tak velikou Štolu nikdy a nikde protestanté
nevymáhají, jakou dovedou vyždímati na svých
poddaných soc. dem. vudcové. Ti vědí. jak veli
kých nákladu jest zapotřebí k vedení kteréhokoliv
sdružení a přece stále vytýkají církvi veliké příj
my. To jistě proto, aby zapomněli rudí poplatníci
přemýšleti o povaze zdanění vlastního.

Sjezd Cyriliské jednoty v Písku vydařil Se
znamenitě. Dne 23. července vykonána dojemná
slavnost nad hrobem. populárního církevního skla
datele Františka Gregory (1819.-1887). (iregora
byl spolutvarcem české rázovité hudby duchovní,
který dobře prostudoval ducha písní, uložených v
uaročeských kancionálech literátských bratrstev.
Jeho mše, Tedea a jiné skladby církevní nesou se
duchem hymnickým, -- Na hrob zasloužilého a zbo
žného skladatele položen věnec. Pak přednesli ře
či Dr. Mrštík, Unger a Martens. Když byl zpíván
smuteční sbor, spoluůčinkoval i mistr Ševčík, kte
rý se účastnil s horlivým zájmem všech slavností
sjezdových. Účastníci za doprovodu nejdp. biskupa
budějovického navstivili výstavu. Večer došlo k
zdařilému koncertu. v němž se vyznamenali žáci
miscrovské školy Ševčíkovy. Zpěvní část obsta
ral místní chrámový sbor a operní pěvee od diva
dla v Dortmundu Karel Schmaus. Druhý den vě
nováno pozornost cyrillské myšlence příslušnými
řečiní. Odpoledne zapěno Foerstrovo :Xtabat Ma
ter.: Tento sjezd zajisté bude svou zdařilostí po
vzbuzením k další ušlechtilé práci.

Diety a volební fondy nad — zásady. »Mor.
slezská Revue: píše o stanovisku sociální demo
kracie k branné reformě toto: »Především soc. de

annoho. Při tom jestě nutno uvážiti. že při více než
20 sedadlech za svatební společnost musí se za
platiti zvláště 30 K. Pohřby jsou rovněž daleko
dražší, než při řimsko-katolické konkurenci. Taxy
obnášejí se zvoněním dle tříd 11 až 64 K, pro děti
9 až 34K. Tedy smrt a pochování jest u evangelíků
velice nákladnou věcí.« V následujícím čísle 55.
pak otiskuje list dodatek, že po onom otištěném za
slánu některých nespokojených učiněny kroky, a
by se odstranily některé štolární přemrštěnosti.

Ovšem musíme vzíti v úvahu, že tu kritisuje
list soc. demokratický, který těžko si dovede u
činiti představu, jakých velikých nákladů vyžadují
často i bohoslužby zcela jednoduché. Opravy ko
stela, placení kostelním sluhům, praní rouch atd.
vyžaduje „slušný peníz všude. Ale i pak jest zřej

mo. že Evangelická obec požadovala poplatky
dosti značné.

Pokrokáři závidějí i chudému kostelníkovi,
který má ročního »stálého platu« tři desítky, je
stliže při svém každodenním zaměstnání v kostele
při čistění kostelních místností si požádá při po
hřbu anebo svatbě korunu. Všecko jeho každoden
ní přičinění není ničím, to má >konati zdarma.« Hů
ře se ještě patří na naše kněze. Kdo umí aspoň
trochu počítati, musí uznati, že za takový »stálý
plat«, jaký má pravidelně kaplan, nechtěl by pra
covati v továrně žádný soc. demokratický kovo
dělník. A přece se vyčte každý groš. © Křičí pro
ti »nemilosrdné štóle< právě ti lidé, kteří knězi za
celý svůj život nedali ničeho.

Klerikální Rakousko! Učitelé před snesitelnou
úpravou platů brali »jarmarkales. dušičkales, so
botales«, zkrátka z několika stran, ale dohromady
činily ty kavalírské platy ročně několik desítek,
za něž by nyní úředník nebyl živ ani měsíc. Proto
si musili paedagogové vypomáhati hraním při muzi
kách a jiným způsobem. Platy jsou upraveny nyní
aspoň -tak, jak se sluší na stát civilisovaný. To vše
cko však nedostačuje, jak lidé rozumní souhlasně
uznávají.

Ale kněz? Tomu se vyplácejí peníze na zá
kladě zrovna tak zastaralých řádů, jako dříve u
bohým >učitelským.« Kaplan bere pod třemi, čtyř
mi Jituly ročně sto dvacet nebo dvě stě korun v

do Vídně výkonný výbor z Prahy a postavili jej
před alternativu: buď peníze na nové volby anebo
zbraně dolu! A výkonný výbor opravdu uvěřil, že
se jedná o nové volby a peníze, kdyby se měla
věc hnát do krajnosti — a soc. demokracie česká
kapitulovala tak. jak toho není v politických ději
nách našich pamětníků, Nikdy se ještě nemluvilo
o korupci a zbabělosti tak nestoudně veřejně, jako
v tomto případě! Branná předloha je obrovské bře
meno pro lid široké vrstvy. soc. demokratičtí pře
dáci to věděli a říkali; ale když měli vyvodit dů
sledky a když měli pomstít aspoň nějak nevinnou
krev budapešťských spoludruhu, tu se utekli za
dietv a volební fondy a utekli zbaběle z bojiště, a
by pak s tím větší drzostí láteřili na schůzích li
du na druhé politické strany. Smutnějšího obrazu
tato část české oposice poskytnouti nemolla.<

A jak se umějí nyní vymlouvati! V Moštěnici
sov. dern. poslanec Marek vykládal takto: „Poslan
ci soc. dem. neznemožnili obstrukci přijetí bran
ných předloh proto, aby vytrestali lid. Jaké po
slance si zvolil, takové má. A jelikož si zvolil vět
šinou poslance agrární a měšťácké, tož proto ne
měli oni příčinu stavěti se obstrukčně proti větší
ně, jež předlohy přijala. Proto že poslední volby
konaly se ve znamení zničení soc. demokracie, tím
dříve nechali soc. dem. projít branné předlohy, aby
byl potrestán za to, že nevolil sociální demokraty.«

Co že? Poslední volby měly soc. demokracii
zničiti? Vždyť přece soc. demokraty volili agrár
níci, pokrokáři, ba i národní sociálové proti kato
Ikům. Ale nejzajímavější jest. že lidový parlament,
jejž soc. demokraté tak horoucně uvítali, má býti
na světěk vůli potrestánílidu—pokud si lid za
choval občanskou samostatnost. Sám zkartelova
ný crgán dra. Stránského »LidagvéNoviny« napsal:
»Hlavnízásluhuo brannou předlohu mají sociální
demokraté, kteří se podrobují s dojemnou přímo
trpělivostí všem vládním přáním.« Ale soc. demo
kraté hrnou se s celým vášnivým temperamentem
proti konservativcům a ovšem i proti katolickým
poslancům moravským.

Konfiskační prakse proti katolikům. Již jsme
nejednov upozornil, jak v tisku protikatolickém
projdou bez konfiskace články, v nichž se přímo
snižvje Kristus. Projdoui takové věty, v nichž se



Kristu spílá. Náhodou některý katolický tisk vzpo
mene si upozorniti, jaké nadávky na náboženství
otiskují lidé ti, kteří katolíkům samým odporučují

činnosti, Katolický časopis zabaven, jako by chtěl
sám škoditi náboženství, ačkoli k výrokům proti
katolickým přidává příslušnou výstrahu.

Nyní v Chorvátsku katolický časopis »Dan«
uveřejnil citáty z knih, jež se nalézají v žákov
ských knihovnách středních škol a půjčují se žá
kům ke čtení. »Dan< dokazoval, že takové knihy
do žákovských knihoven se nehodí. A státní ná
vladnictví časopis zkonfiskovalo. Tedy co nesmí
býti uveřejněno v novinách ani na výstrahu do
spělým, to se půjčuje ve škole žákům beze všech
zmírňujících poznámek. Ovšem že totéž návlad
nictví za vlády Cuvajovy sotva bude pronásledo
vati tv, kteří takové knihy do školních knihoven
vpašovali. Katolický časopis však to odnesl.

Také charaktery. »Rovnost« přinesla dne 30.
července toto prohlášení zmíněného již Cyrilla Bíl
ka proti soc. dem. centralistům: »>Kesvému nej
většímu podivení shledal jsem, že v časopise »Pro
letář otisknut byl článek mnou podepsaný ten
denčně proti'správě Všeobecné dělnické nemocen
ské a podporovací pokladny v Brně namířený, tak
jako by představenstvo jmenované pokladny způ
sobem nečestným bylo provádělo volby delegátů.
Oproti tomu prohlašuji, že toliko pod nátlakem a
byv v pravém slova smyslu zpit pp. Banďouchem,
Bartákem a Kovandou, kteří mi zaplatili pivo a dali
mi 2 K v Dělnickém domě za tím účelem, bych
prohlášení, které mi pan Kovanda předložil, pode
psal. Domlouvali mi stále, že dostane se mi za to
místa v kanceláři. Prohlašuji, že nyní, jsa při
zdravém rozumu. nemohu představenstvo ani kte
réhokoliv funkcionáře podezřívat z jakéhokoliv
nečestného skutku při provádění voleb delegátů
konaných dne 1., 2. a 3. června 1912 a tvrdím, že
volby tyto děly se způsobem čestným a žádám
tímto činitele pokladny, by proti mně nepodnikali
dalších kroků, poněvadž by mi takto způsobiti
mohli toliko zbytečné nepříjemnosti a domnívám
se, že po tomto vysvětlení se mnou se strany sou
druhů mne znajících, opovrhováno nebude. Cyrill
Bílek m. p.. Husovice, Riegrova ul. 72. Honzák
Josef, úředník, Brno, Hejna Klement, Židenice,

Rozsíval Jan, Židenice, Res Josef, Židenice. V Brně,
30. července 1912.« — Kdo chce ještě více! To je
boj, který se provádí ve znamení »volnosti, rov
nosti a bratrstvíc!

Židovská výdělečná žurnalistika. Pokud kapi
tál se neocitl většinou v rukou židovských, pokud
myslícím bytostem nebyla hozena na krk oprátka
tuhé závislosti finanční na židech, potud se bojo
valo důvody, ideami. Nyní však židovskými ma
chinacemi a chytrou konkurencí došlo tak daleko,
že volný projev novinářský má spoutané ruce
sterými nitkami židovských insertů, výpůjčkami u
židovských bank atd.

Jak orgán volnomyšlenkářský »Neue Freie
Presse« k takovému zbahnění přispěl Ivím podí
lem, vyznává dne 26. července sám českožidovský
»Rozvoje: »Neue Freie Presse« je orgán kapitali
stický, v nehezkém toho slova smyslu, člověk ne
ví, kde píše redakce a kde rozhoduje administrace
a vlastně direkce, hlavně mi vadí, že je to list na
prosto vládní (?!). Nerozhodný a obojetný, liberál
ní a zpátečnický, jak toho káže čas a potřeba. Je
to list rakouský či rakušácký, který zájmům Ra
konska rozumí méně než zájmům Madagaskaru,
a proto, že má moca vliv, způsobil tolik rozvratů,
tolik škod. Nepamatuji se, kdy stála »Neue Frele
Presse« ve službách dobré věcí. Když jednalo se
o věc Chorvátů, stála na straně Maďarů, když byli
v tísni Malorusové, stranila Polákům. Zkrátka a
dobře, inkorporované, předbřeznové rakušáctví,
bez kouska citu k národům neněmeckým. hluché k
jejich potřebám kulturním i hospodářským. Kapi
talistický tisk píše tak, jak musí. jak mu diktují je
ho interessy, a proto je stanovisko »Neue Freie
Pressec proti Maďarům daleko benevolentnější

než k slovanským národům. Jakmile by si proti
Maďarům něčeho dovolila, odpadlo by ne dva ti
síce, nýbrž nejméně deset tisíc abonentů a to je
pozadím celé té přízně. List musí vědět, s kým
má ce jednat. Nemusí dojíti právě k nejhorší kon
sekvenci, ale list, který ví, že by k ní dojít mohlo,
respektuje nás zcela jinak, než když ví, že s námi
může orat a vláčet.

Do Čech a sice řekněrne lépe do českých ru
kou, přichází nejméně 6 až 8 tisíc čísel »Neue Fr.
Presse«; kdybychom sestavili statistiku abonen
tů. zorganisovali je tak, že by se v daném okamži
ku korporativně ozvali, naučila by se jiným more
sům. Dokud ale abonenti mlčí a platí, nemohou mí
ti vlivu a berou zodpovědnost za mnohé, s čím ne
souhlasí a proti čemu neprotestují z pouhé pohodl
nosti.«

Ale tahle pohodlnost by ihned přestala i u ži
dů >assimilovaných«, kdyby vystoupil ten list ně
jakým článkem proti přehmatům židovského lidu.
Čechové mohou býti v tom žurnále vláčení nej
horším bahnem, ale židovskému provinilci se ne
smí šlápnouti ani na kuří oko. »Rozvojk vyzývá
svých několikvěrných k starosti o nápravu — te
prve nyní. Ale mnoho nepořídí, protože devade

sát procent židovských čtenářů v Čechách jest ú
plně s tím psaním spokojeno.

Slavnosti Velehradské zdařily se i letos ve
lice pěkně. Sjezd bohoslovců a katolického stu
dentstva konal se ve dnech 26. a 27. července.
Msgre Kordač ve své řeči uvedl, že atomy života
sociálního jsou individua. ©Hybnou silou každého
toho atomu jest poznání pravdy. Čím více toto po
znání roste, tím více vzrůstá i hybná síla společ
nosti. Jednotný křesťanský světový názor musí
býti hybnou silou Evropy. Chrám theologie kře
sťanské nám vystavěl sv. Tomáš Akvinský, on jest
architektem vědy a víry, srdce a rozumu. Luther
však začal volati: Pryč od Říma! Nyní však se
již volá: Pryč od Boha! Tudíž úkolem katolické
theologie jest udržeti skálu Petrovu. Ona musí po
staviti dvě alternativy: Buď zpět k církvi anebo
naprostý bankrot, ne víry, nýbrž vědy. Tato úlo
ha zaručuje theologii ne právo rovnocenné sestry
na universitě mezi ostatními vědami, nýbrž: právo
prvenství mezi vědami. Dr. R. Špaček z Olomouce
pravil, že světový názor má za účel shrnouti ve
škeré poznání jedincovo v celek, který dává ži
votu určitý směr. Pravdivým bude jen ten názor
světový, který povznáší a krášlí život lidský. Kře
sťanský světový názor jest založen na základech
víry v Boha. Ke správnosti tohoto názoru dnes
přispívají všecky vědy. Za svého dvoutisíciletého
triumfálního pochodu viděla církev vznikati sta
těch všelijakých názorů jiných, ale viděla je i zani
kati. Množí se jako houby po dešti, odporují si na
vzájem a hynou, dusíce se v záplavě sofismat. Dě
jiny učí věřící klaněti se Bohu, za to však osvo
bozují od otrocké módy kořiti se bůžkům, kteří
dnes stávají a zítra hynou.

V sobotu započala na Velehradě pouť a valná
hromada Apoštolátu sv. Cyrilla a Methoděje.

V neděli Ad. Jašek z Kroměříže promluvil, jak
zloba lidská rozdělila Slovanstvo u víře. Papežové
obraceli svou pozornost k východu vždy bedlivě,
aby jej připoutali ke skále Petrově. Apoštolát má
za úkol almužnami (měsíčně 2 h) a modlitbou při
spívati k veliké myšlence věroučného sjednocení
Jsou to naši vystěhovalci, kteří potřebují missi
onářů. Jsou to dále chudičtí horalové na slovan
ském jihu a v zemcíh ovládaných od Turků, kteří
volají k nám, abychom jim pomohli k postavení a
výzdobě chrámů. Apoštolát také umožnil unioni
stické sjezdy velehradské. Řečník vybízel k hoj
nému přistupování k apoštolátu, aby celé Slovan
stvo bylo přivedeno do jednoho ovčince.

Valné hromadě přítomen byl jako host Mi
chal Wijerab, učitel na katolické škole v Budišíně a
kustos lužicko-srbského musea. Slavnosti byly vel
mi účinným povzbuzením k další práci za zdar
Slovanstva a katolické církve.

Kdo zavádí největší despocli? U nás jsou to
ti, kteří ve svých řečech za každým desátým slo
vem opakují »svoboda«. Prý nám v náboženství
nepřekážejí. Kdokoli jim však vyloží své katolic
ké kredo, toho vyhlásí obratem ruky za tupohlav
ce. Kdo si tropí pošklebky ze samého jména Bo
žiho, ten rozhodně nedá ani pokoj katolíkovi.

Na př. »Lidové Noviny« pokřtěného žida dra.
Stránského napsaly a »Učitelské Noviny« 31. čer
vence po nich opakují: >.. .. přivedli ten den
žáčky do kostela vzývat ducha svatého za osvě
cování do 15. července t. r..... děti, naplněné
duchem svatým, se chystaly domů na krupičok s
kafem, když do lodičky čechovického stánku bo
žího jako by udeřil hrom.< Takové psaní o Bohu,
tím horší, čím sloh rafinovanější, aby řádky ne
byly zkonfiskovány. Píše-li však pokrokářský tisk
»pámbu«, píše-li rudý tisk před vánocemi o »mrně

ti«, otiskuje-li požidovštělý tisk celý cikánský
románek na potupu původu Krista a jeho Matky,
pak takové neurvalé tiskoviny nemohou tvrditi,
že ctí i přesvědčení katolické.

A v sokolských jednotách! Kdyby sochy a o
brazy Husa a Žižky se nehodily na dráždění kato
líků. pak by se málokde v sokolovnách objevily,
i kdyby tito mužové znamenali v dějinách českých
desetkrát více, než znamenají skutečně. Že jen a
len za účelem provokačním Sokolové výhradně
tyto sochy všude mají, patrno z toho, že nenalez
neš u nich snad nikde sochu knížete míru, nejvzdě
lanějšího panovníka středověkého Karla IV. Lidé,
kteří heslují o umění, vědách, o hospodářském o
svobození, považovali by pod svou důstojnost, kdy
by uctili třebas nepatrně památku muže toho, kte
rý založil první středoevropskou universitu, po
stavil nádherné budovy, podporoval umění všeho
druhu a přinesl veliké požehnání racionelním ho
spodařením. .

Zato však tytéž sokolovny, na které se katoll
ci tolik. naplatili, jsou ochotně propůjčovány pro
bohoslužby evangelíkům. Kde jest sokolovna zbu
dována výhradně za peníze evangelické, tam by
se tomu nikdo nedivil. Ale v místech, kde pořádají
tito lidé veliké konfessní štvanice, aniž by se byli
před půl stoletím o zdar Sokola zasloužili, bije dvo
ji loket do očí okamžitě. Ze sokolen v posledním
dvacetiletí vycházely popudy k demagogickým
štvanicím husitským, v nich se v čase novějším
tvořily čety volnomyšlenkářů. Ačkoli židovským
a evangelickým členům popřána plná náboženská
svoboda, katolíci byli vylučování, jakmile na ně
bylo doneseno, že se súčastníli Božítělového -prů

vodu. A nádavkem se jim řeklo, že takovým jed
náním se staví do řady lidí bezcharakterních.

A konečně pověstná, zcela zřetelná a hromad
ná výluka na valné hromadě obce sokolské!

Pánové, nesmáli byste se do očí'tomu byzanti
nismu, té křivé páteři a otrockému duchu, kdyby
za takých okolností chtěl ještě rozhodný katolík
vám v Sokole posluhovati?

A přece — ejhle! Otrokář moderní zvedá svůj
karaBáč a křičí: »Ty, katolíku, nesmíš a nesmíš si
utvořiti tělocvičnou organisaci ani sám pro sebe.
Budeme po- tobě házeti bláto tak dále, až tě buď
udusíme, nebo přinutíme k odpadu od náboženské
ho přesvědčení.«

To je ta nová svoboda stoupenců Husových,
jaká nezavládá ani v káznicích. Svoboda, která
dusí vnitřní přesvědčení, chtějíc spoutati i samo
statnost myšlenky. Turci vyháněli s děsným bitím
Jihoslovany z vlastních chat. Ale chtěli-li si tito
stavěti chatrče na území jiném, tu jim přece oby
čejně nebránili.

Moderní Turek chce však hnáti knutou katolí
ka v jednom kole za heslem: »Docela vyhubit, ne
popřáti vůbec oddechu, pokud katolík nepadne!«
Proto také sesypalo se tolik střel na Orla, který
nevěrcům přece nečiní překážek, chtějí-li se tito
státi Sokoly.

Ale právě takový nepříčetný vztek násilnic
kých demaxogů srazí do pévných řad veliký po
čet upřímných katolíků.

Koslolní práte
pozlacovačské a řezbářské,

snovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíSOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradel Králové.
Cetná uznání od vld. úřadů duchov. kdisposici.

Národohospodářská hlídka.
Důležito pro majitele domů. V| posledních

dnech svého zasedání schválila sněmovna malý,
ale důležitý zákon z oboru daňové politiky. Je to
zákon, jímž se po jedné stránce upravuje vyměřo
vání činžovní daně. Po každém zvýšení obecních
neb zemských přirážek ke státní dani činžovní se
stávalo, že majitelé domů zvyšovali činže, aby ne
musili zvýšenou přirážku platit ze svého. Jakmile
však byla zvýšena činže, musila se státu platit z
vyšší činže zase vyšší činžovní daň. A tak každé
zvýšení autonomních přirážek mělo za mechanický
následek zvyšování činží. Zákon, který byl nyní
ve sněmovně v druhém a třetím čtení schválen,
má tomuto automatickému zvyšování daně a činže
zabrániti. „Dle tohoto "zákona mohou si majitelé
domů odpočítati obnos, o nějž byly zvýšeny auto
nomní přirážky. Zvýší-li obec nebo země přiráž
ku, pak nemá stát žádati vyšší daň o tento ob
nos. Nájemníci pak získají tím, že majitelé domů
nebudou muset zvyšovati činži o více, než obnáší
autonomní přirážka. Až dosud, jak známo, zvyšo
vali domácí páni činži nejenom o obnos autonom
ní přirážky, nýbrž pamatovali také na zvýšenou.
státní daň. To nyní odpadne.

Drahota masa počíná strašit už i v Americe,
kde bylo maso dosud takřka lacinější než chléb.
Zdražování však nepůsobí úbytek dobytka, nýbrž
jatečný trust, který ceny masa libovolně vyhání
do výše. Americké hospodyně chtěly si pomoci
boykotem, který prováděn byl v Clevelandě a ne
dávno i v Chicagu. Avšak boykot skončil bezíů
spěšně. Americká »Spravedlnost« radí místo masa
jisti výživné luskoviny, sýr, mléko, máslo a pod.
U nás ovšem jsou i tyto potraviny drahé. V A
merice jsou dosud laciné, jako maso je tam asi o
70 procent levnější než u nás. Kdežto u nás zdra
žilo se maso v posledním desítiletí o plných 100
procent, zvýšila se cena masa v Americe pouze o
10 procent.

Pražský ústřední trh dobytčí. V pondělí dne
29. července 1912 bylo dopraveno na pražský ú
střední dobytčí trh celkem 697 kusů hovězího do
bytka a to 192kusů původu domácího, 479 kusů pů
vodu haličského a 26 kusů původu uherského. Prů
běh trhu byl prostřední. Dobytka původu domácí
ho přihnáno bylo méně, prodej děl se při stísně
ném odbytu, následkem vysokého data měsíčního
a termínu činžovního. Celkem prodáván byl doby
tek původu domácího a to prima voli'i voli dal
ších jakostí při povolném smýšlení a nižších ce
nách. Krávy následkem malého příhonu při stálém
smýšlení, býci dobré kvality za ceny týdne minu
lého, býci slabší jakosti při mdlém odbytu. Hnutí
cen bylo nepravidelné a znamenaly: dobytek pů
vodu domácího a tovoli od K 0.95 do K 1.12prima
od K 1.13 do K 1.18 výminečně od K 1.19 do K 1.24,
2 kusy až K 1.26; býci od K 096 do K 1.18; krávy.
od K 0.78 do K 104; dobytek původu haličského:



ského: voli od K 0.95 do K 0.98; býci od K 0.96 do
K 1.08. Vše za 1 kg živé váhy bez potravní daně.
Dle druhu bylo 257 býků, 240 volů, 136 krav a 54
jalovic. Dráhou vyvezeno z jatek 116 kusů hově
zího dobytka na různá místa spotřeby mimo Pra

"hu. — Průběh trhu masného byl prostřední, telata
prodávala se při vyšších cenách od K 1.72 do K

.208 za | kg mrtvé váhy. Vepři při hbité poptávce
a vyšších cenách o 4—6 hal., skopci při prostřední

ipoptávce a cenách týdne minulého, maso hovězí při
"čilejší poptávce a uspokojivých cenách. Při zahá
jení trhu nastalo, až do konce trvalo příznivé smý
šlení.

'Svatováclavské Matice Školské.

“ Uznazý za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

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

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
"Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotovézboží
+4 výběru franko.

Bes velkoměstské režie ve vlastních dílnách s
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
oeny aš o 20'/, než všude jinde.

„Subil,100Lot.trvání a40 leí. vlastní činnosti.
Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

Sociální besídka.
Rodičům na uváženou! Nastaly školní prázd

niny, množství hochů opustilo školu, a jejich rodi
+čům nastává starost, co S nimi.

Nastává volba povolání. Hoch má náklon
nost k tomu či onomu povolání, rodičům však se
zamlouvá jiné. Hoch ve své mladické snivosti volí

„mnohdy povolání, k němuž rodiče jeho nesvolí,
-bačastovzhledemk nepříznivýmpodmínkámpro
. svoji nemajetnost ani nejsou s to hochu vyučení se
dotyčnému řemeslu umožniti. —Dosti často nejde
nadaný chudý hoch do učení jedině proto, že jeho
rodiče na něho během učební doby nemohou pla
titi. Jest však řada povolání, pří nichž lze hochy

-umístiti tak, že je řodiče jen ošatí, — ba mnohdy
i o šatstvo se postará mistr sám.

Rodiče, jsouce zaneprázdnění řadou prací, ne
mají často dostatek času, by se na různých stra

„nách poptali po vhodném místě, ani aby se poradili
s někým, kdo má jakýsi dokonalejší přehled o tom,

„mnoho-li as hochů se hlásí k jednotlivým povolá
ním. Leckdy rozhodne pouhá :náhoda, rozhodne

: se na rychlo a budoucnost hochova jest ohrožena,
ne-li docela pokažena. Bylo by v zájmu všech ro
dičů a velmi dobře pro ně i jejich syny, kdyby se
s nimi poptávali po místech u okresních ústavů

- pro bezplatné sprostředkování práce a služeb, jež
jsou zřízeny ve všech okresních městech a mají
stále v záznamu rozličná učňovská místa s příz
nivými podmínkami. Tam dostane se rodičům rady

-a poučení o vyhlídkách při jednotlivých povolá
ních. Ústavy tyto umístí hochy ve městech neb

. obcích svého okresu, opatří jim však dle přání též
místa jinde, jelikož jsou ve stálém styku mezi se
bou i se zemskými centrálkami pro bezplatné

-sprostř. práce a služeb, jež jsou zřízeny v Č. Bu
dějovicích, Hradci Králové, Liberci, Plzni a Praze
UH.a udělují všem rodičům co nejochotnější rady,
majíce přehled o přílivu k jednotlivým povoláním v

- celých svých obvodech, z nichž každý zaujímá
pětinu celé země. Na přání opatří hochům též buď
samy přímo nebo prostřednictvím okresních ú

: stavů vhodná místa.

Ve prospěch

.jest nejjistější prostředek, který vyhubí krysy
. — Jiným svířatům a lidem neškodí.

pro větší hos kg. za 4 koruny,
.menší!/, kgza 2 koruny.— Zasílás návodem

jak ue upotřebiti má majitel konosse

:Karel Sejkora v Ústí n. Orl,
«dodavatel stétních drak.

záložna v Hradci Králové,
———= janské náměstí č. 163. ———

Vkladyna knížky4,
Při větších obnosech dle výpovědi úrok i vyšší!

v Českých Budějovicích

=. výrobou tužek. 3
Objednejte přímo u WEBRA tamtéž, ušetříte

o> 50 procent.JR)
Jemné tušky cedrové tucet 80 h. Jemné tužky inkoustové
tuoet 40 h. Jemné tužky barevné tucet 80 h. Jemné tužky

pro lesníky tucet 9% h. Jemné pro truhláře,amen. tucet 60 h. Obyčejné velké bílé lucet 16 h.
Držátka ma péra 144 kusů K 1:80, Vzorková zásilka:
od K 188 až 12 K dobírkou neb předem pouše u

ADOLFAWEBRAv Čes. Budějovicích,
číslo 46.

Jazyku německému naučí se
nejlépe dcery Vaše ve vý
chovném ústavě Školských
sester v Moravské Třebové.

Krásná, zdravá poloha. Ústav slouží
hlavně účelu, české dívky vyučovati
jazyku německému. Nejlepší příležitost
v krátkém čase osvojiti si důkladnou
znalost němčiny slovem i písmem.
Přijímají se dívky školou povinné i
dospělé. Ka škole dívčí řadí se pro
dívky v němčině poněkud pokročilé
jednoroční kurs pokračovací s násle
dujícími předměty: náboženství, ně
mecká řeč, německé písemnictví,
účetnictví, těsnopis, domácí hospo
dářství, zdravověda, ruční práce a šití.
Příležitost zdokonaliti se v hudbě,
řeči francouzské, psaní na stroji, ma
lířetví, ručních pracích všeho druhu,
šití prádla a šatů, vaření atd. —
Vyučovací a obcovací řeč německá.
Měsíčně 45 K. Žádejte prospekt!

ČVC
Josef Štěpán,

odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a vl. pstronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, kříšových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, železných

náhrobních křížů,
zlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
+ kašdém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a ros zhotovuji úplmě bezplatně a
kústnímu j Ídostavímse na požádánítaktéš

bez nároku ma cestovné.

Mínohopochvalnýchuznání po ruce abronzová
státnímedailiezvýstavyvPardnbicich.
ONE- Závod založen r. 1898. "SB

Z
Dvě prostranné

místnosti
sa skladiště neb dílnu obuvníkům a krejčím
svláště dobře se hodící jsou ihned
k pronajmutí. — K doptáníu firmy

K. V. SKUHERSKÝ,
sob úvarní továrnanábytkuv rade Král.

Přijmu

edníka na. Klampižství
na tři roky se zaopatřením.

ANT. FIŠER,
klempíř

v Hradci Králové, Karlova tř.

e Člověkbez

svobodnévůle '
Tento název nese nová důkladná
kniha Dra Josefa Novotného.

Spis tento jest znamenitou vě
deckou zbrojnicí v boji katolíků

proti domněnkám
Volné Myšlenky.

Kniha probírá:

monistický názor světový,
původ světa od Boha,

existenci podstaty duchové,
determinismus a indeterminismus,
mohutnosti duše,
svobodu lidské vůle,

názory Dra Krejčího a Dra Ma
saryka,
theorii Lombrosovu o zločincích,
vliv charakteru, okolí, motivů,
společenských poměrů atd.
volbu člověka
atd.

Stran 251.

na

Cena 3 K 20 h.

Objednávky vyřídí

Družstevní knihkupectví
vw Hradci Králové.

Biskupská knihtiskárna
Řw| v Hradci Králové [7%

nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.
Ceny mírné, vyřízení správné a rychlé.

»—————
Šedivíte-li “gjinzkuste osvědčenou vodičku

U U + V

(i. Tichého Eau Věcětale,
Vodička tato není žádným barvivem, nýbrž
osvědčeným prostředkem, jímž každý šedivý
nebo blednoucí vlas své původní přirozené b
nabude. Vlivem Eau Věgětale se kořínky vlas
vzpruží k nové činnosti, hlavase vyčistí od lupů,
zamezuje vypadávání a podporuje vzrůst vlasů.

OMP*Cena 1láhvefranko K 2—. ji
Zasílá dobírkou

ANT. FRYNTA,
parfumerie, Eradoc Králové.

——.————,



Doporučujeme=

Veledůstojným

dachorním a patronátním úřadům!

Odborný závod pozlacovačský

GAUDENŮ APPL,
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

-ře | oltářů,"5$5T
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Bozpočíy a nákresy zdurma.
Na požádání dostavím weihned.

Založeno r. 1860.

Yyznamenán státní medailit,

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstarší odbornádílna pasířskáEarla Zavadila
nástupce Antonín Zavadil

v Hradci Králové,
v nově zřízených místnostech, Čelakovského tř.

(za živnostenským domem)
ku zhotovení ozoškerýchko
stelních nádůb zostříbra,
bronzu a jinýchkovů, od nej
Idnoduššíko de nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přezně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ročně, čímě umošněno
mi dodati veledňstojnému du
chovenatvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskeu Milosti rovido
vány.

Mešní nádoby jem v ohmi
slatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních so ry-:le, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen přpáona.
nO ne bvokána akázku
se zašlou.

Chudělm kostelum mošnosplácet bez přirážek.

ORP“ Sta odporačení a čestných uznání po ruce. “jj
Prosím veledůstojné duchovenstvo ©laskavou přízeň

a důvěruzávodudomácímu.
Spolkůmdoporučujirychlé alevné provodení
„ odznakůspolkovýchald.

dvoupatrový, se dvěma krámy
a pěknou prostrannou zahradou
na velmi frekventovaném místě

w Hradoi Král.
Ct. nabídky pod znač. „Výnosný“ do adm. t. I.

Za hospodyni
na fara hledá místo starší slečna,ovládajícíoba

zemské jazyky. Jest dobře obeznalá v hospo
dářství a veškerých domácích právech. Má ná
bytek k příslušnému zařízení v -domě, Ctěné

nabídky do Kuklen pod značkou J. Ř. 85..

Pensionát Voršilek

v České Skalici:

obsahuje německou školu s právem veřejnosti,
zřízenou dle osnovy trojtřídní měšťanské školy.

francouzském (učitelka rozená Fran
couzska) anglickém a italském,

monium a varhany) a učiti se různým ženským
pracím, vařeni, praní, žehlení a vedeví domác
nosti. Též ftanel a jemným způsobům spole
čenským se vyučuje.

Ústav má kapli k vytápění, krásnou,
zdravou polohu a velikou zahradu. K vycbázkám
chovanek slouží romantické okolí, zvláště „Ba
biččino údolí v Ratib.řicích“, o němž se pro
slulý cestovatel Vráz vyjádřil, že „patří k nej
krásnějším místům, které kdy spatřil!“

Měsíční plat mírný. Ostatní v prospektu.
Nastoupiti možno kdykoli.

Školní rok počíná 16. září t. r.
Představené.

Poznámka. Redakce „Obnovy“ odpo
ručuje vřele „Pensionát v České Skalici“ ro
dičům, kteří si přejí, aby jejich dítky německy
se naučily, ale při tom se neodnárodnily a
mravně bez úhony. zůstaly,

U

Továrna na cottagová americká

NARMONIA|
-též evropského systému

RudolfPajkrč spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Praha, Vídvá, Badapešt.

Podálová harmonie
obou soustav v kašdé ve
likosti, pro kostel, školu

i ku ovičení.

Cenníky zdarma a
franko.

Easplátkyod10K. ZSÁŘA
P. T. dachovenstvo

U zvláštnívýhody

VEZ XABDX GSBXESDX SDX

+ÉJan Horák, *soukenník

dj: RychnověnadKrněěnou|sasílá na požádání vždy

dle roční salsony kellekci
nejmovějších druhů pravých

viněných látek

h
X
4

X své vlastnívýroby,jakoži tu- i zb

zemských.
Četná manánÍ zvláštěz kruhů velo
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

X sluze mého ryze

Učiňte, prosím, malou objednávku na
š zkoušku,.

ho látkynaimářn

křesťanského závodu za
dobu více než třice"iletého působení

a,KoaROK

Holíte se sám)ee. v,"20PŠtěteo

Saton krém na holení
©Kámen po holení

Kolínská voda
888858 =O

zasílá

JELÍNEK, parfumerie
vHradoil Králové.

V úvěmíspolečnostzapsané společenatvo s ručením obrnezeným

w Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky

za 44|o až 59
úrok a to dle výpovědí

SRP“ Složní lístky na požádání zdarma. B.

Uhlí nejlepší jakostí
co nejlevněji. 1

m, Jan Kryšpín,
U. Sylvaterův ť.

synovec, nástupce) É
odborný i

— umělecký závod — M

pro Malbu

okenkostoch
PRAHA

č. 145ut, Malá Karlova $
al. čís. 20nové blíše Ma |
lého náměstí, dříve přes AŠ
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se

ku odd oken ehrámovýchod nejjednoduš- | ě
šího aš k dohatámu fi- T

sice i 86dolemnými| m
rámy, sítém, vsaseními.

Veškeré rozpočty, akizsy | odborná rada beuplatně, DBOs0
vší závaznosti ku definitivníobjednávce.

OR" Nesčetná veřejná 1 pisemna pochvalná vena 1 "iP 

Založeno roku 1863

Lovecké pušky,

n roě K ophaš
ny 035 a jpé: raně úplněbi) zaručenéa akógšené,vcenách

ně továrních, jakož ipraeh, palrony

náble » všecky jicé lovecképém množství na skladě má

VojtěchRážiI a. Knáloné,

PAŘANENTA
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J Předplatné na čtvrt roku 2 K óUh
Číslo 32. ' A na půlroku čdK—h

Hospodářství v městě Riegrově.

Jak on, tak zeť Bráf finančně se vyčerpávali pro
zdar podniku všenárodních. Semily byly kdysi pev
nou baštou Riegrovou. Tento zesnulý vůdce ná
roda ctí se manifestačně v širém okolí Semil.
Nyní přejato staročeské dědictví officielně v Se
milech spojenou oposičí státoprávně-pokrokářskou,
která r. 1910 zvitězila při volbách do obecního za
stupitelstva. Dlouho nepracovala na národa —roli
dědičné a již nadělala tolik úžasných kotrmelců,
že uvážliví lidé táží se udiveně: Jak jest to vůbec
možno?

Městská spořitelna ocitla se na pokraji záhu
by a nebýti ručení obce, již dnes možná vklada
telové splakali nad výdělkem.

R. 1910 iněstský tajemník Eduard Beneš stal
se purkmistrem, na radnici vstoupili státoprávní
pokrokáři spolu s Antalem Staškem (autorem
»Blouznivců našich hor<), který jako realista jest
zodpovědným nepřítelem organisovaných katolíků.
Tito noví spasitelé prodlužili obec tak, že přirážky
dostoupily až 150 procent.

Ale horší bylo ještě hospodářství ve spoři
telně, která si vedla po strýčkovsku zrovna jako

vypočítavé šosáctvo. Beneš stal se pokladníkem
a zároveň ředitelem spořitelny, která | pracovala
nyní do rukou svých stranníků, ale nikoli ku pro
spěchu obce. Na dům, jehož cena byla asi 120.000
K, půjčeno hypotekárně sice jen 65.000 K, ale ma
jiteli na obchod prostřednictvím směnek 168.900K.
Beneš stal se společníkem závodu, na jehož zve
lebení pujčila spořitelna 1,060.000 K a na starý
chjekt týchž majiteli 470.000 K. Poněvadž se nyní
závod ocitl ve finančních nesnázích, musí sama
spořitelna tkalcovnu vésti ve vlastní režii, nechce
li přijíti © všechno.

Dr. Antonín Hajn, nynější vůdce strany stá
toprávač pokrokové, obdržel na směnky, které by
ly podepsány Benešem, ze spořitelny 34.000 K.
Dnes jest obnos ten vtělen do pozemku Benešova,
ale s jakou jistotou! Beneš totiž koupil s jiným
rnužem pozemek za 27.000 K, chtěje s ním prová
děti obratnou spekulaci. Měla se tam vésti od
bočka vodovodu. Když se měla vtěliti výpůjčka
Fainova, dal si odhadnouti Beneš tentýž komplex
na 100.000 K a pak na svou polovičku vtěliti 0
něch 34.000 K. Jedna banka měla vtěleno na rea
lity jisté firmy 25.000 K. Když nastávalo nebezpe
čenství katastrofy, banka pohledávku vypověděla.
Tu však spořitelna povolila téže firmě na tytéž ne
nrovitosti 65.000 K, ač pravá cena nedosahuje ani
výše 1.700 K.

Radnice se rozhodla postaviti cihelnu. Činila
to zrovna tak, jako když někdo napřed staví stře
chu a pak teprve přemýšlí o potřebě základů. Nej
dříve se totiž vystavěl krásný jednopatrový dům
pro správce, pczemek opatřen pěkným plotem,
objednány i stroje — a pak teprve zkoumána ja

cihelna pracuje s deficitermt 13.000 až 14.000 K.
Bylo usneseno žádati za státní subvenci na pro

jektovaný vodovod. Pro samý >pokrok« však se
na žádost zapomnělo docela.

Když se stavěla farní budova, zadali ji Haj
novci svému stranníkovi, ačkoli žádal o 3.500 K
více než jiní offerenti.

»Neodvislé Listy« píší: »Není nám možno po
minouti mlčením, že nebyl to jen člen výkonného
výboru straný státoprávní starosta Beneš, který
se obohatil z úpadku spořitelny, byla to i strana
státoprávní a hlavně její denník >Samostatnost«,
které braly ze spořitelny nezákonné a bezpečné
dotace.«

aReichenberger-Zeitung« tvrdil, že spořitelna
půjčila 300.000 K vydavatelstvu »Samostatnosti«,
ač přímá výpůjčka v knihách není zaznamenána.
Bylo povinností »Samostatnosti« ihned tuto zprá
vu radikálně vyvrátiti, cítí-li se neprávem dotče
na. A to se nestalo.

Za zprostředkování půjček na objekt, který má
cenu pouze 12.000, vyplaceno bylo železnobrod
skému občanu 13.000 K.

Zkrátka hrozí ztráta několika milionů, což by
odnesli semilští poplatníci zvýšenými přirážkami,

* V Hradci Králové, dne 9. srpna 1912.

jestliže se nepodaří, sahovati »pokroks —Živlum
konservativnějším.

Když se trousily prvé zprávy o špatném ho
spodaření, místodižitelství suspendovalo ihned Be
neše z úřadu ředitele spořitelny. Nyní jest od mí
stodržitelství suspendováno ředitelství vůbec, Be
neš jest zbaven i své purkmistrovské hodnosti a 0
beciaí zastupitelstvo rozpuštěno, Správu města ve
de úřední komise. Tedy »byrokrati« musí napravo
vati to, co radikální, osvícení autonomisté poka
zili. Do aféry nejsou —zapleteni jen —jednotlivci.
Vždyť jsnu na aťéře súčastněni čelní předáci stá
toprávně pokrokové strany.

Napsali jsme nejednou. že cizí katastrofy ne
mají u protipríku vzbuzovati cynický posměch, že
mají býci spíše výstrahou lidem táborů jiných. Co
tu bylo posměchu, co zakusili zcela nevinní a obě
taví kněží za to, že husité v Drozdově záložně
vykradli miliony! Všichni naši odpůrci prováděli
dlouholetou kritiku, aniž by se podívali do kas so
bě bližších. A tak od té doby v ruzných politických
stranách napácháno tolik nových obrovských de
fraudaci! Svědectví to, že takovým lidem šlo více
o výsměch než o vážnou výstrahu a poučení.

Volné listy.
Macharova filosofie. Slýcháváme mrzuté po

známky o tom, že katolické listy, 1 »Obnova«,
často zabývají se Macharem a pokrokáři vůbec.
Náš úmysl jest jasný. Dokazujeme, svítíce na Ma
chara a soudruhy, co pokrokářská strana jest a
čím není. Kdýž vůdce její Masaryk nerozpakuje se
jménem svým krýti všechny kousky Macharovy,
jest tan podán nejpřesvědčivější důkaz, že vůdce
a strana nejsou v Čechách tím, zač se vydávají,
že nepěstují pravdy, spravedlnosti, náboženské sná
šelivosti, že potlačují svobodu, pravou ušlech
ťující vzdělanost a že ničí povahy. Prosíme čte
náře, aby si představili na příklad mravní a pova
hovou výši Palackého, Riegra, Bráfa a uvážili,
zda možno bylo, aby tito naši vůdcové sestoupili
tak nízko, aby se dali do služeb Macharových. S
naprostou jistotou můžeme tvrditi, že nikdy nebyli
by poskvrnili čistého štítu svého na příklad tako
vou interpelací, kterou Masaryk spáchal v zájmu
nejnižších vášní. Byli to mužové intelektu, pova
hové vůle a mravní síly, kteří uměli se zahleděti
upřeně a bystře na každý předmět, aby jej pro
hlédli, ovládli a kteří nikdy nebyli by se zhanobili
bahnem surovostí. Byli to mužové, kteří konali,
co v theorii hlásali, protože neměli dvojí škrabošky

Proto, obíráme-li se častěji Macharem, koná
me část onoho úkolu, který přísluší všechněm do
brým lidem v Čechách a jehož hlavní myšlenky
jsou: odhalovati nepoctivost a ukazovati pravou
tvářnost těch, kteří se vydávají za veliké proroky,
obroditele národa a za vzdělance prvého řádu.
Kritikové, cechovní bratří, píšíce © Macharovi,
zdůrazňují jeho rozhled a duševní hloubku. Jaku
bec kdvsi v Naší Době prohlásil, že Machar pro
šel všemi kulturami a pronikl na dno duší národů.

a historická pojetí Macharova, jimž lidé dneška
ani nerozumějí, čímž ovšem vyslovil pravdu prav
doucí.

Zkrátka Machar dle úsudku cechovních bratří
jest básník vzdělanec a filosof..V »Obnově« již
jsme uvedli často důkazy, že to není pravda, a
dnes přinášíme důkazy nové a buderne je přinášeti
tak dlouho, pokud o Macharovi jeho přátelé budou
lháti a pokud on sám bude psáti nesmysly a Iži.
Rozkošnou ukázku popletenosti Macharovy vyjí
máme z »Besedy«<, ve které si tak důkladně za
prášil o mnichovi. Byli bychom naivními, kdyby
chom vylhanou pósu Macharovu vůči vymyšlené
mu mnichovi chtěli obšírněji osvětlovati. Jestiť
pravda Macharovi pláštěm, jímž v zimě profu
kuje vítr a jímž v létě svítí slunce. Na konci to
hoto dopisu zmíníme se o mnichu, jak toho zaslu
huje.

Nuže k věci. Machar v oné >Besedě« píše:
»Byla doba, kdy lidé věděli, že žije všechno, co
kolem nich jest. Stromy, trávy, kameny, řeky, vě
try, echa skal, oblaka, sny, touhy. 1 Matka Země

Inserty se počitají levně.

žila. © slunce bylo zlatým vozem plavovlasého
krásného boha. Bylo to v Antice, za dob poctivého
čistého mládí evropejského lidstva. Jed z Judey
zničil Antiku, zakalil lidské oči. ohnul člověku

páteř, vytrhl jej z Přírody a postavil do černé ko
mory živoření — a tenkrát se rozlell teskný vý
křik: Jest mrtev, mrtev velký Pan! Byla zabita
Příroda. — Přešly věky. Tisíc a několik set let.
Člověk cítil, že život jest něčím jistějším. než vše
chny sliby a báje náboženské metafysiky. Vyšel
zas na světlo slunce, těšil se z něho a začal pozo
rovat, zda žije ještě co koleri něho. Přestal věřit
náboženství a svěřil se Vědě. A Věda mu ukázala,
že žije všechno, nač jeho zrak padne: stromy, trá
vy, kameny, řeky, vzduch — vše o sobě a dolhro
mady tvoří veliký život, již žije Matka Země...
Nezakalené oči mladosti jeho kdysi viděly to rá
zem — rozum potřeboval věku k tomuto poznání...

Uvádíme výroky Macharovy doslovně a mu
sili jsme tak učiniti, aby soudní lidé přesvědčili se
sami, co nesmyslu, nejapností, vraždění logiky. co
nenotorností a jalových žvastu do několika řádků
dovede nacpati chlouba pokrokářské strany a jak
dokonalým způsobem umí manifestovati duševní
remohoucnost člověk, jenž od svých věrných na
zýván jest básníkem-filosofem. Krátká formule té
to nestnírné směšnosti jest: pohané rozuměli příro
dě. věděli, že jest v ní život, křesťanství (jed z
Judev, jak dí Machar) přírodu a smysl pro ni za
bilo, věda nové doby otevřela člověku oči a sjed
nala porozumění tomu, co křesťanské náboženství
postavilo do černé komory živoření.

*

Ca žije, jest živé. Tuto hlubakou pravdu vy
slovil Machar ze života Řekův a Římanuv. Tito
antičtí lidé totiž, když viděli brouka lézti, ptáka
lítati a rostlinu rusti, hned »za dob poctivého či
stého niládí evropejského lidstva«. jak dí Machar,
bystře usoudili, že bytosti ty jsou živé. Přišel však
jed z Judey, jak dekretuje týž ženiální Machar,
vytrhl člověka z přírody a zavinil, že křesťanští
lidé pravd těchto jíž nechápali. Jinými slovy, mi
lánci Macharovi věděli, že slunce ve dne svítí a
voda že jest tekutá, kdežto křesťané pro veliké
pravdy ty neměli již smyslu. Nebo, chceme-li ne
smyslům a nelogickému koktání dopřáti nerušené
svobody, vyložie si nářek Macharův po té strán
ce, že lituje zničených pohanských bohu, kteří by
dlili v řekách, v lesích, na horách a kteří uctíváni
byli ne pro vznešená přikázání lidem ©dávaná a
mravní velikost, nýbrž proto, že hověli všem ná
ruživostem a lidským chtíčům. Zamiloval-li se Ma
char do těchto bohů pro poesii, spojenou s jejich
uctíváním a pro umění, kterým představy o jejich
životě byly vyjadřovány, jest to jeho věc. Nestní
však žádati, aby lidé nynější doby prolévali nad
zaniklými bohy slzy. které jsou neomylným zna
mením rozumové zvrácenosti a kulturní zaostalo
sti. Připouštíme, že lidé naší doby mají dobré i
špatné záliby, ale nejsou oprávnění žádati, aby Ss
nimi bláznila celá společnost. Goethe konával před
sochoi Jupitera svou ranní modlitbu. Pravda, byla
to směšná modloslužebnost, ale veliký básník ně
mecký uvaroval se aspoň směšnosti větší, že ne
dopozaloval, aby modloslužbu tuto provozovali i
jeho bližní a že neklnul křesťanství, které na místo
antických bohů hlásalo Boha, jenž stvořil a oživil
všechnu přírodu.

Co tropí Machar s antikou, jest prostě násilí
na veškeré naší kultuře, a jest překrucování
dnešního rozumového a mravního pokroku. z če
hož jde na jevo, že bude se klanět i zelné hlávce,
jen když bude antická.

Když nějaký člověk hlásá nestvůrnost a vnu
cuje ji vefejnosti, když dodává si tím důležitosti,
které nemá, když činí nároky nesrovnatelné s ži
votem, budí výsměch, stává se směšným. Směš
nost Macharova jest přímým účinkem jeho sebe
lásky a báječného sebevědomí. A proto i jeho slzy,
prolévané nad zánikem antiky, stávají se směšnými,
protože tekouce, myslí na pozornost svého okolí.
Tyto Macharovy nesmysly, jako uvedený traktát
o životě v přírodě v dobu pohanskou a v dobu
kfesťanskou, byly by samy o sobě nevysvětlitel



ny, kdybychom nebrgli v úvahu jeho vášnivou a
obmezenou zlobu proti křesťanství. Každá lichá
filosofie ostatně kloní se k choutkám pohanstva.
A odtud ta bizarnost a směšnost, když vidíme člo
věka, an se kochá v otroctví starých kultů, kdysi
Lukreciem odvržených, a když víme, že tento
člověk zároveň vychloubá se svým racionalismem
a svobodomyslností,

A jest poesie přírody © oživené pohanskými
bohy ceimnějsí než naše krásné písně, zkázky a
pohádky. v nichž jest tolik citu a milého rozho
voru s přírodou? Zajisté nikoli. Poesie antických
bohů jest studená, přísná, kdežto lyrismus, vzniklý
v době křesťanské, hřeje v duši a v srdci a hovoří *
kouzlem oddané přítulnosti.

“

Přírodní věda a náboženství. Přemýšlejte o
tonito logickém postupu Macharovu: příroda an
tických lidí byla oživena pohanskými bohy, což
byla náboženská metafysika. Syn plavovlasého
krásného boha rozpiývá se nadšením pro tuto ná
boženskou metaiysiku, a opatruje ji jako oči v hla
vě. Ale ned po té hlne křesťanskému náboženství
a velebí vědu. která prý vnukla člověku přesvěd
čení. že život jest něčím jistějším, než všechny
sliby a báje náboženské metafysiky. Kdo bude tak
ochoten a pedsirči lucernu logických pravidel pod
saný basnice“ nos syna Heliova?

A aby konfusnost Macharova vystoupla oka
těji, souhlasíme s ním, že věda skutečně osvětlila
píírodu. ale hned dorádáme, že táž věda vyhnala
z přírody ponanské bohy, polvrzujíc názor kře
sťanský o všemohoucim Stvořiteli, jenž vštěpil ži
vot a všecliny jeho projevy zákonně uspořádal.

Právě zasluhou křesťanského náboženství to
bylo, že člověk počal vědecky zkoumati přírodu,
vnikal v jeji život a žasl nad tajeplnou její dílnou.
Učenci prvého řádu za to zajisté nemohou, že Ma
char tolik si zakládá na své nevědomosti, která
jest rovna jeho protináboženské zaslepenosti a
proto dokazují. že teprve odstraněním strachu z po
hanských bohů, v přírodě všude usazených, lidé
odvažovali se přírodní jevy pozorovat a vědecky
o nich přemýšlet. Vzpomínáme tu aspoň Du Bois
Raymonda, který určitě a jasně prohlásil, že roz
voj přírod. věd počíná se s křesťanstvím. To do
kazuje všecka kulturní historie, a z ní se učíme,
že náboženství křesťanské neslo pochodeň a upra
vovalo podinínky přírodního vědeckého bádání.
Vzdělaný člověk dovede tedy činiti rozdil mezi
antikou, která na místo poznávání přírody usadila
si v ní své vybájené bohy, a mezi přítomnou do
bou, ktera přírodu vědecky prozkoumává, ale Ma
char k rozdiiu tomu jest hluchý a slepý, neboť ji
nak nemohl by z úst vypustiti, co tak slavnostně
řekl: »Nezakalené oči mladosti jeho (antického člo
věka) kdysl viděly to rázem — rozum potřeboval
věků k tomuto poznání.« Z této Macharovy uče
nosti tedy vychází na jevo, že antičtí bohové jsou
dokenalým vědeckým poznáním přírody a že ny
nější přírodní vědy nestojí za nic, protože potře
bovaly věků, aby rozumem a zkumem dodělaly se
toho, co již viděly oči antického člověka >za dob
poctivého, čistého mládí evropejského lidstva.< Ji
nými slovy. tento hovor Macharův o poznání pří
rody ve dvou různých dobách vypadá jako kraso
pis pořízený kopáčem na čistém pergamenu. A
nyní bychom rádi viděli toho smělce, jenž by nám
vykládal ve zlé, že Machara nazýváme důsledně
nevědoincem, jenž veden domýšlivostí píše a mlu
ví. co mu slina na jazyk přinese! Na konec skřipec,
na něiž jsme Machara natáhli, uvolňujeme a loučí
me se s ním pro dnešek touto paedagogickou po
známkou: Kdyby Machar byl člověkem sebekázně
a dobral se autokritiky, hovořil by sám se sebou
a časte by si opakoval: Machare, chlapíku, chceš
li mluviti o vědě, zatni zuby a mlč, a povídám ti,
abys mlčel moudře a opatrně neboť rozvážeš-li
svůj jazyk o věcech, o nichž nemáš ani ponětí,
splodíš nehoráznou ostudu sobě a svým přátelům,
kteří tě korunovali korunou básníka-filosofa,

“

O některých pravdách. Mladočeši měli sjezd
svohodomyslné mládeže v Turnově, kamž přijeli
přední jejich mužové s Kramářem. Jest to stará
pravda, že kdo má mládež, má i budoucnost. Pro
to o mládež dějí se přímo závody. Jest také prav
da, že se mládež nemá zatahovat do politiky, pro
tože jejím úkolem jest studiem připravovati se
pro životní povolání. Ale jako nová osvícená doba
rozhlodala již mnohé ctihodné pravdy, tak se stalo
i tak s jasným zájmem, že "povinností mládeže
jest učiti se a býti zdravě veselou, neboť politika
ani neobveseluje ani neudržuje při odborných kni
hách.

Není však pomoci, zlo přihlásilo se k životu a
roste, a nešlo by k duhu té politické straně, která
by se založenýma rukama moralisovala a, napomí
najíc jiné, nedbala o dorost v obvodu svého
vlivu. Běží tedy nyní o to, aby každá politická
strana vedla mládež po cestách pravdy a mrav
nosti. Jest-li duležitou politická výchova dospě
lých, jest tim důležitější výchova mladých, jejichž|
zkušenost jest chudá, úsudek rychlý a proto často *

nesprávný a mysl těkavá. Jest nutno, aby i v po
litické výchově uplatňovaly se zásady mravnosti,
neboť politický náš život veřejný jich čím dál víc
pohřešuje, což žádnému pravému vlastenci nemůže
býti Ihostejno. Poslední politické události ve Víd
ni jsou toho opětným dokladem. Říci veřejně nebo
býti o tom přesvědčenu, že hlasování pro brannou
předlohu bylo správné, a pak hlasování tohotopo
fouchle, demagogicky a stranně využívati, jest
prostě nemravnost.

Proto nelze jinak než souhlasiti s Kramářem,
který bolesti tyto v Turnově odkrýval. >Chtěl
bych«, pravil Kramář, »abyste stále měli na mysli,
že jest neodpustitelným hříchem, zapomíná-li kdo
na to, co bylo samým základem všeho jeho veřej
ného působení, co bylo přímo mravní jeho pod
statou, a přizpusobuje-li nyní své názory názorům
protichídným jen proto, aby se někde zachytil a
stal se vůdcem nějaké větší parlamentní formace.
A najde-li se i mládež, které předpokládám trochu
více idealismu, a schvaluje to, pak věřte, že vi
díni v tom povážlivý nedostatek intelektu nebo
mravních základů všeho životního nazírání.«

Nemusíme dlouho přehrabovat se v paměti a
hned poznáme Masaryka v politikovi, jenž dle
Kramáře a dle pozorování celé veřejnosti chce se
zachytiti a jenž na své argonautské plavbě za rou
nem nějakého vůdcovství dává dobrou noc zása
dám, jež slavnostně a s tváři proroka druhdy če
skému světu hlásal a vštěpoval. Ovšem dobrou
noc zásadáni svým dává filosoficky, čímž jest ře
čeno, že užívá velikého nákladu své solistiky
vždycky tain, kde chce líčiti nějakou věc přímo
a poctivě, která jest křivá a mizerná. Příklad to
ho jest: Machar v parlamentě. Nebo něco jiného,
Masaryk byl obviněn, že žádal svůj ubo dovo
lení, aby nemusil hlasovati proti branným před
lchám. Jsa tázán na věc na veřejné schůzi, musil
odpověděti, ale neučinil tak jasně a srozumitel
ně podle svého hesla: »vaše řeč budiž ano ano —
ne ne«, nýbrž jal se Široce a nejasně vykládati,
otázku zaplétal, kombinoval, kroutil tak že čtenář
zprávy o schůzi té v »Času« pojal podezření proti
řečníkovi, jenž dlouze hovoří, ač krátká a jasná
odpověď mnohem více by mu prospěla.

Kdyby bylo pravda, že Masaryk skutečně žá
dal o dovolení, aby proti branným předlohám ne
musel hlasovati, pak ocital by se i se svým or
gánení >Časem«< ve světle přímo | příšerném.
Vždyť »>Čas« prohlašuje za veliký politický hřích,
že Kramář s ostatními poslanci pro branné před
lohy hlasy odevzdali. A jestliže Masaryk dovolení
toho nežádal, pak věc trvá ve své váze dále, ne
boť muž, jenž se chce někde uchytiti, dobře ví, že
hlasování bylo skutkem nutností a rozmyslu těm,
kteří měli na zřeteli zájmy národa. A sem míří jiná
pravda, kterou Kramář vyslal za politikem, jenž
snaží se o to, aby se stal vůdcem nějaké větší par
lamentní formace: »Slyším rád názory lidí pro- !
stých, dělníků, řemeslníků, plných často bohaté
zkušenosti životní, a zdají-li se mně nesprávny,
rád se vynasnažím, abych je přesvědčil, že jejich *
názory nejsou správné. Nedovedu však býti klid-
ným, když cítím za nejkrásnějším a na pohled
nejskvělejším nápadem lež a chytráctví a stran- *
nické politikářství a když vldím, že hlásá je In- |
telligent, který musí znáti pravdu« Dobře sedlo!

Nuže, když Masaryka poznávají nyní, co umí

proti nenáviděným odpůrcům v politice; nechť si |soudní lidé představí, čeho schéopen je teprve na |
|

bitevním poli protikatolickém, kdež řádí do. zvůle
a kde svobodomyslným míněním veřejnosti jest '
podporován.

A ještě jednu pravdu. Kramář mluvě v Turno
vě o česko-německém smiřování, podotekl: >Ví
me, že musíme oběti přinášeti my i Němci, ale
chceme jasně věděti, co obětujeme, a co za to zí
skáme. A tu přichází prof. Masaryk a říkáslova,
která zní jako známé, zamrzlé tóny Můnchhause
novy trouby. (Veselost). Poněvadž jsme r. 1890-—

1891 všichni říkali, že vinou nezdaru byla nepři
pravenost českých stran k jednání, prof. Masa
ryk, který má vlastnost, že rád opakuje jistá pe
rutná slova, opakuje nyní i tu frási, že jest nej
větším neštěstím, že čeští vyjednavatelé nejsou k
jednání připraveni.« (Výborně! Veselost.)Na konec
podotýkáme, že tímto třením a dotýkáním Kra
mářovým temperament pokrokářský stal se ele
ktrickým a za Turnov vybuchoval příslušnými od
pověďmi v »Času.«

Machar zas již chytil mnicha. Machar i Masa
ryk pozorují, že jejich lišácký podskok s interpe
lací vc veřejnosti ztroskotal a že hra jejich byla
špatně sehrána. Myslící lidé pokrokářský uzel na
rozumu dělati si nedají a postupují tuto výsadu
těm, kteří osvíceností svou filosofovi a básníkovi
zůstávají věrní až do posledního dechu. Zlobí se
Masarýk, a polyká vztek svůj syn Heliuv, jenž
koule očima hledá, čím by se pomstil. Těžká tu
rada, když vtip mu již vyschl a když- duševní bí
da divá se mu do péra. Proto za všeobecné zlo
věstné pochybnosti, jaká jistota muže se zdáti
prospěšnější nad mnicha a nad moudrost vytáh
vouti ho z cestovní římské kabely? Nuže, Macha
re. jen s ním statečně z mošny. pokrokáři snesli

toho škytávého, smesil řadu ostatalch a proto při
Imov I tohote. ——

-A tak tedy Máchar vypravuje, že v “můseu
Kapitolském zároveň s ním hleděl na sochu Ve
nuše jeden nositel jedu z Judey, ducatý červený pá
ter. Machar na něj křikl: »Porco, prase, Schwein<
Toť sc rozumí, prvá věc, které se Machar v Italii
naučil, byly italské nadávky, a vybral si z nich
právě porci, k níž talent jeho nejvíce tíhne.Prá
vě tak jest to i s jeho duchaplností, kterouhned
ztrácí, jakmile přestane nadávat Nadávky vlast
ně jsou již v Čechách macharským nářečím, a pro
tcže přítel Masarykův jinde není již k ničemu, na
dávky jsou ještě místem, kde dovede uhájiti své
ho významu a míti při tom vědomí velikého spi
sovatelea ničitele mnichů. Mnichové stávají se
mu ostatně osudnými, neboť stálé jejich zjevová
ní Guši jeho má již povahu denní i noční haluci
nače. Vyskakují, odrážejí a rozmnožují se mu v
hlavě jako v dutém zrcadle, až se mu stávají ce
lým světem: mnich tady, mnich tam, mnichové
všudy. Jest to hrozné neštěstí, ohledně kterého
můžeme míti toliko tichou útrpnost, ale povinno
stí přátel Macharových jest, aby co nejdříve roz
jeli se do Vidně a ohmatali tam drahou hlavu své
ho básníka, kde co chybí, a kde v ní co přeskočilo....

Politický přehled.
Dozvuky k odročení amiřovaček. Místodržitel

království Českého kníže Thun,dne 1. t m. přibyl
do Vídně, kdež dopoledne konferoval s ministrem
vnitra bar, Heinoldem a odpoledne téhož dne v Kal
tenleutgebenu s ministerským předsedou hr. Stůr
pkhem o dosud dosažených úspěších českoněmec
kého dohodování. — Vláda prý vzhledem na pro
hlášení kníž. Thuna o pravděpodobném skončení
pro září chystaných smiřovaček povolila českému
zemskému výboru pro příští měsíc znovu zálohu
na -daň z osobních příjmů a kořalky, jinak od 1.
září nemohla by země vyplatiti ani služné úřední
kum. Ostatně jest král. České již dlouho v tak
velké finanční tísni, že má na krku již dvě žaloby
pro nezaplacení ošetřovacích útrat za své přísluš
níky v dolnorakouských nemocnicích. — Teď teprv
německý tisk prozrazuje, že vlastně bývalý ministr
dr. Schreiner postaral se již dvakrát o zmaření
smiřovaček. Dr. Schreiner tentokráte stále vyvo
lával srážky s kníž. Thunem, jejž provokoval a
urážel. Aby nedošlo ještě k vážnějším sporům,
byly porady odročeny. Prý srážka dra. Schreinera
s kníž. Thunem byla tak vážná, že Schreiner po
slal k Thunovi dva svědky. Celá aféra se však ú
ředně popírá. — Naproti tomu nár. soc. poslanci
Fres! a Lisý prohlašují, že odročení smiřovaček
nezpůsobila prý únava, nýbrž strach českých vy
jednavatelů před lidem.

Smiřování polsko-rusinské. © Předsedům pol
ského a rusínského klubu byla ministerstvem vy
učování dodána nová osnova císařského vlastno

zkracuje se z 10 na 6 let. Neobsahuje nic, co by

niversity atd. — Rusíni chtějí: projednání univer
sitní otázky odděleně od voleb. reformy, kdežto Po
láci dosud trvali na spojení těchto dvou věcí.

Nařízení ministerstva železnic. Dle »Samostat
nosti< ministerstvo železnic nařídilo všem řiditel
stvím, abydo podrobností vyšetřila příslušnost
všech úředníků a zřízenců. U ministerstva železnic
stíží lze se nadíti, že by se na základě spravedli
vé statistiky dostalo Čechům tolik lépe placených
míst, na kolik mají nárok.

Maďarská komedle. Vláda uherská pokusí se
prý o smír s oposicí, které jest odhodlána dáti ja
kési zadostiučinění. Mimo to hodlá vláda na pod
zim podati volební reformu, o níž se dr. Lukacs
vyslovil, že bude tak liberální a demokratická, že

ďarská komedie má býti tedy zakončena smírem,
z něhož bude míti radost jak vláda, tak oposice.
který však přinese lidů jen zklamání. Dle dosavad
ních projevů oposičních vůdců bude parlament na
podzim opět jevištěm bojů. Vláda uherská prohlá
sila ochotu vymoci Kovacsoví milost, bude-li od
souzen.

Srážky ma černohorských hranicích. Minulou
sobotu počali Turci bez příčiny stříleti, kryti ná
spem (který neprávem učinili na černohorské pů
dě), na černohorskou hlídku, jež se u náspu obje
vila. Strhla se bitva, jež trvala celý den a skon
čila tím, že Černohorci násep i tureckou kasárnu
na hranicích srovnali se zémí. Turků padlo přes
60, Černohorců 10, raněných 15. Dne 5. t. m. Turci
obnovili útoky, došlo k prudké srážce, v níž bou
řila také děla. Černohorský generál Vukotič vy
slán na hranice, aby dle možnosti dalším bojům
zabránil. A přes to, že vlastně Turci jsou útočící
stranou, turecký vyslanec v Cetyni nejen že ne
zakročil u tureckých úřadů, aby zabráněno bylo
dalšímu násilí, naopak podal černohorské vládě ja
kýsi druh ultimatu, v němž žádá, aby Turecku by
lo dáno během 24 hodin zadostiučinění, jinak hrozí
přerušením diplomatických styků.



senátu usneseno 28 proti 5 hlasům sněm turecký
rozpustiti. Tím nastal konec mladoturecké éry, za
niž tolik zmatků způsobeno. Sněmovna vyslovila
však vládě nedůvěru; po hlasování tom došlo k
bouřlivým výjevům, ke rvačce. Velitel smyrenský
poslal vládě telegram, že vojsko potáhne na Caři
hrad, nebude-li sněmovna do 48 hodin rozpuštěna.
To asi bylo také příčinou chvatu, s jakým byla
sněmovna rozpuštěna. Mladoturecké listy prudce
napadají usnesení senátu. © Mladoturecká strana
svolává parlament do Adrianopole a voleb vládou
vypsaných se nesúčastní. — Vláda zatím zdá se
rázněji vystupovati. Ministr financí zakazuje fin.
úředníkům zabývati se politikou a vláda sesazuje
starosty měst a nařídila jich stíhání, že štvali pro
ti vládě.

Povstání v Albanil. Povstání v Albanii ještě v
sobotu vážně hrozilo, kdy došlo mezi Albánci a
Turky k bojům. Zatím však komise, vyslaná sul
tánem, vyhověla požadavkům Albánců. Rozpuště
ním sněmovny byl splněn hlavní požadavek Albán
cu. Splnění ostatních požadavků komise slíbila.
Jsou to: Albáncům budou vráceny zbraně, albán
Ština bude zavedena jako řeč vyučovací do škol,
úřady ve styku s Albánci budou užívati albánštiny
a do správní služby budou povoláni Albánci.

Vyjednávání o mír italsko-turecký jest v
plném proudu. Vyjednává se v lázních Evianských
ve Švýcarsku.o

Důležité upozornění v příčině eucharistického
sjezdu.

Diecésní eucharistický komitét oznamuje, že
dosavadní přihlášky o společné noclehy nutno ur
čitějším způsobem zajistiti. Žádáme tudíž všecky
farní úřady, aby přímo se obrátily buď na Zemskou
radu katolíků v Praze (Myslíkova ul. 5.) aneb pří
mo do Vídně (Zentrálkanzlei Wien I., Stephans
platz 5) se žádostí o nocleh zasláním tolika korun,
kolikrát chtějí nocovati. Kdo si přeje též stravo
vání, zašle za každý den 1 K 50 hal., tedy za noc
leh a stravu denně 2 K 50 hal. Na kuponu poukáz
ky se napíše: kdy účastník do Vídně přijede, den,
hodinu vlaku, kterou drahou a v který den (od 11.
do 16. září) se ve Vídni zdrží. Přihlášky tyto se
musí do 15. srpna zaslati, jinak nelze za obstarání
bytu ručiti. Pro krátkost času nemůže diecésní ko
mitét jednotlivcům dopisovati, protože teprv dnes
centrální komitét učinil prohlášku o těchto nových
podmínkách ubytování. Kdo zaplatil noclehy v
Hradci Králové, vrátí se mu obnos zpět. Legiti
ntace počínáme rozesílati.

Zprávy organisační
a spolkové.

Čerailov. Dne 4. t. m. konala «Xatolická Jednota v
Černilově výlet. Byl to ladný, četný průvod, který u
bíral se s hudbou na místo výletní do Dolnočernilova,
spestřen řadou Orlic. Na místě výletním v zahradě p.
Hynka rozložili jsme se táborem. Nenucená nálada brzy
se rozproudila za ladných zvuků Černilovské kapely.

Obětavé slečny prodejem losů rozproudily ruch výletní.
Ke 3. hodině přibyli na výletiště vsdpp. děkan Seidl a
Msgre, Fr. Kerner, pap. komoří a bisk. kancléř. S nad
šením byli pořadatelstvem přivítání. Brzy nato roze

zvučel se pochod Orlů výletištěm, oznamuje nástup cvi
čenců. Potěšili jsme se pokrokem našich Orlů a Orlic,
na čemž má lví podll dp. Petrásek a náčelník. Zvláště
upoutala prostná cvičení Orlic a členstva Orlů. Hlučný
potlesk v obecenstvu svědčil o zdařilém výsledku. Lad
ně sestavené skupiny Orlic i Orlů se mi velmi zamlou
valy. Největší pozornost upoutal pan cvičitel, jemuž se
dostalo pochvaly. Zábava se stále stupňovala dobře vo
lenými atrakcemi, které často vyvolávaly hlučné veselí.
Společnost trvala v plné radosti až do večera. Po 9.
hodině po poděkování dp. Petráska průvod s lampiony
a hudbou opouštěl výletiště. Dík za zlar p. Vácí. Hyn
kovi za propůjčení zahrady a všem účinkujícím ať z
Dolnočernilova neb z Černilova, kteří s nevšední ocho
tou se 0 to přičinili. V upomínku Orelské jednotě bude
dar 10 K vsdp. Msgra. Kernera. Velká návštěva ze
všech vrstev svědčila o pochopení naší organisační čin
nosti. S plným uspokojením opouštěl jsem Černilov a
provolávám další Vaší práci Zdaf Bůh! — D. V.

Chruálm. Sdružené katolické spolky: Jednota katol.
tovary5ů, Katolická národní Jednota žen a dívek a Od
bočka všeodbor. sdružení křesť. dělnictva pořádají o
slavné sv. Salvatorské poutí chrudimské v neděli dne
H. srpna odpoledne zahradní zábavu, spojenou s kon
certem a tancem za účinkování hudby bratra Tichého

ci p. Švadlenky na Svatokateřinské třídě. Čistý výhos
věnován bude fondu pro postavení katolického spolko

vého domu v Chrudimi. | jest tudíž povinností veškeré
ho členstva, súčastniti se v plném počtu. Prosíme též o
Vzácnou návštěvu p. t. našich příznivců a přátel, by
nám tak přispěli k velikému účelu! Nuže, svojí k svému

ana shledanou u Švadlenků!
Velká Poříč u Hronova. Křesť. sociální tělocvičný

odbor »Orel« ve Velkém Poříčí n. Met. pořádá 11. srpna

veřejné cvičení s tímto programem: Ráno o 7. hodině
seřadění u spolkové místností a odtud průvod s hudbou
do zdejšího chrámu Páně, kdež budou konány služby

Boží. O půl 10. hod. dopol. zkoušky cvičenců. Ve 12 hod.

společný oběd. — Odpoledne: O půl 2. hod. sefadění
spolků na malé straně Oljšíny, odtud průvod s hudbou
do zahrady p. Jos. Suka. Zde promluví p. red. Šupka
»O významu Orla a Orlic ve straně katolické«. Násle
duje cvičení žáků s tyčemi, Hry. Prostná cvičení člen
stva. Členstvo na nářadí. Skupiny a různé. Po cvíčení
koncert. Večer věneček.

Do Dolní Dobrouče a okoli! Přátelé! Stoupenci idef
křest. sociálních! Pořádáme u nás prvé veřejné cvičení
tělocv. odboru »Orel«, prvé smělejší vystoupení na ve
fejnost. Pop:.< chystáme se k rozpětí mladých našich

sil, k rozmacuu většímu, který má ukázati naši sílu, má
státi se činem, kde soustředí se ovoce naších snah a tu
žeb! — Projektovaná akce, má-li se zdařiti, musí pod
porována a fedrována býti nejen mladými nadšenci, kte
čí stojí pod praporem naším, ale se zájmem sledována a
podpořena i staršími pracovníky a zároveň i všemi
stoupenci křesť. sociálních idei v místě. — Přátelé!
Přání toto nesmi býti pomíjeno — zájmy naše musí pro
Inouti všechny, kteří s námi sympatisují, bychom úžeji
mohli se semknouti a spojenými silami přičiniti se o re
alisování vytčeného projektu a proto každý musí státi
na svém místě! — Zdůrazňujeme znova toto přání a
přimlouváme se o účast všech našich přátel a o podání
pomocné ruky při našich pracích. — Všechny bratrské
odbory orelské a spolky. okolní žádáme o hojné za
stoupení jmenovaného již dříve dne 18. srpna, by snahy
a práce naše zdarem a úspěchy odměněny byly, by
dnem tím vlily se nové síly do zmalátnělých duší, by
den 18. srpna stal se zdrojem nadšení, vzpruhou a při
spěl k upevnění, sesllení našich posic. Dožadujeme se
nejen agitování v místě, ale i v okoli — přispějte každý,
pokudsíly dovolují! — Na shledanou dne 18. srpna!- 
Zdař Bůh!

Program Jil. zemského sletu »Orla« v Kroměříži,
pořádaného pod protektorátem sl. městské rady v Kro
měříži v Zámecké zahradě r. 1912. — 10. srpna v sobo
tu: O 6. hodině večer koncert sesilené hudby městské
a hudby strážnické na sletišti. — 11. srpna v neděli do
poledne: I. o 9. hod. uvítání Orlů a hostů starostou sa
mosprávného města Kroměříže cís. radou Veselským
na Velkém náměstí. II. o čtvrt na 10. hod. služby Boží
na Velkém náměstí. Káže vdp. professor Ant. Janda z
Kroměříže, tichou mši sv. slouží J. M. prelát Bařina z
Brna. 1I1. o 10. hodině zkoušky cvičení prostných na
sletišti. IV. od 10 do 12 hod. promenádní koncert na
Velkém náměstí. — Odpoledne: o půl I. hod. I. seřadění
průvodu v Zámecké zahradě. Průvodu se súčastní pou
ze Orli, Orlice a dorost v kroji. II. o půl 2. hod. průvod
ze Zámecké zahrady Komenského náměstím, Příkopy,
Miličovým, Fiirstenbergovým a Riegrovým náměstím,
Prusenovského ulicí na Velké náměst. Z Velkého náměstí
Sněmovním náměstím, Mlýnskou branou do Zámeck
zahrady. III. Při průvodě hold městu Kroměříži na Vel.
náměstí, hold Jeho Eminenci dru. Fr. Bauerovi před
zámkem. IV. o 3. hodině cvičení. Pořad cvičení: 1. Ná
stup členstva na prostná. 2. Proslov p. prof. Šrámka. 3.
Cvičení prostná: členstvo. 4. Kroužení kužely: ženské
odbory. 5. Prostná cvičení s tyčemi: dorost. 6. Šerm
šavlemi: odbor prostějovský. 7. Cvičení prostná stuha
mi: ženské odbory. 5. Cvičení puškami: katoličtí stu
denti. 9. Rohování členstva. 10. Hromadná skupina. 11.
Cvičení na nářadí: vyspělá družstva. V. Po cvičení kon
certy ve všech restauracích v Zámecké zahradě. V
průvodu jdou hudby: kroměřížská sesílená, strážnická,
vlčnovská, němčická, brněnská a slatěnská. Vstupné do
Zámecké zahrady v neděli odpoledne: 60 hal., dopoled
ne na zkoušky příplatek 20 hal. Balkon 5 K, tribuny 2 K,
sedadla 60 hal., tribuny k stání 40 hal. — 12. srpna v
ponděli: Prohlídka města, zámku a historických pamá
tek a ústavů města. Výlety do okolí. V pondělí začíná
sjezd akademického katol. studentstva. — Sletová kan
celář 10. srpna celý den a 11. srpna do 3. hod. odpol.
na Velkém náměstí. Ubytovací kancelář pak v těchže
místnostech do 11. hod. v noci v neděli. — Sekretariát
IJ. zemského sletu +Orla«.

Zprávy
místní a z kraje.

Koruuovační slavnosti na sv. Hostýně konají se dne
14. a 15. srpna. Každodenně po celou oktávu Nanebevzetí
Panny Marie budou slouženy dvě slavné pontifikální
mše svaté. Dne 22. srpna slouží mši sv. na sv. Hostýně
J. E. nejdp. biskup dr. Jos. Doubrava, dne 17. srpna
nejdp. opat želivský Sal. Roubíček. Vedle toho každo
denně budou kázati věhlasní kazatelé, mezi nimiž dne
15. srpna vsdp. dr. Fr. Šulc, kanovník z Hradce Král.,
20. srpna vldp. P. Strýhal T. J., superior z Hradce Král.

Kněžských exercitií v Hradci Králové ve dnech
5—9, srpna t. r. za účasti J. Exc. nd upa Dra Jo- i
sefa Doubrav“, nejd. kathedrální kapitoly obcovalo du
chovenstvov počtu úhrnném 143.Exercitátorem byl vdp.
P. Josef Stryhal, superior S. J., zpovědníky zvláště po
zvanými byli vdpp. P. Accursius Košťál, kvardián klá
štera Františkánského v Bechyni a P. Innocence Jiráček,
konventuál kláštera Františkánského v Praze.

Městská rada v Hradci Králové učinila dne 5. srpna
tato usnesení: Osoby, dluhující školné a pachtýči, dlu
hující nájemné z pozemků Matice školské, upomenou se
důrazně a naposled za zaplacení. — Vzato bylo na vě
Jom, že zemi. výbor království Českého zamítl stížnost
p. Fr. Čupra, obchodníka, vznesenou jím do rozhodnutí
okresního výboru, trvajícího na tom, by odstranil vý
kladní skříň na východním pilíři domu čp. 430-1.na Vel.

úámměsti.— Důchodenský úřad se poukáže, aby od ©.
k. silničního eráru přijal 5. splátku K 16.500.—na vydláž
dění říšské silnice Poděbradsko-Náchodské a Litomyšl
Jičín-Rumburské v Hradci Králové a Pražském Před
městí. — Přijata offerta p. O. Fejgla, malíře, na pro
vedení nátěru školních lavic. — Dramatickému sdružení
sTyl« na žádost jeho artist. řiditele p. K. Paula, pro
půjčí st měst. divadlo k uspořádání divad, představení
na den 22. září t. r. — Vybírání nájemného z mistnosti
v obec. domé čp. 33, najatých do konce září t r. c k.
stát. návladnictvím, zastaví se dnem 30. téhož měsíce.
— K účelu zachování starých stromů vyplní se jich du
tiny betenem. -- Žádosti za udělení chudinských pod
por, které nejsou doloženy příslušnými průkazy, zvlá
ště vysvědčením lékařským, se žadatelům vrátí k do
pinční.

Vyhláška o zápisu žactva, jež koná se na obecných
a měšťanských školách v Hradci Králové dne II., 12. a
13. září 1912 od 9 do 12 hod. dopol. a od 2 do 4 had.

odpol. Na školách měšťanských ustanoveny jsou prvé
dva dní zápisu (ve středu a ve čtvrtek) pro žactvo do
mácí, třetí den (v pátek) pro žactvo cizí. K zápisu při
cházejí žáci a žákyně se svými rodiči nebo jejich zá
stupci a prokáží se posledním vysvědčením školním a
vysvědčením očkovacim, po případě i vysvědčením lé
kafským, mají-li býti osvobození od zpěvu, kreslení, tě
locviku, ženských prací ručních aneb od prací ve škol
ní zahradě, Při zápise jest udati jméno a příjmení, rod
ná data, náboženské vyznání, příslušnost domovskou,
předchozí vzdělání a nynější bydliště dítěte: jméno,
stav a bydlišté (číslo domu) otce neb odpovědného pě
stouna: zemřel-li otec, jméno, stav a bydliště matky i
poručníka a poručenského úřadu (okresního soudu); u
dětí. které jsou ubytovány mimo dům otcovský, též
jménc, stav a bydliště stravovatelovo. Ditky, kterým
není ještě plrých 6 roků. přijimaji se pouze se svolením
místní školní rady. pokud jest v učebnách s dostatek
místa. Totéž platí o žácích z okolních obci, kteří chtějí
choditi do obecných škol zdejších. Přijímací a jiné zkou
šky. řádem školním předepsané, konají se v sobotu dne
14. září od 9 hodin dopoledne. Nový školní rok se počne
službami Božími v pondělí dne 16. září © 8. hodině
ranni.

Abiturienti gymnasia královéhradeckého z r. 1882
p) 30 letech sešli se k přátelskému pobesedování ve
dnezh 4. a 5. srpna. Sešlo se jich celkem devět a sice:
Vániš Frt., c. k. okr. hejtman v Rakovníku, Stuna Jos.,
c. k. vrchní pošt. officiál v Něm. Brodě, JUDr. Smrčka
Frant., advokát v Olomouci, Neumann Fd., farář ve Sv.
Jiří, JUDr. Moník Jos.. advokát v Králové Městci,
MUDr. Machek Ant., lékař v Cerekvíci, MUDr. Ippen
Alb., Jékcř v Hradci Králové, MUDr. Drobný Ant., lékař
na Velchradě a ThDr. Domabyl Gustav, professor the
ologie v Hradci Králové. Při schůzi, již konali v Adal
bertinu, shledáno, že ze 32, kteří maturovali r. 1882.
jich již deset zemřelo. V pondělí po mši sv., kterou za
zemřelé v přitomnosti svých kollegů sloužil v kostele
Panny Marie farář Ed. Neumann, prohlédli si kollegové
gymnasium1, provázení jsouce ochotně panem ředitelem
gymnasijnín: J. Kořínkem; v několika těch okamžicích
vybavily se jim znova vzpomníky na studentské doby,
na bývalé professory i kollegy. Za ochotu a přátelské
oslovení vzdávají všichni účastnici panu řediteli upřím
ný dík. Pak prohlédli si město a mezi jiným také měst
skou elektrárnu, jejíž zařízení bylo jim nevšední la
skavostí pana Kříže vysvějleno. Po přátelském obědu
v Grandhotelu rozešli se opět ke svým prácem s pev
ným úmyslem, že dá-li Pán Bůh, po pěti letech sejdou
se zase. Nepřítoninost svoji omluvili a aspoň písemně
nebo telegraficky sjezd pozdravili kollegové: Balcar
Emilian, farát v Cholticích, Caivas Jan. c. k. okr. hejt
man v Praze, Hlaváček Karel, c. k. rada zemského
soudu « přednosta ve Vidni, MUDr. Kahn Albert, lékař
v Čáslavi, Kahoun Frant., děkan v Uhříněvsi. Kašpar
Jan, professor při c. k. státním gymnasiu v Praze. JUDr.
Klixa Bohumil, ředitel okr. kanceláře v Hořicích, Kol
Iman [gnat, král. český zemský archivář v Praze, Kra
tochvíl Kar., úředník Hypoteční banky v Praze, MUDr.
Křičenský Václav, lékař v Kněžicích, Mimra Frant., fa
rář v Čes. Heřmanicích, Štelánek Jan, farář ve Vel
kém Boru a liirgel Břetislav, chef stanice dráhy v Ho
ražďovicích. -- Účastníci schůze vzdávají také dík u
přímný svému bývalému milému učiteli prof. Ignatu
Svobode vi. který je přátelsky pozdravil a s nimi se dal
fotografovati. — Tedy, kollegové, za nět let na shle
dancu počtem ještě hojnějším.

Osobní. Dp. voj. kurát Richard Černý jest přeložen
z Olomouce k 9. sboru v Litoměřicích. — Zdejší voj.
kurát dp. Lad. Suchánek přeložen k 16. sboru do Du
brovníka.

Diskontní společnost v Hradci Králové, zapsané spo
lečenstvo s ručením obmezeným, zaneseno do rejstříku
společenstev na základě usnesení krajského soudu v
Hradci Králové ze dne 31. července 1912. Dnem tímto

Doskočil

Račte si vyžádati vzory jarních a letních látek,
které letos přináším v bobatém výběru.

Veledůstojnému dnehnovenstv doporněuji zvláštní
novinku pod názvem „PRENTAM“ v ceně metr K 840,



vstupuje tedy v život v Hradci Králové nový peněžní
ústav, kterýž bude vhodným doplňkem ústavů stávají
cích. — Diskontní společnost bude věnovati pozornost

především provádění eskontu obchodních pohledávek,
v kterémzto druhu úvěrního obchodu jest známo, že v
posledním roce dostoupil v Rakousku I miliardy korun.
Úvěr tento dosáhl již ustálením soudních rozsudků plné
bezpečnosti a lze při obezřetném jeho vedení vyvaro
vati se spíše ztrátám, než při bianco-creditech. Velká
evidence majetkových poměrů postoupených přímých
dlužníků, jakož i veškerá manipulace vyžaduje sice
značných nákladů, leč tyto jsou vyváženy hojným obra
tem na účtech postupujících firem a neustálou značnou
pohotovostí eskontujícího ústavu. Ústavy, úvěr tento
poskytující první spojily se k zařízené vlastní ústřední
kanceláře, provádějící kontrolu dlužníků evidencí po
stoupených pohledávek, jakož i evidencí výše povole
ných jednomu úvěrníku úvěru na postup účtu, takže tu
nemůže nastati ani postupování jedněch a těchže po
ložek u různých ústavů, ani nepovolí ústavy (nevědou
ce jeden o druhém) credity do nepřiměřených výšek. —
Hlavní vzrůst a rozšíření bankovního obchodu eskon
továním obchodních pohledávek počal před 10 lety, kdy
většina rakouských bank založila zvláštní samostatná
úvěrní společenstva, určená k provádění eskontu účet
ních pohledávek. Každý ústav zabezpečil si ve stano
vách nové společnosti náležitý vliv na její správu a
určil, že úvěrní potřeby svoje smí krýti výhradně u
zakládajícího ústavu. —-Veškeré nové diskontní společ
nosti při pražských a vídeňských bankách založené vý
borně prosperují. Rozhodl se proto i Záložní úvěrní ú
stav v Hradci Králové po bedlivých přípravách pod
jménem Diskontní společnost v Hradci Králové, zaps.
společenstvo s ruč. obmezeným, podobný ústav zaříditi
a předati mu veškeré svoje úvěry na podkladu postou
pených účtů povolené. Mezi firmatní postupujícími Z.
Ú. Ú. svoje pohledávky setkala se myšlenka tato s ži
vým souhlasem, takže již o ustavující valné hromadě,
konané dne 12. července t. r., přihlásil se značný počet
členů k nové společnosti. Po.přistoupení i ostatních fi
rem -postupujících Záložnímu úvěrnímu ústavu své po
hledávky, dostoupnou závodní podíly obnosu čtvrt mil.
korun, k nimž pojiti se bude další trojnásobná záruka
členů ve výši tři čtvrtin mil. korun, celkem tedy budou
obnášeti podíly a ručení členů již při zahájení činnosti
nového ústavu 1 mil. kor., kteráž částka bude zárukou
věřitelům společnosti za závazky, v něž tato vstoupí. —
V ustavující schůzi správní rady Diskontní společnosti,
konané dne 2. t. m., zvolen byl předsedou správní rady
pan Jaroslav Červený, c. a k. dvorní továrník a místo
předsedou p. K. V. Skuherský, c. k. dvorní a komorní
dodavatel v Hradci Králové. Dirigentem a prokuristou
Diskontní společnosti jmenován pan František Rejmá
nek, prokurista Záložního úvěrního ústavu.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové. Stav ve
škerých vkladů činil koncem měsíce července 40,890.375
korun.

Záložna v Hradci Králové koná na pamět svého 50
letého trvání v neděli dne 1. září 1912 pod záštitou sl.
městské rady král. věn. města Hradce Králové a za
spoluúčasti P. T. pánů zástupců záložen a peněžních
ústavů severovýchodních Čech a ct. východočeského 0
krsku Jednoty úředníkůzáložen v zemích koruny české
slavnostní schůzi členů ve dvoraně Besedy o 10. hod.
dopol. Pořad: 1. Zahájení schůze starostou záložny p.
B. E. Tolinanem. 2. Schválení rozdělení 1500 K ze zisku
r. 1911 řádnou valnou hromadou věnovaných. 3. »+Ový
znamu českých záložen«. Promluví p. JUDr. Felix lilner,
tajemník Jednoty záložen v Praze. 4. »O činnosti Jed
noty úředníků záložen v zemích koruny České« pro
mluví řed. Obč. záložny v Pardubicích pan Antonín Čí
žek, předseda Jednoty. 5. Společný oběd v »Hotelu Mer
kurs. 6. O 2. hodině členská schůze východočeského
okrsku úředníků záložen. 7. Prohlídka městské elek

trárny, nové musejní budovy a sbírek historických, ja
kož památek z r. 1866, regulace a parku. 8. V pondělí,
bude-li dostatečný počet účastníků, uspořádán bude vý
let na Chlum a prohlídka bojiště. Odjezd vlakem ráno
v 7.28 do Všestar a návrat ve 12.38 odpol. do Hradce
Králové. O průvodce a historický výklad postaráno.
Přihlášky ku společnému obědu v »Hotelu Merkure
spolu s obnosem 2 K račte zaslati přiloženým složním
lístkem do 25. srpna 1912. Přihlášky k výletu na Chlum
současně.

Česká banka v Praze (a její filiálka v Hradci Král.)
vydala v těchto dnech výbornou brožurku pojednávající
o koupi losů na splátky, v níž způsobem každému pří
stupným podáno jest poučení o losech vůbec a probrán
pečhvě způsob koupě losů na splátky. Dříve, než ob
jednáte nějakou skupinu losů, neopomiňte si vyžádati
u České banky filiálky v Hradci Králové bezplatné za
slání uvedené brožurky.

Seznam cen na týdenním a oblímím trhu v Hradci

Králové dne 3. srpna 1912. 1 hl: pšenice K 20.—, žita
K 14.70 až 15.30, ječmena K 11.—, ovsa K 11.50 až 12.—,
vikve K 24—- až 28.—, hrachu K 24.— až 30.—, čočky
K 4. —až 48.—, jahel K 26.— až 30.—, krup K 28.— až
50.—, bramborů starých K 4.— až 5.—, máku K 80—
až 90.—, cibule K 7.20, drobné zeleniny K L£—až 1.20,
mrkve K 0% až 1.2, jablek K 8.— až 10.—, hrušek
K 6— až 8.—, 100 kg: žitných otrub K 18.—, pšenlčných
otrub K 17.—, 1 kg: másla čerstvého K 3.20 až 3.60,
sádla vepřového K 2.24, tvarohu K 0.56 až 0.60, 1 vejce
K 0.07, 1 kopa: zell K 2.40 až 7.—, okurek K 090 až 2—,
kapusty K 1.20 až 2.80. ,
. Natýdenní aoblíní trs v Hradci Královédne 3.

srpna 1912 bylo přivezeno: hl: pšenice 30, Žita 26, ječ
mene 8, cibulo 30, brambor 583,kop: zelí 70, okurek 190,

kapusty 165, drobné zeleniny 480, mrkve 75, beček:
Jablek 12, hrušek '70, podsvinčat 296 kusů.

Mluv nepravda, braň nepraván až do smrti! Tak sl
asi obrátili heslo Husovo naši nechaničtí pokrokáři, pro
tože se ocitají přímo v horečném rozčilení, jestliže lidu
řekne někdo o Husovi pravdu. »Ratibor« se dne 27. čer
vence velice rozčllil nad zprávou, již jsme poslali »Ob
nově« o přednášce v našem městě. A proč? Inu — pro
tože K. Princ zde přednášel o Husovi na základě moder
ních poznatků historických, tedy vlastmě pokrokově do
opravdy. Jen pokrokál a soc. demokrat se vší zavilostí
Ipl na svých modlách, nedopouštějíce nikomu, aby ty
to modly prohlédl a v rámci dějin všeobecných je kri
tisoval. A mladočeší dle rozkazu pokrokového štábu
jsou nuceni dále žíti v temnotách, nechtějí-li propadnouti
pokrokářské klatbě. »Ratibor« nevyvrací ovšem z před
nášky ani slova, protože nemůže. Ale hněvá se prudce
na to, že jeden smělec odvážil se opravdu 'pověděti
něco historicky dokázaného. Místo vyvracení volá po
krokář s pathosem: »Pánové, sundejte maskyl« A chrlí
dále křečovité výkřiky o komedii, podvádění, o černých
římských sluzích, černém praporci. (Brr! Černé pra
porce přece vyvěšují husité!) Nač to rozčilení? Raději
ať pan Malina jako muž veleučený dokáže, že pan Princ
šířil historické bludy. Čekáme na to dychtivě. Bude to
reálnější, než vyrážeti malomocné výkřiky. Pokud ne
chaničtí husité se spokojovali s ničemným a podvodným
pamíletem Lžipogiovým, potud stáli dle pokrokářské
logiky v pravdě. Teď však fanatikové snaží se vpájití
klerikální cejch každému, kdo poznal pastorské spády
a chce slyšeti pravdu. —-S barnumským pokřikem, kte
rý neznamená nic jiného, než kalafunové blesky, ovšem
polemisovati nemusíme. Ale povíme něco jiného. Náš
pokrokářský štáb vyhlédl pomoučeného dra. Bartoška
k přednášce o bezúhonném Husovi ovšem nikoli proto,
že by pražský řečník byl zvláštním znalcem, ale aby
byla přednáška hodně ostrá proti katolíkům. Tak se pá
nové starají o náboženskou snášelivost, ačkoli my tu
dáváme evangelické a židovské víře pokoj. Byl také
Eartošek odporučen zdejším pokrokářským učitelem. Ú
spěchu však dr. Bartošek se naprosto nedopracoval.
Naopak svým fanatismem byl by Husa připravil málem
o všecky sympatie u lidí, v nichž zbyla aspoň špetka
zdravé soudnosti. Poněvadž pak ani kuře darmo nehra
be, a pekař zdarma nepeče, stála vzácná návštěva dok
torova naši obec 28 K. Když tedy byl zkarrikován Hus
po volnomyšlenkářsku, dostavil se výsledek sám sebou.
Husovy oslavy totiž u nás upadají a to tím více, čím lé
pe obecenstvo seznává, jakým existencím měl chudák
Hus pomáhati u nás do sedla. Na kaprálské volání »Sun
dejte masky'!« odpovídáme: »Kdo v té peci bývá, jiné
ho tam hledá.« My totiž dobře víme, jaké masky do
vedou si dávati pokrokáři, jedná-li se jim o vezdejší
chlebíček. Ten se na svou pěst přece jenom těžko vydě
lává a proto vždycky čekáte, až vám jej někdo při
praví, uhněte, do pece strčí a hotový na stůl servíruje.
Když jste se pak nasytili, házíte kamenem po těch, kte
ří vám chléb poskytli. Převlékáte se dle toho, jak káže

kšeft. Hned rejdujete v pravo, hned v levo dle toho,
která strana vám nabízí koláč. Strach z boje vámi ohlá
šeného nemáme, protože vám toho můžeme pověděti
více. Ale předem již voláme: »Sundejte masky, přihlas
te se otevřeně k sociálním demokratům. anebo aspoň
řekněte poctivě, že husity nejste a jako volnomyšlenkáři
ani býti nemůžete. Nejhorším farisejstvím jest, hlásí-li
se k Husovi lidé, jejichž vůdcové tančí dle písničky
vídeňského žida. Tedy jen braňte pravdu, nebuďte cha
meleony, neboť by pak Hus musil na náměstí z hněvu
s podstavce seskočiti a chopiti se prutu.

Třebechovice. »Co tě nepálí, nehas«, mohl sobě po
mysliti pisatel hanoplsu v »Ratiboru« č. 31. a mohl býti
ujištěn, že by »Obnova« mu dala pokoj, i kdyby pořádal
třebas padesáte sokolských přednášek, při nichž oby
čejně sál zeje prázdnotou. My, víme mnoho věcí, ale co
nám potom? Jedině a pouze po napadení se bráníme.
Na příklad teprve, když byli kněží denunciačně napa
deni, následovala obrana. Teprve. když byl pan Koleš
surově napaden, teprve potom pokrokář-pamfletář pří
slušným soudem odsouzen. Na pokrokářskou denunci
aci ředitele školy a dělníka p. Joudala následovala to
hoto obrana a tímto způsobem vedl i svou obranu mly
nát pan Hájek atd. V »Ratiboru« měl fedidé Jan Šmída
podepsané »zasláno«, které končilo »dýmem ve středo
věku«. Jistý soc. demokrat nám sdělil, že pokrokářské
zuření mělo soc. demokraty odvrátiti od založení vlast
ního tělocvičného odboru — ovšem marně. Jářku, zalo
žíme-li tu odbor »Orla«, co potom se bude dít? — Pa
ne učiteli! Do zápisníku, do něhož jste dělal při táboru
naší mládeže poznámky, na přvoustranu napište a za
svou přijměte tuto zdravou zásadu: Dám »klerikálům«
pokoj. Naše k tomu odpověď: »My vám dáme dva!«

Stávka a oheň v Třebechovicich. V koželužské to
várně bratří Vitoušků vypukla stávka, které předchá
zelo propuštění několika soc. dem. předáků. Kromě ně
kolika mistrů a dělníků nár. sociálních stávkuje veške
ré dělnictvo. Ve vyhlášce stávkujících se praví, že mimo
slušné zacházení domáhá se dělnictvo 10- až 15proc.
přídavku, ježto majitelé továrny daleko více ceny svých
výrobků zvýšili. V úterý na večer došlo k hlučným vý

stupům mezi tak zv. »stávkokazy« a stávkujícími, že |
četnictvo muselo zakročiti. Několikráte oznámený pří
jezd soc. dem. poslance Jaroše až do chvíle, co tyto
tádky píšeme, se nenskutečall, což dosti trapně působí.
Pánové zradniceneručili22 bezpečnostpři sjezdunaši
mládeže. Jaképak stanovisko zamýmouktéto hlučné
stávce?Másezato,žedobaprostávkubyladělnic
tvem nevhodněvolena, — Opůlmocí z úterka as otřo
du vypukl z neznámépříčinyoheň vtovárač p. E.

„

Provazníka na rámy a zlatolišty, kterému za oběť pad
la celá továrna i se zařízením. Továrník mešká již 14
dní na obchodních cestách a škoda jest asi kryta pojí
Stěním, ale dělnictvo pro nejbližší čas bude bez práce.

Od Bělečka do Třebechovic. Učitel Š. anebo něja
ký jeho přítel zlobí se v »Ratiboru« a dělá se nevinným.
Asi neprávem. Pane učiteli, vzpomeňte si, co jste mlu
víl v hostinci u Janských po průvodi katolické mládeže,
po táboru konaném z náměstí do lesa. — Přítomný ven
kovský host. i,

Duchovní cvičezí pro učitelky v Chrudisti budou se
konati v tamním klášteře Školských sester; započnou
dne 19. srpna večera skončí dne 23. srpna ráno. Celé
zaopatření bude poskytnuto za mírný poplatek v klá
šteře. | neučitelky mohou bráti účast na těchto du
chovních cvičeních. Přihlášky buďtež zaslány nejdéle
do 15. srpna na adresu: Mariánská družina učitelek v
Chrudimi, dívčí paedagogium. .

Vloupání do kostela ve Stračově. V noci z pondělka
na úterek vloupali se neznámí pachatelé do našeho ko
stela. Vyvrátili dvéře do sakristie. Svítili sl tam sirkami,
pátrajíce po cenných předmětech. Ježto se jím však
nic nehodilo, odešli s prázdnou. Patrno, že takové pří
pady opakují se velice často, ale zlosynové jsou posud
nezvěstní. | Jest potřebí, aby četnictvo zdvojnásobilo
pozornost.

Želiv. Nadšené protesty, dýšící skálopevnou vírou
a dětinnou láskou k Ježíši Kristu, které zbožný morav
ský lid na bezčetných schůzích podává proti »dilu ďá
blů« — jak na Moravě zove se čítanka Macharova —

český počíná cítiti to Kainovo znamení, které mu Ma
char čítankou svou na čele vypálil a za něž styděti se
musí před celým vzdělaným světem, neboť není na
světě národa, z jehož středu byl by vyšel muž, jenž
by se byl odvážil proti Bohu pronésti tak strašlivá rou
hání, jako to učinil »nejlepší český člověk« Machar ve
svých »Pašijích+! Machar svojí čítankou stal se rázem
miláčkem všech pokrokových nevěrců a volnomyšlen
kářů, kteří na jedné straněoslavují Mistra Jana Husa,
jenž — ač kacíř — hlásal přece víru v Boha, a na dru
hé straně do nebes vynášejí rouhače Machara, jenž u
pírá jsoucnost Boží. Krásná to zajisté logika, ale ještě
krásnější bezcharakternost. Než k věci! — V neděli
dne 4. srpna za krásného počasí odbývala se v Želivě
veřejná schůze lidu, která byla velmi četně navštívena.
Mnoho duchovenstva — mimo všechny domácí členy
kanonie praemonstr. v Želivě s vsdp. opatem Sal. Rou
bíčkem v čele — súčastnilo se schůze z celého okolí a
to z Pelhřimova, Humpolce, Lipnice, Červené Řečice,
Chvojnova, Košetic, MI. Bříšť, Senožat, Jiříc atd., kte
ří přišli, aby pozdravili vsdp. dra. kanovníka Šulce,
jenž svojí horlivou a neúnavnou organisační prací stal
se miláčkem veškerého kleru nejen v dlécésí králové
hradecké, ale i v ostatních diecésích českých. — Místní
farář dp. Cyr. Valenta vysvětlil krátce, proč svolána ve
řejná schůze lidu, aby totiž I z naší krajíny zazněl pro
test proti urážkám Bohu člněným a aby odsouzeno bylo
bezbožné dílo Čecha, jemuž v literatuře všech národů
co do sprostoty nic vyrovnati se nemůže. Po zvolení
předsednictva ujal se slova vsdp. kanovník dr. Šulc.
Každý zbystřil pozornost, aby mu neušlo ani jediné slo
vo z úst věhlasného řečníka. Po krátkém úvodu, v
němž vsdp. řečník pravil, že nechce Macharovi spláceti
stejné stejným, totiž sprostotu sprostotou a nadávky
nadávkami, nýbrž že mluviti chce věcně a jen pouhou,
čistou pravdu, přešel k vlastnímu jádru řeči, totiž, kdo
to jest Jos. Svatopluk Machar, jaké bylo jeho mládí a
jeho léta studentská a jak zhoubná jest jeho činnost
spisovatelská v ohledu mravním vůbec a v ohledu ná
boženském zvláště. Pan řečník, maje po ruce spisy
Macharovy, pádná tvrzení svá dosvědčoval ihned výro
ky samého Machara, jak on mluvil a jak píše o svých
rodičích, příbuzných a nejdůvěrnějších přátelích, jak
ve svých spisech sám se chlubí, v jakých společno
stech si liboval, jaké domy rád navštěvoval, jaké knihy
se zvláštní zálibou čítal a s kým se rád stýkal a ob
coval. Ze všech těch citátů, jež vybrány byly zvláště
z »Konfesse literáta«, jest patrno, že Život Macharův
nebyl závidění hodný a že společnost, ve které se po
byboval, nemohla nikterak přispěti k jeho mravní vý
chově. Již v mládí přišel na zcesti a na této šikmé plo
še setrval i jako dospělý muž. Vsdp. řečník, vylíčiv pak,
jak záhubně spisy Macharovy působí v ohledu mravním
i náboženském zvláště na studující mládež, skončil vý
zvou, aby z rodin vymítán byl tisk nemravný a nevě
recký, aby tak mládež uchráněna byla před jedem, jenž
otráviti by mohl život celého našeho národa. Řečníku
za jeho přednášku dostalo se bouřlivé pochvaly. Ku
slovu přihlásil se pak dp. farář Oilbert Křikava, jenž
zvláště poukázal k tomu, s jakým úsilku se pracuje, aby
hasičské sbory byly proniknuty duchem nevěry a na
bádá, aby zvláště »ttavlíček« vyloučen byl z knihoven
sborů hasičských. Karfdidát filosofie pan Kniže z Pel
hřimova upozorňuje na nebezpečí, jakému vydáno jest
studentstvo akademické a nabádá k přistupování ku
katol. akadem. »Lize«. — Na to navržena resoluce ve
znění asi následujícím: »V poslední době pozorovati
jest zvláštní, povážlivý úkaz ve všech L zv. »vzděla
ných« státech, že se totiž všady úžasnou měrou množí
kriminály, robotárny, polepšovny, nucené pracovny, po
rodnice, blázince a jiné toho druhu vymoženosti po
kroka a vzdělání. To jest nejlepším důkazem, že nyněší
pokrok a moderní vzdělanost není zrovna také šířítel
kon mravnosti. Jednou z těch nejdůležitějších příčin
neblahého toho úkazu ve společnosti lidské jest zkaže
mý, nemravný a nevěrecký tisk, jenž otravyje zvláště
mládež, kterážmábýti nadějínárodů. Amezi zkaže



ným tiskem 4 nás v Čechách prvé místo vydobyla sl
šitenka Macharova, která ameží se nejen ubíti všechen
cit náboženský a mravní, ale také podkopává cit věrno
„sti rakouských národů k dynastii Habsburské. Proto
účastníci veřejné schůže lidu v Želivě konané, projčvují
úžas a podivení nad tím, že c. k. úřady mohly podob
ný literární škvár propustiti na veřejnost a vyslovují 0
Čekávání, že povolaní kruhové budou příště v tom 0
hledu opatrnější a přičiní se, aby sami propouštěním
takových spisů nezadávali příčiny k podkopávání mrav
nosti, pořádku a veřejné kázně«. — Resoluce přijata s
velikou pochvalou a dlouho trvajícím potleskem. Když
pak předseda schůze, pan ředitel Rokos, dal o resoluci
opáčně hlasovati, zdvihly se proti resoluci čtyry ruce —
tří mladých pánů a jedné slečinky. »Oposice« tato byla
vyzvána, že může své odchylné stanovisko odůvodniti,
že se každému zaručuje úplná volnost slova, ale prote
stující ztratili se beze slova v zástupu, Zato si tím více
smlsnou v »Hlasech z Posázaví«. Povznášející schůze
pak skončena.

Umělecká výstava v Humpolci. V Humpolci uspo
řádána bude počátkem září t. r. umělecká výstava akad.
malířů bratří Jaroslava a Karla Augusty, rodáků hum
poleckých, býv. žáků pražské akademie, kteří oba po
byli delší dobu na Slovensku, studujíce tu svérázný jeho
lid. Výstava zahájena bude přednáškou p. Emila Pa
covského, akad. malíře a redaktora, >O Slovensku,
zvláště o Dětvě, o umění se zřením k Slovensku i 0
bvěmamallřům«=.Výstava trvá- do B. září.

Nový Bydžov. Zpěv. spolek »Lubor-Ludiše« pořádá
v pondělí dne 9. září 1912 v sále na »Kopečku« koncert
»Pěveckého sdružení pražských učitelů«. Začátek o 8.
hod. večer. Předprodej lístků od 25. srpna t. r. v knih
kupectví p. K. Mikouska na náměstí.

Rychsov n. Ka. Aby se dívkám všech tříd lidových
dostalo náležité výchovy pro rodinu, aby poskytlo se
jim vyššího vzdělání literního a důkladného vzdělání
odborného, by přivykaly práci a osvojily si lásku k
domácímu krbu, učinilo zastupitelství města Rychnova
n. kn. veškeré kroky ku zřízení moderního vychováva
cího a vyučovacího ústavu pro divky, kterým bude
městská průmyslová dívčí škola v Rychnově nad Kn.,
jež obsuhovati bude: 1. Dvouletou odbornou průmyslo
vou školu pro šití a zdobení veškerého prádla, dět
ských a dámských šatů se specielními kursy pro mo
diství. střihy prádla a šatů, umělé žehlení, malbu, těs
nopis a j. 2. Jednoroční kurs pro vyšší vzdělání absol
ventek druhého ročníku (jakožto III. ročník odborné
<koly). 3. Pracovnu (atelier) pro vyšší výcvik a trvalé
zaměstnání absolventek dveuleté školy. 4. Školu jazyka
německého a francouzského. 5. Kuchařskou a hospodyň
skou školu pětiměsíční s tříměsíčním kursem pro domá
cí hospodářství a specielními kursy pro vaření, zava
řování atd. Počátkem školního roku 1912—13 otevřen
bude I. ročník dvouleté odborné školy průmyslové pro
šití prádla a ženských šatů, do něhož mohou se hlásiti
dívky i ženy jako žákyně řádné neb jako hospitantky
(rouze pro některé předměty.) — Otevřena bude též
městská jednoroční obchodní škola pro jinochy a dívky
s právem veřejnosti a s úplným právem dvouleté ob
chodní školy. .

Čtvrtá pouť jinochů a mužů z Nymburská a Mlado
boleslavska do Staré Boleslavě podniknuta bude letos
v den sv. Václava 28. září. Odchod z Loučeně s hud
bou 28. září po mši sv., která bude sloužena v Loučení
o půl 6. Pochod přes Chudiř, Rejšice, Luštěnice, Ze
lenou, Kbele, Benátky, Předměřice, kdež bude poslední
odpočinek. Zpáteční pochod v neděli po ranních služ
bách Božích opět tímtéž směrem. Jednota starobole
slavská ochotně vypomůže poutníkům při hledání noc
lehu. Vzdálenčjší, kteří by chtěli s námi pěšky putovati,
mohou vlakem přijeti do Luštěnic, kamž je ráno dobré
spojení vlakem od Nymburka a od Mladé Boleslavě a
v Luštěnicích na nás posečkati. Pouť tato je výhradně
jenom pro jinochy a muže. K hojné účasti zve zdvořile
poutní výbor na Loučeni.

C. k. jub. vyšší reáika v Kostelci m.Orl. ve zprávě
své za školní rok 1911—12 podává životopisnou črtu:
V. J. Tomášek. Napsal J. K. Zástěra. Učitelských sil pů
sobilo na ústavě 16. Žáků bylo veřejných 206, 14 priva
tistek, jeden byl jazykem Němec, 1 Maďar, ostatní Če

statní katolíci. Od školného bylo osvobozeno 156 žáků.
4 stipendisté brali celkem 1012 K.

C. k. odborná škola tkalcovská ve Dvoře Král. m L.
"obsabuje: a) 1 ročník všeobec. školy odborné, mající
"za účel zprostředkovati povšechné praktické a theor.
vědomosti odborné. K důkladnějšímu odbor. vzdělání
jsou b) specielní běhy: 1. pro technologil, trvá jeden
rok a určen jest pro takové žáky, kteří se chtějí vě
novati vnitřní tovární praksi. 2) pro kreslení, kterýžto
běh jest pro ony žáky, kteří se chtějí věnovati kreslení
tkalcovskému neb potiskování tkanin, a trvá jeden rok.
Pilní a chudí žáci mohou obdržeti podpory. Školné se
neplatí. Přístup mají též panl a dívky. Bližší zprávy
podá ředitelství školy. Ve škol. roce 1911—12bylo žáků
90.

Letošní odvody v obvody c. a k. IX. sborového ve
litelství se konají: V obvodu 18. (královéhradeckého)
doplňovacího okresního velitelství: v České Skalici 12.

. a 13. srpna, v Náchodě 14., 16., 17. a 19. srpna, v Brou
mově 21., 22., 23. a 24. srpna, v Teplici 26. a 27. srpna,
v Polici 28. a 29. srpna, v Nov. Městě n. Met 30., 31.
srpna a2. září, v Opočně3., 4. a 5. září, v Nechanicích

17. 9. 6.10. září, v Hradci Králové (Pražské Předměstí)
-141., 12, 13 a 14. září, ve Dvoře Král. n. Lab. 16., 17.,
18.g19.září,v Jaroměři20.,21.,23.a 24.září,vKo

. stejtin. Orl. 26.,27., 30.září a 1.Fina, v Rychnověn.

Kn. 2., 3. a 4. Htina. — V obvodu 21. (čáslavského) dopl
dovacího okres. velitelství: v Čáslavi 12., 13., 14. a 16.
srpna, v Habrech 17. a 19. srpna, v Chrudimi 21., 22.,
23. a 24. srpna, v Nasavrkách 26., 27 a 28. srpna, v Hlin
sku 29., 30 a 31. srpna, v Brodě Něm. 2., 3., 4. a 5. záři,
v Polné 6. září, ve Štokách 7. a 9. září, v Přibyslavi
IL. a 12. září, v Chotěboři 13., 14., 16. a 17. září, v Hum
polci 19., 20., 21. a 23. září, v Kralovicích Dolních 24..
25., 26. a 27. září, v Ledči 30. září, 1. a 2. Flina. — V
obvodu 36. (mladoboleslavského) doplňovacího okres.
velitelství: v Poděbradech 12., 13. a 14. srpna, v Městci
Králové 16. a 17. srpna, v Nymburce 19., 20. a 21. srpna,
v Chlumci 23., 24. a 26. srpna, v Bydžově Novém 27.,
28., 29. a 30. srpna, v Kolíně 31. srpna, 2., 3., 4. a 5. září,
v Kouřimi 6., 7., 9. a 10. září, v Brodě Českém 12., 13.
a 14. září, v Kostelci nad Čerhými Lesy 16. a 17. září, v
Hoře Kutné 18., 19., 20. a 21. září, v Janovicích Uhlíř
ských 23., 24. a 25. září, v Boleslavi Mladé Z7., 30. září,
1. a 2. října, v Benátkách Nových 3., 4. a 5. října. —
V obvodu 98. (vysokomýtského) doplňovacího okresního
veliteltsví: v Holicích 12., 13. a 14. srpna, v Přelouči
16., 17. a 19. srpna, v Pardubicích 20., 21., 22. a 23. srpna,
ve Skutči 26. a 27. srpna, v Mýtě Vysokém 28., 29., 30.
a 31. srpna, v Králikách 2. a 3. září, v Žamberku 4., 5.,
6. a 7. září, v Rokytnici 9., 10. a 11. září, v Ústí n. Orl.
12.. 13., 14. a 16. září, v Lanškrouně 18., 19., 20. a 21.
září, v Poličce 23., 24. a 25. září, v Litomyšli 27., 30.
září, 1., 2. a 3. října. — V obvodu 74. (jičínského) do
plňovacího okres. velitelství: v Semilech 12. a 13. srp
na, v Lomnici n. Pop. 14. a 16. srpna, v Brodě Železném
17., 19. a 20. srpna, v Žacléři 21. a 22. srpna, v Úpici
23. srpna, v Maršově 24. a 26. srpna, v Trutnově 27., 28.,
29. a 30. srpna, ve Vrchlabí 31. srpna, 2. a 3. září, v
Hostinném 4. a 5. září, v Jilemnici 6., 7. a 9. září, ve
Vysokém n. Jiz. 10. a 11. září, v Rokytnici n. J. 12, a
13. září, v Hořicích 14., 16. a 17. září, v Jičíně 24., 25. a
26. září, v Libáni 27. a 30. září.

Kde máte velkou úrodu ovoce, zvlášť jablek, ne
prodávejte hned cizozemcům a Němcům, ale oznamte
nám, jak mnoho a jakého ovoce budete asi míti. Kde pak
nemáte ovoce, dopište nám, jaké ovoce byste si přáli.
Při nynější hojnosti ovoce mohou se jím všude záso
biti na zimu. Bez překupníků a Němců hodláme lidu
dáti příležitost výhodně prodati nebo naopak lacino na
koupiti nejen ovoce, ale | různé jiné věci. Na prodej
jsou hrušky a jablka letní a zimní, pěkné druhy, švestky
syrové neb suché. Též zprostředkujeme všecky druhy
pojištění pouze u českých firem. Dotazy na katolický
peněžní ústav «Eliška« v Hradci Králové (Adalbertinum).

Různé zprávy.
Papež pro ochranu Indlánů. Dne 6. srpna vydána

papežská encyklika, v níž papež vyzývá biskupy Střed
ní a Jižní Ameriky, aby pečovali, by se zabránilo hrů
zám, páchaným na Indiánech. Mocnosti se prosí, aby se
zasadily o zlepšení osudu Indiánů. Amerika a Anglie se
již záležitosti ujaly. Z vatikánských kruhů se sděluje,
že papež nedávno počal spisovati memoiry, které budou
uloženy ve vatikánském archivu. Několik set stran prý
jest již hotovo.

Sebevědomí katolků v Německu.| Starokatolický
tarář Dr. Kirsch vyzval letáky obyvatele města Urbaru,
aby odpadli od Fímsko-katolické církve ke starokatoli
cismu. Na velké protestní schůzi protestovali katoličtí
mužové proti tomu, aby starokatolický farář míchal se
do jejich záležitostí církevních a složili slavné vyznání
víry, že zůstanou věrní své církvi.

Král, který platí daně. Siamský král Maha Vajira
vudt je prvním panovníkem na světě, který se vzdává
svého práva neplatit daně. Prohlásil svému ministru
vnitra, že bude na příště platit daně z příjmů svých.
velkostatků i domů jako každý jiný, »neboť podléhám
zákonu právě tak, jako každý můj poddaný. Jsem vel
mi bohatý, mám znamenité příjmy a je proto jen spra
vedlivé, budu-li přispívati jako každý obyvatel Siamu

zám a jehož výhod I já požívám.« Korunní statky si
amského krále jsou obrovské. Výtěžek jejich nepřipadá
pouze králi, nýbrž celé královské rodině. Každý“ člen
obbdrží zákonem stanovený díl. Král dostává — samo
zřejmě díl největší. Ostatní členové královského rodu
nenásledovali dosud vznešeného příkladu vladařova,
který jest v annálech monarchismu skutečně ojedinělým.

Vzrůst katolicismu. Na slovo vzatý statistik ital
ský, Stradelli, vydal statistická data o vzrůstu počtu
katolíků v posledním století, z nichž vyjímáme: V roce

1800 bylo v Anglii, Irsko nepočítajíc, 120.000 katolíků.
V roce 1900 jest jich na 2 miliony. Před 100 lety v Ně
mecku počítalo se na 6 milionů katolíků, dnes již 22
mil. V Holandsku bylo v roce 1800 katolíků 300.000,
dnes přes 1 milion. V Africe bylo jich před 100 lety
hrstka, dnes 850.000. V Americe za 100 let vzrostl po
čet katolíků ze 40.000 na 22 mil., v Australii, kde dříve
aby katolíka se svící hledal, jest jich 1,600.000.A pak
že prý se církev katolická přežila a že upadáme.

*Židovské vykořisťování, Prostějovské šičky dostá
vají od židovských fabrikantů od košile 10—12 hal.,
od spodních kalhot 6 hal, od nočních kazajek 12—14
hal, od nejjemnějších 19 hal., od spodniček 6—10 hal.
Samy sl kupují přízí, jejíž cena stoupla o 35 procent.
Stroj stojí 100 až 250 K. A nyní světlo a to ostatní. Šič
ka, která pracuje od 4 hod. ráno do 11 hod. v noci, vy
dělá 1 K 26 hal denně. To je vrchol vykořisťování
lidské síly!

Praktikanta
ze spořádané rodiny přijme ihned

Družstevní knihkupectví
v Hradci Král. (Adalbertinum).

Žádoucím je absolutorium z 3. ročníku školy
měšťanské aneb „nižší střední školy.

Jakých zápalek užíváte v domácnosti? Velmi často
německé výroby se všelikými značkami. A přece mohli
byste týmiž penězi, které za německý nebo cizí výro
kek dáte, dávati značnou podporu Matici Cyrillo-Metho
dějské, kdybyste kupovali zápalky v její prospěch vy
ráběné. Objednávejte hromadně, 25 balíků po 100 kra
bičkách, a přijde Vám 100 krabiček za 9%haléřů. Objed
návky řiďte na Sekretariát Matice Cyrillo-Methoděj
ské v Olomouci, redakce »Našince«.

Koukurs. Při českém soukromém reálném gymnasiu
v Orlové, které požívá práva veřejnosti, obsadí se po
čátkem školního roku 1912-13 místo provisorního učitele
kreslení. Z žadatelů obdrží přednost ten. kdo prokáže
také způsobilost vyučovati deskriptivní geometrii a ma
thematice. Požitky s místem tímto spojené jsou stejné
jako na ústavech státních. Nekolkované, ale náležitě do
ložené žádosti buďtež podány nejdéle do dne 25. srpna
1912 výboru Ústřední Matice Školské v Praze.

Soclální demkraté a židé. Sociální demokraté jsou
obranné a ochranné vojsko židů. Zapoinene-li na to ně
který redaktor soc. dem. listu, hned mu to židé připo
menou. Svědčí o tom přípis »Svazu českých pokroko
vých židů v Praze« ze dne 24. května 1912 výkonnému
výboru českoslovanské strany sociálně © demokratické.
Dopis zni: =V poslední době pozorovali jsme ku svému
nejživějšímu politování, že do tisku ctěné strany Vaší
dostávají se občas články tendence hrubě protižidov
ské. Je v zájmu cti Vaší strany, aby podobným pře
hmatům byla učiněna přítrž a doufáme, že v tom smě
ru všeho, čeho třeba, zařídite. Poroučíme se Vám s
výrazem dokonalé úcty oddaní: »Svaz českých pokro
kových židů pro Čechy a Moravu v Praze«. Max. Mer
schner, t. č. předseda. Otto Fleischner, 1. č. jednatel.« —
Jinými slovy: Napíšete-li něco proti nám, uzavřeme měš
ce své. A to stačí, aby z každého socialisty byl vyhnán
antisemitismus. .

Náboženská vyznání v Rakousku ve světle stati
stiky. Dle sumární statistiky sčítání lidu z 31. prosince
1910 jeví se v Rakousku tento stav náboženských vy
znání: Z 1000 osob bylo vyznání římsko-katolického
788.54 (r. 1880 799.02, r. 1890 792.38, r. 1900 790.05), ře
cko-katolického 119.60 (114.40,117.77, 119.86), arménsko
katolického 0.08 (0.13, 0.11, 0.08), starokatolického 0.75
(0, 0.34, 0.49), evangelického augsb. 15.55 (13.08, 13.22,
13.97), evangelického helvet. 5.05 (4.99, 5.04, 4.92), Ochra
novští 0.04 (0, 0.02, 0.02), anglikánského 0.05 (O, O.05,
0.04), mennoniti 0.02 (0, 0.02, 0.02), unitáři O.O1 (O,
0.1, 0), Lipovanští 0.11 (0, 0.13, 0.14), židé 45.98 (45.40,
47.85, 46.84), mohamedáni 0.05 (0, 0, 0.05), jiného vy
znání 0.09 (0.55, 0.03. 0.05). bez vyznání 0.73 (0.15,
0.18, 0.24).

trváte-li na tom, aby se
Vám dostalo MAGGTH0
kostek po 5 h (hotová
hovězí polévka), neboť
MAGGIHO kostky jsou
nejlepší.

m

ba
V

V

z lepšírodinya dobrého=

zavýhodnýchpodmínek =

v Pardubicích.———

Hocha do učení

na pozlacovačství

JOS. ŠTĚPÁN,
odborný závod pozlsvovačský pro práse kostelní

Absolventi měšťanské školy obdrží přednost.

Tyž příjmo dovodného 2 spolehlivého pomocníka.



BE aa
utdníka na. KLamístí

ANT. FIŠER,
klempíř

v Hradci Králové, Karlova tř.

e Člověkbez

pyobodnrůle '
Tento název nese nová důkladná
kniha Dra Josefa Novotného.

Spis tento jest znamenitou vě
deckou zbrojnicí- v boji katolíků

proti domněnkám
Volné Myšlenky.

Kniha probírá:

monistický názor světový,
původ světa od Boha,
existenci podstaty duchové,
determinismus a indeterminismua,
mohutnosti duše,
svobodu lidské vůle,

názory Dra Krejčího a Dra Ma
saryka,
theorii Lombrosovu 0 zločincích,
vliv charakteru, okolí, motivů,

společenských poměrů atd. na
volbu člověka

atd.

Stran 251. Cena 3 K 20 h.

Objednávky vyřídí

Družstevní knihkupectví
1. 9 Hradei Králové.

Biskupská knihtiskárna
ww|v Hradci Králové [vy

nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.

Šedivítoli

G.Tichého Eau Vegětak,
Vodička tato nenf žádným barvivem, nýbrž
osvědčeným prostředkem, jímž každý šedivý
nebo blednoucí vlas své původní přirozené bar
nabude. Vlivem Eau Věgětale se kořínky vlas
vzpruží k nové činnosti, hlava se vyčistí od lupů,
zamezuje vypadávání a podporuje vzrůst vlasů.

OP- Cena1láhve frankoK 2—. jj

ANT.FRYNTA,
parfumerie, Hradec Králové.V.——,,.

„7r

NovátBu
pokladnice

česk. humoru.
Právě vyšla sbírka humoresek různých

autorů pod názvem:

Veselé chvile

Na 256 stranách shledá čtenář 30 vy
braných, výborných statí humoristických.
Jsou zde uloženy velice svižné povídky a
částečně satiry, které upoutají každého
rázem.

Z obsahu vyjímáme:

Husy a paní-/-í.
Zajíc s dvojí omáčkou.
Aprilová pohádka.
Jak stréček Nesvajba bele jedno nemocné.
Pan delechtor.
O ohometách nebolišto vlasaticích krátká

a gruntovná explikací.
O pominutí chomety, hvězdy veliké, na

učení krátké.
Paní móda.
Zlodějsko becá.
O morním povětří zkaženém a náramně

zábubném krátká a gruntovná explikací.
Zbědovaný vodník.
Divoká kupní historie.

ena knihy v pěkné úpravě 2 K 20h

Objednávky vyřizuje obratem

Družstevní knihkupectví
vHradel Králové.

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
ww- a věna dítkám W

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Charitas“ v HradciKrál.,
jenž založen jsa r. 1008 na zásadě křesťanské

případech úmrtí celkem 40.575 K, získav 805
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora vw době nejtrydnější jako
pravé dobrodiní. .

Spolek přijímá muže 1 ženy od 24 do 45
let. Příspěvek správní každoroční obnáší 2 K,
sáplsné jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K,
do40 let 4K, do 45 let 10 K. Každý člen se

zavazuje, že Splatí HMúmrtí spolnělens 21jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým- pří
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého života
označil. .

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž
poskytuje též

Wp“ věno "UB
v dan jejích zžatku, případně v dou

h, amob také při úmrtí těch,
kteří je do odboru věnného přihlásili.

Každý pojištěneo u věnného odboru obdrží
tolik korun, kolik osob v době nároku n odboru
bylo přihlášeno.

Jinochy lze přihlásiti až do stáří 18 let a
divky do 15 let, Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
55. rok věku svého. 6 K je pro všecky
stejné, rovněž příspěvek pe 1 K ve výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adressa zní:

Spolek„Chata“ v. HradciKrál,
Dr. Frant. Reyl, Vác!. Jemšovský,

předseda. jednatel.

Atelier pro cirikovnímalbu

(* : daHlávka,
a. malířcírk. obrazů,

MS K | Přaba—Král.Vinohrady,ol) Pothmajerovaal 68,
deporačeje veledůst. docho

e venatva

oltářní obrazy, kříž. cesty
atd. na pláteě, plechu v uměleckém provedení.

v ceně nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. Nejlepší doporučení.

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé spousty prolhaných brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„S
EX ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 82 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.
Při hrom ch objednávkách poskytujeme

r“ 50procentslevý.yu
Za nepatrný obnos tudíž může si každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnon osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-li e3 nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

trvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme, *
y si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak

jest uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky

administrace „Časových Úvah“
v HradciKodlavé.

PAMÁTKY
a vhodné dárky

k první sv. zpovědi, sv. přijímání a
biřmování, k missiím a k velikonoční
zpovědi, symbolické obrázky, obrázky
svatých, modlitební kniby ve skvost
ných vazbách a různých oenách,
růžence. obrázkyv upomínku
na sv. křest
v cenách levných na skladě má —

Družstevní knihkupectví
nakladatelství, závod hudební a papíraietví

v Hradci Králové, Adalbertinum.

Prrní český katolický zárod re Vidni.

FrantišekŘuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížea td.

bí « |"MVidE,
"VT 0. Kaiser

strasne o., vedle La
saritakého chrámu

Páně.
Na užásku sasílá

se vše france.



Obrázky svatýchpR zp
obrázky smuteční

a upomínky k sv
přijímání a zpovědi

lze dostati

v Drožstevním knihkupectví
v Hradci Králové (Adalbertinum).
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Založener. 1802.
SPECIALITA

ní ústecký, po mnohá deattiletívyblášený Zaladeční likér pod názvem

ší Aměrsde Londres

občerstvující prostředek doporučovaný,
nabízí

A. J„ Andres v Ustí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého tramc

oogmacu, srěmské slivovice jakožpův. jam.ramu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších. P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášťvýhodné ceny.„O E
Sjezdovou zprávu

o katolickém sjezdu —
v Hradci Králové (909 konaném

četnými illnstracemi, s řečmi všech řečaíků,
- větěicoudle fickýchprotokolůpo

nabízí ve výrobní oomě K 3-— franko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

p | Estoliskýpeněšní úsler

„Úvěrnídružstvo Eliška“
v Hradcí Králové (Adalbertinum)

pRP* přijímávklady "i
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.

Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez
výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB ;„Wzájemnost““ mm
BW v Hronově čís. 186. “U8
— Vývoz lnčného a modního zboži. —

Doporučujev osvědčených jakostech k zimní sezoně:
Modní látky vinšnéi prací,dámskéi panské
plátna, damašky, ubrasy, ručníky ZEfÍMY na košile,
— — ty atd., překrásných modních vzorů. — —
-i Výbavypro nevěsty "U
za levné, pevné, o „Velkolepý výběr. Mnoho pochvalnýchuznání. — vky v osně přes 20 K sazí

láme vyplaceně.1 ala ny spáků vkusně rozdruženýchsl
Obdržíte to mejlepší! | Křesť.-sociál podnik!
SRB“ Vpodniku tomtolze též bezpečněaložiti "JM
vklady proti 6%,úrokování.
Podnik podléhá rerisi Zemského výboru král. Ceského===> aZemskéhoSram.==

EVee“
Duch

katolické
Obnovy.

Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.
Bbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české, Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělanéi
rosté; formou velice poutavou podává hojnost

poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sensaci; nijak dosud nezasta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.
Stran 722, Cena 4 K.GoDOM

stoupencům našich organisací,
Odporočojeme vřele křesťanský český závod

" vpšištašeka šišek >Záštitac<vChrasti
" a Chradimě.

| Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy

dhnevěsty, přepychové i jednodoché vzorné obZáštita“. Ved. duchovenstvo naskytá se zde
řležitoat koupiti prádlo kostelní, zaračené dle

- předp.eu za ceny mírné. Učiňte objednávku na
zkoušku a budete jistě spokojení!

ORP Odporačajteve svémokolí! ji

"Kostelní

WB- „Velký sklad baldachýnů a rouch v barvě zelené. -fi

Jana Kotrče
prostředkovací

a realitní kancelář

v Hrada Králové
proti kostelu Panny Marie

prostředkuje
při 2, provisi

prodej a koupi
veškerých druhů

— realit,
při nahodilých parcelacích

skládá přiměřené obnosy

==cozáruku=
správnosti provedení.

DO

Kupuje
na svůj účet za hotové a

prodává
vlastní objekty

za. výhodných platabních

podmínek,



Diskontníspolečnost v radci Král., |
zapsané společenstvo s ručenímobmezeným.

(Založena Záložním úvěrním ústavem v Hradci Králové, kdež nalézají se také úřadovny společnosti.)
Telefon č. 9. a 29. Depeše: Diskonto.

Provádí: Eskont faktur,účetníchpohledávek| Přijímá vklady od členů inečlenůa směne
Poskytujeúvěrysměnečné. na běžný účet
Poskytuje zápůjčky na cenné papiry | při zůročení Bee) bez výpovědía životní pojistky. 59/, | při 80ti denní výpovědi
Skládá vadja a kauce. 6, DH60ti denní výpovědí

Vklady možno ponkazovati složním listem poštovní spořitelny, všemi peněžními ústavy, neb skládati je v hotovosti
u pokladen Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové a jehofliálek.

22 —BM- s,
v Hradci Krai. 136,odporučujevolodůst.duchovonstrusvé| Potontní náprsenky

( n

DKADISAYV1NÁGAPITOEEEEoněníKolár zmricimze

1 o. ků - | VelodůstojnémuOhraničovánípozemků J. JEŽEK. „moon mvným patron
plánky pro kupní smlouvy, veškeré.

prácegeometrovské, elektrotechnický závod th NE pomalínldovya

( rn veškeré stavby vodní | “ Hradci Králové,Sratojanskénám.č.76. zář,Noha by achy,Tenáže, a silniční provádí ::| “*zování | Velkosklad nd. néol vn, přodptalektriok: vu,

Inženýrskáa geometrovskákancelář Aaa akikých Sr rod iteh a
- telefonů, ventilatorů, platku za novévyměňuje Hotové

EEE inženýr ENB. | tonosoiů žehliček Řáčimthakodznáveraonkoupě.
Dynama. -ŘS a přístrojů sofa ase posíláposvěvsné.Prdseruční:ý vaření astříbrných klenotů, jako: ře.drů

ní. náramků tářekALOIS HORA, Motory. Pope znát,S RER z ed paséInstalační U

úřed. opráv. kulturní technik a civilní geometr, lé materiál za Staréslale,stříbroadrakobonyikupujeza nejvyůšícen), to |Hradeo Králové, Tungaram, Mik JAN STANĚK,
náměstí (5i, Tantal. P Solidobsluha. pusiéa oloolour

dům p. Žaloudka, proti biskupské residenci. Rozpočty zdarma. — Ceny levné. Praha I, ul. Karoliny Světlé, čís 19. z.

PPozvání

k upisování podílů oloklrokoohnickéhozávodu:
„DYNAMOS“w České Skalici.

Společenstvo s obmezeným ručením. Podíly závodní po 100 K.
Biuižšípodrobnosti sdělí ochotně spořitelna města Čes. Skalice nebo firma

Řehák 4 Křeček, elektrotechnický závodv Čes. Skaliol.

E
Nejvýhodnější dary wwwm První východočeský závod "088

VACLAVPOTŮČEK,58
Zástapoe-Undon.Horlogtel,pol.továrenhodinekBil, Glaskůlav.S, Ženera,

Švýcarsképrecisní hodiuky. Nástěnnéhodiny nejmodernějšímprovedení. Brill Klenoty s oké
bol Přepychovépředmětys čínskéhostříbra. Stříbrnéi Mipakovéstolní ©jídelnínáčiní Ca kř kvýběru
Nejlevnější ceny! Nejlevnější oeayi

Majitel:PolitickédrašetvoWotovév radciKrálové—TI —Bihembich.kuihiickécy©ErnáciKrál.



Příloha
Cestymodernífilosofie.

Předně budiž durazně konstatováno, že ani je
diný protikfesťanský názor světový nemůže se
pochlubiti, že jest přesnou exaktní vědou odirvod
něn tak. aby proti němu nemohl plným právem
vystupovati jiný filosof. Věda přes všechen svůj
nápor nedovedla nám dokázati, jaký jest původ,
podstata a cíl lidského žití.

Tedy o nejdůležitějších otázkách člověčen
stva badá se sem tain dále. Pronášejí ruzné do
mněnky dualisté, věřící, že v těle lidském nachází
se duše od těla rozdílná, která řídí naše činy. Těm
to.zase odporují monisté, kteří tvrdí, že všecko na
světě jest hmotou, že i myšlení lidské jest výronem
různého skupenství hmoty.

Oba tyto tábory zase se dělí na různé irakce,
které pronášejí domněnky nejpestřejší 0.jádru lid
ského života, o možnosti a povaze života záhrob
ního, zkrátka o věcech, které naléhají nejúsilněji
na rozluštění.

Jaký byl jásot materialistu, když se jim zdálo,
že na vzdory katolické církvi jsou zodpověděny
hlavní hádanky života lidského na základě moní
stickém! Jásot ovšem dlouho netrval, protože před
ním. monistům dokázána netoliko Špatná chápa
vost, nýbrž i sklon k úmyslným podvodům.

„Na př. pověstný Haeckel byl odborníky popra
ven tak, že se neodváží příště žádný skutečný u
čenec tvrdit, že mu šlo o pravdu.

A nyní? Pokrokový »Přehled« dne 2. t. m. pí
še: »V naši dobu znova se zevšad vynořují duali
stické tendence: znova začíná nebýti stydlivou
řeč o hmotě a duši, znova se začíná uznávati své
ráz životní činnosti vůči hmotné zákonnosti, zno
va se začíná věřiti, že duševnost není hmotou
zcela určena neb řízena, nýbrž že spíše ona má
v područí hmotnou přirodu, tvořivě zasahujíc do
jejího dění, že tělo jest jen nástrojem duševní čin
nosti... Nuže, soudobý vitalism, jehož hlavním
representantem nám budiž Hans Driesch, vyzna
čuje se právě snahou, onu živoucí skutečnost, kte
rá způsobuje, že organické zásadně se liší od an
organického — vědecky dokázati .. . Jest patr
no, že prospivající renesance (znovuzrození) vi
talismu musí míti v zápětí zejména dvě události:
Navrácení cti metafysice, kteráž jest přemýšlení
o životním tajemství — a tudíž nutné pokračová
ní a doplněníjak biologie (nauky o životě) tak psy
chologie (nauky o duši).«

Ejhle, tedy pomalý návrat ke křesťanskému
názoru o duši,který láme vaz materialismu!

Nešťastný český monista dr. Krejčí, který byl
velikou chloubou volných myslitelů, dožil se tak
velikého odsouzení od vážných kritiků, že jeho
družina v bezradnosti hleděla spor přenésti na po
le jiné, aby aspoň trochu jeho reputaci zachránila.
Tento monista chlubil se, jak zná německého fi
losofa Wundta. Na základě Wundtových myšle
nek snažil se poučovati české čtenářstvo. Ale dru.
Krejčímu bylo dokázáno. že Wundtovi nerozuměl.
A pak tento německý filosof rozchází se s českým
Liliputánem daleko ve stěžejních náhledech. Dle
Wundta náboženství jest zjevem všeobecným. Je
mu není náboženství jenom přívěskem mravnosti.
Naopak má zásadu, že prvenství patří nábožen
ství, které jest >více méně uceleným názorem
světovým«. Wundt nezamítá dle způsobu moni
stů metafysiku. Soudí, že k nauce o světě bez me
tatysiky nedospějeme. Praví, že úkolem metafysi

"ky jest výsledky jednotlivých věd shrnouti v ce
lek. Základ světa jest mu duchový, vůle jest pod
kladem všeho bytí. Svět jest stálým vývojem jed
noduchých jednotek vůle k složitějším formám vů
le celkové. — To jsou tedy zásady, jaké nemyslící
volný »myslitel< ovšem přijati nesmí, třebaže ex
aktní vědou nedovede poraziti ani jedinou z pravd
od Wundta vyslovených.

Leč také vyšel manifest, který zoufá nad me
tatysikou. Přes třicet professorů různých evrop
ských universit podepsalo manifest, v němž se mi
mo jiné praví: »Dlouho se cítila potřeba filosofie,
která by vyrůstala přirozeným způsobem z fakt
a problémů přírodní vědy. Mechanický názor na
přírodu již nevyhovuje této potřebě. Budiž vzpo
menuto na Du Bois Reymondovo >»[gnorabimus«
(Nebudeme věděti!) a na rozmanité pokusy své
sti mechanické a psychologické pochody, jež se
dály novovitalistickými pojmy jak fysiků, tak biolo
gů. Běžná [ilosotle jest zde bezmocna, protože za
bývá se problémy, jež stěží pochopí, kdo přistu
puje k nim od přírodní vědy dnešní, a protože 0
byčejně není schopna jíti dosti daleko do otázek
přír. vědy« Provolání zve ke sdružení protimeta
fysickému, jehož první zásadou má býti »nejpřís
nější a nejobsáhlejší zjištění fakt na všech polích
bádání a rozvíjením organisace a techniky.« Pry
se tak zabrání neplodnému opakování starých, má
lo jasných myšlenek [ilosolických.

Provolání tolika universitních professorů za
jisté stojí za úvahu. Bylo by k němu rozhodně ne
došlo, kdyby dosavadní cesty filosofie, rozcházejí
cí se s křesťanskýmsvětovým názorem, byty ved

|

ly ke skutečným positivním výsledkům. Vyslovu
je-li se touha po organisované práci, po konsiliu,
pak jest zřejmo, že jednotlivci byli bezmocní. To
to strkání hlav dohromady značí vysvědčení veli
ké slabosti lidského zkumu, třebaže se tolik na
rozum odvolávají lidé, kteří neznají z vyšší vědy
ani abecedy.

Tedy řečeno, že běžná filosofie jest bezmoc
na. To dlužno připomenouti každému mluvkovi,
který v povýšené půóse papouškuje po jiných, ja
ký znamenitý světový názor nám utvořila moder
ní filosofie.

A všimněme si, jak provolání žádá přesné zji
štění vědeckých fakt jako základ reformované filo
sofie — a to v době, kdy vrabčí mozečky poséru
považují za zjištěné věci takové, které jsou pouze
výronem bujné protikřesťanské fantasie. Metafy
sika se ovšem odstraniti nedá, kdyby proti ní pro
testovaly tisíce filosofů. Vždyť sama přispěla i k
výzkumum přírodním a k vynálezům. Ovšem me
tafysika protikřesťanská zlámala jíž obě nohy —
a proto ta veliká nechuť k metafysice vůbec.

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovasřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradci Králevé.
Cetná usnání od vld. dřadů duchov. k dispcsicí.

Kulturní jiskry.
Nepřátelé Orlů ocitli se po velkolepém našem

prvním sletě orelském v soutěskách. Jsou na roz
pacích, jak by- měli svému hněvu uleviti. Každý se
snaží jinou lží setříti velikolepý dojem. »České Slo
vo« jednoduše napsalo, že slet byl »děsnou (!!)
blamáží pro klerikální panstvo.« Tedy podle vše
ho »klerikální panstvo< bylo celé zdrcené, neště
stím ohromené. Takovou náladu přece vyvolává
děs. Uvádíme ta slova proto, aby se našinci za
smáli a poznali, kam až nepřátelská drzost sahá.
Aby však také naši odpůrci poznali, jak jsou svým
tiskem balamuceni, pravíme, že jakékoli »panstvo«
neimohlo už proto upadnouti do blamáže, protože
orelský slet nechystalo. Blamáž mohli si nejvýše
připraviti chudí laikové, kteří s velikou energií
slet uskutečnili. A i kdyby se sešla nepatrná hrst
ka Orlů, kdyby cvičili neuměle, o blamáži nemuže
býti řeči již proto, že to bylo vubec první veřejné
vystoupení župy. Ale to právě přivedlo nepřátele
v úžas a vztek, že již prvé vystoupení bylo tak
velkolepé!

>Čas« napsal dne 4. srpna: >Klerikální Orli a
Orlice měli minulou neděli sjezd v Hradci. Orlů by
lo asi 200, Orlic kolem čtyř set.« »Hlasy Venkova«
zase počítají (2. srpna) takto: »Sjelo se ze všech (?)

r

jiho vyberte podle gusta — a zasmějte se! Vždyť
zase »Ratibor« (ze dne 3. srpna) viděl pouze při
prostných cvičeních 224 českých Orlů, nepočítajíc
v to Orly diváky, 64 z dorostu a 104 Orlic. Tolik
tedy mimo necvičící a mimo Moravany. To už jest
statistika poněkud rozumnější, která dělá silnou
čáru přes výpočty jiných pokrokářů. Ale »Rati
bor« píše také dle vzoru »Českého Slova«: >To,
co Hradec viděl, překonalo všechno očekávání.
Jedním slovem — ubohost.« Že slet překonal vše
cko očekávání, zvláště pokrokářů, rádi věříme. Ti
se inračili a ztrnule sledovali katolický průvod, u
levujíce si závistivými poznámkami. Ale jak byl
slet »ubohý«, to viděly tisíce lidí a proto ani není
potřebí lží >Ratibora« dále se zabývati. Ovšem na
šinci neměli tolik peněz na parádu jako Sokolové.
Byli to většinou lidé chudí, kteří musili vyvinouti
velikou energii a obětavost, chtějí-li slavnost u
skutečniti. Za to však mnoho diváků, kteří nejsou
ani v naší organisaci, v různých variacích říkalo:
»>Radostse podívat! Sokol má ve svém středu lidi
bohaté, kteří se chovají bratrsky k chudším čle
nům jen někdy a to ještě na oko. Orel však se ho
dí pro sdružení lidí chudých velmi dobře.«

A mluví-li tento list o tupých obličejích, pak
len korunoval otevřeně svoji lidovost. Našinci o
všem neměli tak chytrácké obličeje, jako kolínský
bratr Sokol Reimann, jako Sokolové, kteří měli
vliv na řízení semilské spořitelny, nebo jako Ku
drnáč. To jim tedy jen slouží ke cti, třebaže se
vyladřovali pokrokářští diváci »demokraticky«:

»Jsou to jenom žebráci, dělníci.«
Také tento pokrokový list, který přece má

gličkářství, vidí velikou známku neúspěchu Orlů
v tom, že prý ani »aklerikálové« nevyvěsili prapo
ry. Ale vždyť si přece mohlo velice dobře povšim
nouti chytré oko pokrokářovo, že prapory nebyly
ani na domech zcela »klerikálních«. Obličej chy
třejší než ten klerikální mohl již z tohoto fakta
snadno uhodnouti, že tentokráte pro první slet by
lo vydáno všeobecné pravidlo, aby se prapory ne
vyvěšovaly nikde, kromě na místech shromáždění.
O praporech národních barev nepíše »Ratibor« nic,
jako by nikde nebyly, za to praví, že se cvičení
konalo »pod běložlutým papežským praporem . Že
tam byl prapor také běložlutý. jest naší radostí,
protože víme, že papež našemu národu ubližovatí
nebude a že naopak pod praporem papežským by
la založena v Čechách universita a podporováno
umění všeho druhu. Zato však volnomyšlenkáři
nosi společně s vídeňskými židy německými na
kabátech internacionální macešku. A Sokolové v
Praze nijak se neozvali proti barvě černožluté na
svém cvičišti. Za značnou peněžitou podporu ví
deňského centra vlády stali se Ivové hned smíř
livější.

Veřejnost jest svědkem, jak jsme se zachovali
vždy loválně k dobrým počinům sokolským. Z to
ho patrno, že nechceme vésti domácí válku až na
nuž, ale že jsme se odhodlali závoditi na témž
poli čestně bez nepříčetné zloby. Sváru hrozných
jest v našem národě spousta. A jestliže pokrokáři
snaží se rozvířiti sváry nové, my za to zodpovědni
nebudeme. Tolik svobody. kolik moderní stoupen

mokratickým, rozhodně si od nich zasloužíme ta
ké, nemá-li se jejich svobodomyslnost nazvati švin
dléřským humbukem. Jakou lásku k společné věci
české mají ti, kteří české katolíky ze Sokola vy
loučili a kteří se spojují s německými židy proti
nám, to nechť každý nestranný pozorovatel roz
váží sáni.

Orel po těžkých začátcích jest již na vítězném
postupu pokrokářské lži vzpruží jenom jeho energii
k další práci. Prospěje národu samostatnou akcí,
aniž by se spoléhal dle vzoru pokrokářského na
živly zcela cizorodé, které osvědčují farizeisky
národu sympatie jen potud, pokud to vyžaduje ú
spěch jejich kšeitu. Jen. Orle, zcela samostatně a
horlivě výše!

Přísní kritikové přiživují se u kritisovaných.
Moudrý semita dr. Stránský, který se v posledním
čase utkával přímo fanatickým způsobem s »Nár.

revíru. »Lidové Noviny« totiž otiskly hned 14. čer
vence článek, který vyšel v »Nár. Listech. den

by udalo, odkud článek převzat, bylo »Nár. Li
stům« ještě nadáno. Bylo přímo komické, jakými
nešťastnými výmluvami se chtěly »Lid. Noviny«
vykroutiti, když »Den+ poukázal na notorickou
literární krádež. — Jinak takto orgán Stránského,
aby dokázal, jak pracuje S národní svérázností,
překládá politické články z židovsko-německé
»Neue Freie Presse.« Inu semita k semitovi!

A což >Čas« a »Právo Lidu<? Ačkoli velice
mladočechy kritisují, neutají také povahu židov
skou. Dne 6. srpna ocitly se v těchto listech dlou
hé situační články o volebním ruchu do příští ru
ské dumy. Tyto články byly doslovným opako
váním toho, co »Nár. Listy« napsaly dne 24. čer
vence.

Jak se to stalo, že pojednou potírané rozumy
byly dobré? Věc by přece jenom příliš křičela,
kdyby oposičníci, bydlící v témže městě, přejali
články přímo bez udání pramene.

Přišlo se na cestu přímo komickou. V Rusku
totiž vychází »Čechoslovan«, řízený přítelem a od
chovancem strany Masarykovy. | Redaktor jest
tak pokrokový a samostatný, že si šel pro infor
mace o Rusku, v němž působí, až — k »Národním
Listům«. Jest v samém Kyjevě tak výtečným po
zorovatelem ruských poměrů, že velice často hle
dá rozum u mladočeského pražského denníku. A
tak ze dvou článečků >Nár. Listů« udělal si jeden
pod titulem »Před volbami.« Z »Čechoslovana« 0
všem pak přešel článek do požidovštělého tisku
v Čechách jako »pravé ruské zboží.«

Taková blamáž »Času« ovšem není | první.
Před lety byla v »Obnově« uveřejněna satyra na
jednu zamořenou českou obec, která jest náhodou
evangelická. To nevěděli liberálové a proto bez u
dání pramene jednoduše satyru vystřihli. Odtud
putovaly řádky ty do Stránského »Lidových No
vin« A jakmile je uzřel moudrý Cato v »Čase«,
ihned je otiskl pod titulem >Vůně Moravy«, domní
vaje se, jak vypráší — moravským katolíkům.
Tedy raději méně kritiky a více objektivnosti!

Dělnické sdružení monistické v Čechách. Již
titul označuje výmluvně účel takového | sdružení.
Nepřátelé naši volí cesty a tituly rozličné, ale vůli
mají všichni zcela rovnou. Soc „demokracie po
sud aspoň v theorii sem tam hlásala heslo: Nábo
ženství jest věcí soukromou! Ovšem až příliš o
katá prakse svědčila přečasto zřejmě, že se ta
kové heslo vážně nebere, protože málokde se vy



skytli tak fanatičtí nepřátelé křesťanského názoru
světového jako sociální demokraté. A také docela
v posledních letech bez obalu prohlašoval soc. de
mokratický tisk, že úkolem soc. demokracie jest
zhasiti světla na nebi.

Nyní postoupili soudruzi zásadně a to daleko
otevřeněji. »Volná Myšlenka« soc. demokratům
vadila v jejich předním patentovaném právu k po
drání »kicrikalismu.« Začaly přestřelky, za nichž
»Právo Lidu: dokazovalo, že soudruzi dovedou od
křesťaniti široké kruhy obratněji a přirozenější ce
stou než »Volná Myšlenka«, a že tedy se stano
viska rudého jest vlastně volnomyšlenkářské sdru
žení zcela zbytečné.

Jestliže pak již officielně na vlastní pěst chce
systematicky v Čechách monistické sdružení děl
nické pokračovati, patrno, že rudý boj proti zá
sadám křesťanským se jen přiostří.

Že tu nejde o skutečnou vědu, potvrdí každý
vážný filosof. Monisté místo skutečného experi
mentálního badání postupují s vybájenými předpo
klady. které jsou základem jejich celého Široce
rozvětveného systému. Tudíž ve sdružení inoni
stickém se uplatní docela účelně i každý dělník,
který vůbec nemá předběžného filosofického vzdě
lání. Budou se na vzdory vší vědě rozšiřovati čile
myšlenky podvodného Haeckla a i tolikrát z ko
mických nejapností usvědčeného Lombrosa, který
ostatně ku konci svého Života tonul v blouznění
spiritistickém. Nejedná se zde o samostatné bádá
ní, ale o. čilou propagaci, která již tolikrát dovedla
vítěziti nad vědeckou pravdou.

Universitní professoři vyhlašují boj proti me
tafysice, stavíce se na stanovisko nevědecké, jak
patrno ze svědectví předních současných autorit.
Soc. demokraté mají pak sloužiti systému, jehož
základy jsou naprosto mylné. Napřed byl zkonstru
ován světový názor soc. demokratický na základě
darvinismu (který se již úplně přežil) a pod zor
ným úhlem téhož systému vyhlašována nová ži
votní pravidla, která dosud trvají. Aby nemusila
soc. demokracie rychle kapitulovati | opouštěním
potápějící se lodi, zalepila její trhliny značkami
modernějšími. prohlašujíc: »Chceme postupovati
na základě moderního monismu, který jest daleko
lepšíni, snesitelnějším vydáním toho, co hlásali
přední žáci Darvinovi, upadajíce do bludů.«

Nyní jest tedy potřebí zastancům křesťanské
ho názoru světového tím větší bdělosti, protože se
ohlašuje nepřítel lépe organisovaný, který chce ví
těziti číselnou přesilou.
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Vřele doporučujeme umělocký závod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v EKutné Hoře
pro odborné pozlacování nových i star
ších oltářů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.

Umělápolyehrmie soch a křížovýcheest. Sklad nábrobních a nástěnných
křížů a lištových rámců.

Práce v každém obledau dokonalá a
levná.

Závod založen roku 1868.
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Sociální besídka.
Soclálně demokratický velký závod pro blaho

proletářů. Zneužívá se na světě ideí všech. Není
klerikalismus jenom náboženský, ale v obdobném
slova smyslu i vlastenecký, humanitní, sociální.
Kterákoli strana nabyla veliké moci, již se do ní
hrnou parasité, aby v ní lovili pro sebe na úkor
jiných. A v soc. demokratické straně jest tako
vých sobcíů velmi dlouhá řada. jak svědčí zprávy
každý týden se vyskytující.

V minulém týdnu byla veřejnost velice vzru
šena zprávami o hospodářství, jaké zavládlo v
»Prvém dolnorakouském konsumním spolku děl
nickém« v 12. vídeňském okrese (Neumargareten).
Spolek tento vystavěl si veliký palác, který slouží
jak za skladiště, tak za továrnu. Jest zde uzenář
ství, pekárna a mlékárna. Když předešlého roku
byla uzavřena kollektivní smlouva mezi společen
stvem řezníků a jejich pomocníky, předložili své
mu představenstvu vlastní požadavky také pomoc
níci v jmenovaném rudém konsumu. Ale ujedna
nou kolektivní smlouvu zachovává rudé předsta
venstvo pouze na papíře, v praksi ji neprovádí.
Důvěrník dělnictva, který energicky žádal, aby
se smlouva dodržovala, byl jednoduše z práce
propuštěn. Rovněž tak jeho »neposlušný« nástup
ce. Zkrátka po kapitalisticku, jako u jiných byro
kratůl

Horší však jest, jaké zboží soc. demokraté ze
svého kensumu kupovali. Prohlídka vídeňského
tržního úřadu zjistila věci hrozné. Ve čtvrtém po
schodí byly omastky zcela pokažené velikým hor

kem, které tam panuje. Na rozličných -jiných mí
stech nalezeny veliké zásoby masa, které byly
shnilé a částečně již naplněné červy. Značné množ
ství naloženého masa bylo zasíláno do filiálek, ale
odtud vraceno, poněvadž zkažené maso nechtěl ni
kdo kupovati. Takové maso bez rozpaků se dáva
lo do uzenin. Ale ani ty nebylo lze požívati bez ne

sílena. Snížením cen cukru by stát náš postižen
nebyl, naopak zvýšila by se spotřeba a tím i výnos
daně z cukru. Vždyť za posledních 10 let stoupla u
nás domácí spotřeba cukru ze 4 mil. metráků na
5.85 mil. a výnos daně cukerní ze 120 mil. K na
200 mil. K. ,

Kartel cukerul v Rakousku působí na ceny le

ženého masa se přidávalo hojně česneku, aby ne
bylo tolik cititi hnilobný zápach.

Podobně ani mlékárna nebyla v pořádku. Při
házelo se často, že inléko bylo prodáváno z kotlů,
v nichž byla silná vrstva zelenavé měděnky.

O těchto skandálních poměrech dověděl se
tržní úřad dříve, než prohlídku vykonal. Proto ta
ké započal s kontrolou dne 27. července. Výsle
dek okamžitý byl ten, že bylo značné množství
masa a uzenin zabaveno a zničeno.

A po tom všem napsala dne 31. července
rudá >Arbeiter-Zeitung<, jako by konsum prodával
maso nejlepší kvality! Pravda však se utajiti nedá.
Sami proletáři jsou velice roztrpčení na to, jak
byli od »reformního« závodu obsluhováni.

Lze si ovšem pomyslití, jak se snažili soc. de
mokraté při příchodu komise dle možnosti zlořády
zakryti. Když dostavila se komise, ihned jeden
předák rozkázal dopraviti zkažené maso ze sklepa

zastavila mezi 3. a 4. poschodím, čili, aby komise
o shnilém mase vůbec nezvěděla. Po odchodu ko
mise dle zprávy >Reichspostu« bylo zpracováno
maso do brunšvických uzenic, ačkoli se první děl
ník proti tomu vzpíral. Při druhé prohlidce těchto
uzenic bylo zabaveno 430 kilogramů. Sedm dělní
ků raději opustilo práci. A takovým způsobem se
má připravovati ráj budoucnosti!

Jak se obohacuje Juda. V časopise »Tůrmer«,
který není antisemitský, jsou vytištěny tyto řád
ky: V berlínském procese methylalkoholickém
bylo zjištěno, že prodavač kořalky Isaak, u něhož
se scházeli s oblibou denní hosté asylu pro lidi bez
přístřeší, tržil denně 150 až 250 marek. Obsluhoval
asi 800 asylistů denně. Mnoho z nich pilo za 2 až
za 3 marky. Z jednoho litru čistého alkoholu, kte
rý stojí 1 marku 80 pfeniků, udělá ten člověk pří
sadou koření a vody 4 litry kořalky, jeden litr ko
řalky pak roztřídí nejméně na třicet kalíšků po 5
přenicích. Poněvadž ho 4 litry kořalky stojí nej
výše 2 marky, a on nalije z toho 120 kalíšků po
5 pf. za něž strží 6 marek, tedy při tom vydělá
asi 4 marky, to jest přibližně 200 procent. Při prů
měrném denním příjmu 180 marek zbude mu čisté
ho denního zisku 120 marek, což činí ročně 43.200
marek. S tímto kapitálem, nabytým velice rychle a
bez námahy, zakládají synové a zeťové obchody,
v nichž se prodává na splátku, skladiště, konfekční
závody, nebo jďou na bursu. Vnukové stávají se
právními zástupci, lékaři, professory atd. a tvoří
pak intelligenty, učitele a vůdce německého náro
da. Skoro všecky rodiny orientálního původu z Ha
liče a Uher pocházející položily kořalkou základ
k svému povznesení a postaraly se, aby »zásluhy«
jejich předků na světlo denní se mnoho nevystrko
valy.«

záložna v Hradci Králové,
—— Šanskénáměstíč.163.

Vkladyna knížkydi,
Při větších obnosech dle výpovědi úrok i vyšší!

vy zavazuje zúčastněné státy: Anglii, Rusko,
Francii, Německo, Rakousko a Belgii, založen byl
3. března 1902 a cílem jeho bylo odstraniti vyso
ká dovozní cla na cukr. Měla uvésti cukrovarnictví
na pole klidného rozvoje, neohrožovaného vzájem
nou konkurencí cukr produkujících států. A právě
Anglie donutila státy k uzavření bruselské kon
vence hrozbou, že si ve svých zámořských ko
loniích zařídí svůj cukerní průmysl a že na cukr
z Evropy do Anglie a jejich osad dovážený uvalí
vysoká cla. Letos však tato bruselská smlouva
má býti změněna požadavkem Ruska, jemuž již
také zvýšen vývoz cukru pro r. 1912 o 150.000
tun a pro léta 1913 a 1914 o dalších 50.000 tun za
každý rok. Jediná Anglie odmítla podepsati pro

chodu lord Buxton najednou ohlásil, že Anglie z
konvence vystupuje 1. září 1912. Anglie vlastně
vystoupila proto, že Rusku nebylo přiznáno zvý
šení vývozu cukru ze 200.000 na 500.000 tun. Ka
ždý stát totiž na konvenci sůčastněný má stanove
ný vývozní kontingent (množství) cukru. A Anglie
bez ruského cukru ani obejíti se nemůže. Očeká
vá se, že i Rusko vystoupí z cukerní konvence.
V připadě rozbití konvence nastal by na nějakou
dobu pokles ve vývozu ostatních států a snížení
cen cukru a řepy, ovšem jen do té doby, než by
zvýšením domácí spotřeby výroba opět byla po

rý bychom spotřebovali , vypouští ho na trh jen
velmi málo; tak od září min. roku do konce čer
vence vydal na trh pro spotřebu Rakouska jen 63
proc. roční průměrné spotřeby, takže ceny dovedly
se udržeti vždy na nejvyšší hranici, již mezinárod
ní trh ještě připouštěl, a snad i o něcopřes ni. Na
srpen ceny opět sníženy, když byly v červenci
vyskočily zase až nad 90 K. Nejsou však dosud tak
nízko, jak byly v červnu.

Passivum obchodní bliance Rakousko-Uherska
stalo se zjevem trvalým, se kterým nutno počítati
jako s věcí nezměnitelnou. Dle výkazu minister
stva obchodu o zahraničním obchodu v měsící
červnu činí passivum 78 mil. K. Passivum obchod
ní bilance za první pololetí t. r. dostoupilo výše
541.2 mil. K, kdežto schodek v téže době r. 1911
činil pouze 343.6 mil. K. Dovoz v prvním pololetí
činil za 1765.9 mil. K a byl o 238.9 mil. K větší, než
v téže době r. 1911. Vývoz zboží činil pouze za
1224.7 mil. K a stoupl pouze o 41.3 mil. K. Dovoz

Stavební právo na cizích pozemcích. Minulý
měsíc vstoupil v platnost zákon, jímž má býti u
snadněno zřizování levných bytů. Oprávněný ku
stavbě může stavěti na pozemku, jejž nekoupil.
Majitel takového pozemku může z něho docíliti
pevného zúročení, nebo i značné renty, aniž by se
vzdal nároku na přírůstek z jejich hodnoty pro bu
doucnost. Zejména osoby právní mohou své po
zemky věnovati na stavby, aniž by je daly navždy
z rukou.

Proti kartelům rázněji vystupují ve Spojených
Státech severoamerických, kde sněmovně 2. t. m.
předložena byla zpráva demokratické většiny vý
boru, pověřeného vyšetřováním ocelářského tru
stu. Zpráva vznáší povšechně žalobu na United
States Steel Corporation (ocelářský trust), vytýká
ji překapitalisování a nezákonnou politickou čin
nost a obviňuje velkoakcionáře, že vykonávali

»mocný a škodlivý vliv na obchodní život Spoje
ných Států«. Zpráva nevyslovuje se pro kontrolu
korporace spolkovou vládou, nýbrž doporučuje zá
konodárná opatření, která dávají poškozené straně
právo zahájíti spor, aby se zabránilo kombinacím
a obmezování obchodu, která obžalované korpo
raci ukládají důkaz, že neobmezuje obchod, a ko
nečně čelí proti spojování se průmyslových a že
lezničních společností, aby obchod, výroba a do
prava byly naprosto odloučeny a odděleny.

Agrárníkům se rozutíkávají organisace. Agrár
ni tisk rád mluví o úpadku v jiných stranách. Od
kázali jsme jej, aby se raději dival do své domác
nosti, jaký tam panůje pořádek. Redaktor »Cepu«,
Vraný, se podíval a naříká už v několika číslech
2Cepu« a hořekuje až běda nad úpadkem agrární
strany. Organisace agrární prý je rozbita, nic ne
pracuje, funkcionáři jsou neschopní. Členové hou
fem z organisace utíkají. Tak se píše v příloze
zCepu« č. 25.: »Máme také organisaci. Přišel totiž
někdy před čtyřmi lety do naší obce agitátor, dal
nás svolati do hospody a když jsme se sešli, začal
vykládati význam organisací. Když domluvil, tá
zal se, chtí-li se přítomní organisovat? Když ne
říkali, že nechtí, »zarazil« organisaci; zapsat jmé
na přítomných a řekl jim: »Zvolte si funkcionáře!«
2Nu, proč ne!« Jednoho udělali předsedou, druhého
jednatelem, třetího důvěrníkem, ještě jiného po
kladníkem, a když slyšeli, že mají odebírati také
noviny, udělali jednoho, jenž u nich neznamenal nic,
kolportérem, t. j. poslíčkem, který jim | noviny
bude roznášet a byla organisace. Přešel rok a čin
nost organisace vyvrcholila tím, že na příkaz or
ganisace okresní byla svolána valná hromada. Je
ji program byl následující: a) Volba funkcionářů,
prcšel jednohlasně návrh, aby to zůstalo při sta
rém, t. j„ aby se zase nic nedělalo. b) Čtení pro
tokulu (z toho jsme se dověděli, že jeden člen dal
návrh, aby si hodili »ferbla«). Dále naříká pisatel,
jak agrárníci netouží po vzdělání, nechtějí čísti a
ni spisy Třebízského, že valná hromada nebyla dva
roky atd. Nářkům není konce. A v čísle 27. píše
jeden jednatel organisace agrární: »Ale rok od fo
ku horší a horší! Členové jeden po druhém odpa
dávají, mezi členy trvajícími panují osobní řevnivo
sti, o nějaké činnosti ani řečí, třeba bych mluvil,
dokazoval a i třeba prosil. Na čtení se pohlíží s
nedůvěrou, ba, já sám, jsa čtenářem, jsem za terč
vtipů. »Sedlák to nepotřebuje, sedlák ví, co má dě
lat, bez papíru, ten nemá čas hleděti do knihy a do
novin, na to jsou páni a pak má za potřebnější vě
ci dávati peníze.« S velikou bídou se schůze se
žene, ale ten její průběh! Sotva se počne rokovat
o něčem prospěšném, rýpalové mají na pilno se
všelijakými hloupostmi a je po řeči. Když pak se
má platit, tu většina dává ty dva dvacetihaléře
jako krvavou daň a hubuje, proč prý není takový
spolek na světě, když již nějaký má býti, aby se
v něm neplatilo. A což když v některých místech
i pan předseda, který byl uznán za důvěry hod
ného, ze zištných a osobních záležitosti působí



rozkol mezi členy i mezi funkcionáři.« Dopisovatel
si dále stěžuje na rozbroje a pranice osobní, které
v organisacích agrárních jsou, jak se potírají na
vzájemn.Pro nás je přiznání agrárníků velice cen
né, Stále psali o rozvratu v naší straně a teď mají
rozvrat ve své straně takový, že vůbec nepracuje
a pohlaváři se mezi sebou perou. Ani jinak s a
urární stranou to dopadnouti nemůže.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Dr Jan Kry

štůfek: Dějiny nové doby. Sešit 5. Politická sou
stava Bachova a pád její. Sešit za 60 hal. Dílo to
zasluhuje vší pozornosti. — Al. Dostál: Sebrané
spisy. Sešit 9.—12. po 30 hal. — Rádce duchovní.
Časopis kněžstva českoslovanského. Řídí Msgre. F.
Vaněček. Roč. 19., čís. 10. Vychází měsíčně za
roční předpl. 8 K.

Brně. Hlídka. Vědecká revue. Řídí dr. P. Vychodil.
Roč. 29., čís. 7. Vychází měsíčně za roč. předpl.
10 K. -- O častém sv. přijímání a o časté sv. zpo
vědi. S připojenými modlitbami. Sestavil P. M. Vo
jáček. Cena 1.60 K.

Vlast. Časopis pro poučení a zábavu. Řídí T.
Škrdle. Roč. 28., čís. 10., s bohatým obsahem. Roč
ní předplatné 10 K. Vydává družstvo >Vlast« v
Praze.

Nový Obzor. Měsíčník pro literaturu a uměrtí.
Řídí F. Dohnal. Roč. II., čís. 4.—7. V tomto ročníku
24 obrazů Rubensových, 24 obrazů Michelangelo
vých a 3 premie. Roč. předpl. 8 K. Nákladem R.
Prombergra v Olomouci.

Redukce zasvěcených svátků. Napsal dr. Jos.
Tumpach. Cena 80 hal. Nákladem vlastním. V ko
misi kníž. arc. knihtiskárny v Praze.

Promluvy. Cyklus I. Učte se ode mne ....
Jak svatí následovali Bož. srdce Páně. Napsal P.
F. Žák T. J. Nákladem Věstníku Mar. družin v
Prize. Za 50 hal.

Květy lásky. Lidový měsíčník věnovaný zá
jmům křesť. charity, zvláště opuštěným dětem. Re
daktor Ant. Hofman. Roč. předpi. 2.40 K. Roč. 8.,
čís 6. a 7. Administrace na Král. Vinohradech.

Růže Lurdská. Marianský měsíčník. Vydává a
řídí L. Kolísek, farář v Blansku. Roč. IV., čís. 6.
a 7. Roč. předpi. 1.60 K.

Věstník díla šíření víry. ©Časopis věnovaný
zájiniun katol. missií v zemích pohanských celého
světa. Vychází šestkrát ročně. Ročník I., čís. 3.
Nákladem arcidiecésního ředitelství v Praze.

Eva. Ženský měsíčník pro umění, vzdělání,
zábavu « ženské soc. otázky. Přílohy: Věstník or
ganisační, Naše domácnost a Katol. učitelka. Řídí
a vydává P. L. Zamykal v Olomouci. Roč. předpl.
3K.

Nákladem A. Reinwarta v. Praze. Poplatky
při převodi: nemovitostí. Výklad zákona z r. 1901,
jednajícího o poplatcích při převodu nemovitostí,
vysvětlení, jaké poplatky se platí při převodu mezi
příbuznýmu a cizími, a jakých výhod se možno při
tom domáhati. Za 55 hal. poštou. — Racionelní
rakařství, Stručné pojednání o podmínkách zdár
ného chovu raků. Život raka, násada, úprava ná
drže, lov a zasílání. Napsal AI. Scribani. Za 40 hal.
—. Silo. Pojednání o stavbě sila, jeho výhodách,
pěstění a nakládání kukuřice, zkrmování zákysu a
pěstční kukuřice na semeno. Napsal R. Strimpl.
Cena 50 hal.

Z nakladatelství Ústřed. zeměděl. knihkupectví
v Praze. Naše i jižní ovoce v kompotové úpravě
—-pro zdravé i nemocné. Sestavila M. Benešová.
Cena 80 hal. — F. Manda: Zpracování ovoce v
domácnosti. Výroba ovoc. vín, lihuprostých šťáv,
marmelád. povidel, zavařování, nakládání a su
šení ovoce. konservování zeleniny a hub. Knihov
ny čes. hospodyněk č. 2. Za 90 h poštou. — J. K.
Táborský: České houby jedlé a jedovaté, jich po
znávání, sbírání a úprava v kuchyni. S četnými o
brázky Knihovnyčes. hospodyněk-sv. 4. Cena 1
K poštou.

Ženské listy. Měsíčník. Vydává Ženský vý
robní spolek český v Praze. Řídí J. Flajšhansová.
Roč. 40., čís. 7 „a 8.. Roč. předpl. pro členy Žen.
výrob. spolku 3 K, pro nečleny 4 K.

Paramenta.

1 donáce V, Neškudla syn
| (protokolovaná Úrma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
rate P, Z. Hofknáiy, faráto ro Týprozdtisleh)

uje P. T. veledůstoja. duchovenstva

k paramentů, |
ivšesk, kostelních kovovéhotů,

Ogaaíky, vaseky | ronoha hotová, aeukácku
se mapobádání fruako sašiva.

e ČESKÁ

Thomasovona ledkem.

BANKA

5000 lidí zaměst. se
v Českých Budějovicích

= výrobou tužek. ©
Objednejte přímo u WEBRA tamtéž, ušetříte

O*> 50 procent.<
Jemné tužky cedrové tucet 80 h. Jemné tužky inkoustové
tucet 40 h. Jemné tutky barevné tucet 80 h. Jemnétušky

ro lesníky tucet 90 h. Jemné pro truhláře, tesaře,
Kamen. tucet 60 h. Obyčejné velké bílé tucet 16h.
Dršátka ma péra 144 kusů K 190. Vzorková zásilka:
od K 188 až 12 K dobírkou neb předem pouse u

ADOLFAWEBRAv Čes. Budějovicích,
čísle 46.

ku prodeji v Ra
kousku dovol. losů

přijme velký český
peněžní ústav. —
Nabíd. pod znač
kou: »Stálý příjem
K 3000.—« do
administrace t |.
do třidnů.—m

| mrkým aláře, say, 9%T m |

e »

arevná

P kastelní okna
v odbor. provedenízhotovuje a dodává

F'r. Uhlíř,
umělé sklenářatví

v Třebechovicích u Hradce Král.

Cenníky a rozpočty na požád. zdarma.

Dvě prostranné
místnosti

za skladiště neb dílnu obuvníkům a krejčím
zvláště dobře se hodící jsou ihned
k pronajmutí. — K doptáníu firmy

K. V. SKUHERSKÝ,
© ak. dvornítovárnanábytku vHradeí Král.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnéma ducho=
vemstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacováví
oltářů, kazatelen, kříšových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, železných

náhrobních křížů,
zlacení písma a různých předmětů venlu se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
+ každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a roz zhotovují úplně bezplatně a
kústnímuj dostavímsenapožádánítaktéž"esnárokumacestovné.
Mnoho pochvalných uznání po race a bromsové

státní medailie z výstavy v Pardubicích.

ORY*>Závod založen r. 1898. "E



Doporučujeme |

Voledůstojným

duchorním a patronátním úřadům“

Odborný závod pozlavovačský

GAUDENG APPI,
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

oltářů, "5$*©
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Bezpočty a nákresy sdarma.
Na požádání dostavím se ihned.

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anojstarší odbornádílna pasířekéKarla Zavadila
nástupce Antonín Zavadil.

v Hradci Králové,
v nově zřízených místnostech, Čelakovského tř.

(za živnostenským domem)
ko zhotovení veškerýchke
stelních nádob ze stříbra,
bronsu a jiných kovů, od nej
jednodulšíhodo nejakvostněj,

čího provedení, v kašdém
vaorku a ryze církevním alebu.

Vše přeině, čistě a důkladné .
ahotovuje se v mé vlastní dílné
jen rněně, čímá nmošnéno
mi doústi veledůstojnému da
rhovenstvu práci trvalou s
oměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Biskupskou Milosti retido
vány,

Mešní nádoby jem v ohul
ulatím za CeBy * levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry-:le, řádné a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.

Vsorky, 1vapočty, nákresy |
hotové sb. ší na ukázkufranko
se zašlou.

Chudělku kostelem možnosplácet bez přirálek.

SRP“ Sta odporněenía čestných uznání po ruce. "jj

Hope veledůstojné decbo
„s stá rodu dástojnédacbevenstvo©laskavou příseňO0! doporučujirychlé alevné provedení

odznaků spolkových atd.

dvoupatrový, se dvěma krámy
a pěknou prostrannou zahradou
na velmi frekventovaném místě
w Hradoi Král.

Ct. nabídky pod znač. „Výnosný“ do adm. t. |.

Za hospodyni
na faru hledá místo starší slečna, ovládající oba
zemské jazyky. Jest dobře obeznalá v hospo
dářství a veškerých domácích právech. Má ná
bytek k příslušnému zařízení v domě. Ctěné

nabídky do Kuklen pod značkou J. Ř. 35.

Ve p
Svatováclavské MaticeŠkolské.

U výhodnější. a. nejlevnějšínékopalmnakon va

koslal, paramentů
U , koberců

[ovového můšimí ve. výrovmáchsejsarško
závodu v Čechách, e. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávacíchreferencí a odporučení.—
Obráskové cenaíky, rozpočty, vzory a hotovésboší
k výběru franko.

Bes velkoměstské reolie ve vlastních dílnéch a

ceny aš o 30%/,neš všude jinde.
Jubil. 100 let. trvání a 40 lot. vlastní činnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje

Holite se sám?
Holičssé mýdlo.. . - . + ++. + . 10hŠtětee<. <+++ * 20,30,50,70h
Miskaniklovanás majolikou.. . - - 50 b
Satonkrémnaholení . . ... « +.. 70hKámenpoholení.... -+ ««* 50bh
Kolínská voda.. < < © + + + + + * 60 h

Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou
zasílá

JOS. JELÍNEK, parfumerie
v Hradoi Králové.

Jazyku německému naučí se
nejlépe dcery Vaše ve vý
chovném ústavě Školských
sester v Moravské Třebové.
o

Krásná, zdravá poloha. Ústav slouží
blavně účelu, české dívky vyučovati
jazyku německému. Nejlepší příležitost
v krátkém čase osvojiti si důkladnou
znalost němčiny slovem i písmem.
Přijímají se dívky školou po.inné i
dospělé. Ke škole dívčí řadí se pro
dívky v němčině poněkud pokročilé
jednoroční kurs pokračovací s násle
dojícími předměty: náboženství, ně
mecká řeč, německé písemnictví,
účetnictví, těsnopis, domácí hospo
dářství, zdravověda, ruční práce a šití.
Příležitost zdokonaliti se v hudbě,
řeči francouzské, psaní na stroji, ma
Itřetví, ručních pracích všeho. druhu,
šití prádla a šatů, vaření atd.—

Znova a obcovacířeč německá.Měsíčně 45 K. ejte prospekt!

GSB X 663 XCOP X GODX CBBX

žJan Horák,
i soukenník
x v RychnověnadKněžnou Šzasílá na požádání vědy

dle roční salseny kollekci
nejnovějších drahů pravých

vlněných látek
mm zvé vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=

v zemských. $Cetná namání zvláltě : kruhůvele

BE důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- E
oluse mche ryze křesťanského závodu za

dobu vice než třicetiletého působení.
Učiňte, pros-m, malou objednávku na

zkousku.

X Volejemnélátky na taléry.
Též na oplášky bez zvýšení cen!

206XI

V úvěrníspolečnosízapsané společenstvo s ručením obmeseným
w Hradol Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky
= za440 až5 —

úrok a to dle výpovědi.

O8P* Složní lístky na požádání zdarma. "U

lepší jakostiUhlío
dan Kryšnín,

syr vec, nástupce)
odborný=

oken kostelních.

PRAHA
8. 146 st, Malá Karlova JE
al. čís. Stnové blíle Ma A
lého náměstí, dříve pře: Ej
60 roků ma Malém ná
mstí pod loabím) dopo- Děě(z

ručuje 66 ji

mových.od nejjednoduj- ©
ího aš k bohulému fi- (
guralnému provedení a
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Vojtách Rážž v Hradci Králové

PARAMENTA
sv. Jos. Ústav pars
meniní a derotionsl
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Pohyb rakouského obyvatelstvá,
Dne 31. prosince 1890 čítalo se v Rakousku:

Čechů 5,472.871
Poláku 3,719.232
Kusínu 3,105.221
Slovincu 1.176.672
Srbochorvatu 711.439
Slovanu bylo tedy celkem... 14.118.922

Tvořili 60.2 procenta všeho obyvatelstva.
Němců bylo 8,461.580
kali 675.305
Rumunu 209.110
Maďarů 8.139

Románi (Italové s Rumuny) tvořili tedy v
počtu 884.415 pouze 4.8 procenta.

Po dalším desitiletí (31. prosince 1900) utvářil
se počet obyvatel takto:

Čechu 5,959.825
Poláku 4,260.991
Rusínu 3.343.323
Slovincu 1.192.750
Srbocharvatu 711.439

Slovanu tedy bylo celkem 15.468.298. Tvořili
již 60.41 procenta všeho obyvatelstva.

Němcu' 0,167.898
halů 727.084
Rumunu 230.902
Maďarů 9.512

Románů dohromady bylo tedy 958.046, což či
nilo 3.74 proc. obyvatelstva. Tedy malý poměrný
pokles.

Něnici, kteří r. 1890 čítali 36 proc., r. 1900 měli
jeu 35.81 proc.

Přírustek všeho obyvatelstva od r. 1890 do
r. 1900 byl 9.2 proc. Slované represento“ ali skoro
dvě třetiny rakouského obyvatelstva.

Dne 31. prosince r. 1910 byl tento číselný po
měr:

Čechů 6,435.983
Poláků 4,967.984
Rusínů 3,518.854
Slovinců 1,252.940
Němců 9,950.266
talů 783.334
Rumunů 275.15
Maďarů 10.974

Čechů přibylo o 87 proc., Němcu o 85 proc.
Proti roku 1818 se počet obyvatelstva rakou

ského téměř zdvojnásobil.

Roku 1618 totiž bylo obyvatel 13,380.640.Roku 1827 15,131.362.
Roku 1850 17.534.950.
Roku 1869 20,217.531.
Roku 1890 23,707.960.
Roku 1900 25,920.671.
Roku 1910 21,963.872.
Za poslední desítiletí nejvíce vzrostl počet o

byvatelstva v Dolních Rakousích (ze 3.100.493 na
3.530.698) a v Přímoří (z 756.546 na 894.457), Nej
menší vzrůst má slovinská Krajina.

V Rakousku na každých 1000 osob připadá
„908 katolíků, 45.90 židů, 20.50 protestantů, 23.30
pravoslavných a 0.75 starokatoliků. ©

Židů tedy jest skoro 4.6 procent. V Čechách
bylo r. 1880 -židů 94.449, r. 1910 jen 85.826. Zato
však Slezsko jest na Židy velice šťastno. Přistě
hovalo se tam mnoho židů z Haliče a z Ruska
(odkud přišlo mnoho nebezpečných. individuí, jichž

se ruská říše ráda zbavila). Ve Slezsku stoupl po
čet židovstva o 12.13 procent.

>Antisemitské« Dolní Rakousy mají též pro
židy velikou přítažlivost. Přibylo tam židů dokonce
o 17.49 procent.

Od té doby, co Raiffeisenky a né venkovské
svépomocné podniky začaly mařiti , kšefty židov
ských lichvářů, stahují se židé do velikých měst,
kde jich hojně přibývá. Brněnské obyvatelstvo má

ve svém středu 7.1 proc. židů,Vídeň 8.6, Praha8.1, Lvov 28, Krakov 21.
Počet protestantů zaposledníhá dvacetiletí po

měrně stoupl proti katollkům značně. Roku 1890
přišlo na 1000 osob 910 katoliků,/ r. 1910 jen 908.
Protestantů však r. 1890 bylo mezi tislcem osob
18.29, r. 1910 již 23.30. Hnutí okdpadlickéovšem
Jest nejvíce mezi Němci.

Svatebníarodinnésku

Eucharistický kongres a český národ. Celá řa
da lži. troušených židovským tiskem na poštvání
národu proti eucharistickému kongresu, byla již
odražena. Začíná se tedy zase z jiného konce.
sPohleďte, Čechové, na chování vídeňské radnice
vuči českému školství Na to odpovídáme, že kon
ures nepořádají Němci, tím méně některá radnice,
ale inezinárodní katolický komitét, v jehož čele jest
Francouz.

Ale prý všem národum byly vydány legiti
mace v jejích vlastním jazyku. jenom Čechum vy
dávány legilimace latinské. — To jest druhá lež.
»Čech« o tom píše: »Sjezdové legitimace vydány
byly pro sjezd madridský všeobecně španělsky,
pro montrealský zase vesměs anglicky, pro ví
deňský vydány jsou německy pro všecky i ii
rakouské národy a neobsahují německého vlastně
nic, než slova »Kongress-Karte:. Požadavku če
ských pořadatelu nebylo možno již vyhovětí, Do
něvadž číslování bylo již provedeno. Pokud se
týká sjezdového odznaku, je tento vydán pro vše
cky národy latinsky. Poukazuje-lí se jinde na to,
že legitimace mají text německý a maďarský, uči
nila tik ministerstva železnic (rakouské a uherské).
To není v moci sjezdového pořadatelstva. Když
Sokolové jeli na slet do Prahy, jeli na legitimace
také jen německé a nikdo nemukl aní slovem; praž
ský primátor dr. Groš jel zadarmo do Terstu na
redakční lístek také jen německý a nepohořšil se
nad tím aní on. aniž kdo jiný.:

K legitimací, jež jsou stejné, přikládá se po
učení v jazvku českém, polském atd. Čechové
nadto v kongresu vystupují jako samostatný ná
rod, máme k disposici tři chrámy a samostatnou
českou sekci.

Na pravo ryc, na levo nic. »Osvěta Lidu“«drží
se dvojího filosofického hlediska v témže čísle. Dne
14. t. ni. píše o židech: =Nemužeme zapříti, že nám
je hnutí sionistické svimpatické, jako každý projev
přimosti a poctivosti ... V tak velkých věcech,
jakou jest rozhodnutí o zachování národnosti nebo
assimilaci s národy jinými, je marna všechna agi
tace. neboť jde tu o proudy, podobné mohutným
řekát.1. jež samy sí volí a razí koryta . . . My sice
židy od sebe neodpuzujeme, jako to činí strany
německé, ale také nemáme žádné příčiny pracovati
k tomu, aby assimilační proces rychleji pokračo
val. nemáme příčiny účastniti se agitace, aby se
spiývání to dělo se s námi: v době velikého národ
nostního hnutí žádná assimilace nevzbuzuje nad
šení vrstev nacionálně citicích..

Tedy dle toho s uctivým ohnutím páteře má se
čekati mlčky, kam dravý žid se přikloní. Vždycky
bud? šlechetný, ať si zvolí kterýkoli národní tá
bor. Snaha, aby se proces assimilační urychlil, ne
ní vhodná..

A jak jde +Osv. Lidu“ na téže stránce na ka
telíky? Ti ovšem nemohli zůstati v jednotách so
kolských, kde byli tolik urážení a odkud naposledy
byli zcela zřetelně vylučováni. »Osv. Lidu« tedy
praví: -Jestliže z ohledu mandátové politiky vy
dáno bylo ze známé strany heslo: klerikalism igno
rovat. uvědomováním a osvětovou činnosti reakč
ní snahy nedráždit, pak nelze se diviti, že klerikál
nůmu linutí dobře se daří a tím i orelským jedno
tán . . . Přirozeně jest lhostejnost ku klerikálnímu
rozmachu současně i podporoů rozvoje jednot orel
ských. Nelze brojit a potírat jen tyto jednoty a k
ostatnímu hnutí klerikálnímu obracet se opatrnicky
zády. nýbrž klerikalism musí účelně býti potírán
jako celek.«

Tu to máme! Pokrokář, který s poníženým,
rabským úsměvem mačká čepici před židem v
hrsti, houká do zadu: >Jen se, klerikále, těšl«

Proti klerikálům není potřebí opatrnictví, ale
vůči živlu cizorodému se musí zachovati opatrnic
tvé nejcitlivější. Ale při tom nenávistném rozběhu
proti nám pokrokáři narážejí hlavou na pevnou
zeď. Již jsme řekli, že k zmohutnění naší strany
právě přispěla macharovina a ferrerovština. Sám
pokrokářský »Přehled« výslovně konstatoval, jak
se upevnily naše organisace tam, kam Machar se
svým fanatismem zabrousil. Opatrný liberál dovedl
katolíky uspávati, nyní však jest zcela Jasno i těm,

Inserty se počitají levné. Ročník XVIII

kteří podřimovali, oč se jedná. Volnonkšlenkářská
chvály portugalských katanu mluvila tak zřejtně o
snááelivosti protiklerikálu. že burcovala katolí

ky k obraně hlasem hromovýnu Assimilace ka
tolíku k pokrokářinn přirozeně se zastavila, A se
beobrana bide stoupati tiní mohutnějí, čím více
bucou masarykovci ve spojení s židy útočití,

krátký úsudek »Samostatnosti«. Vento orgán
da. Hajna vybuchuje: Co platno jest opakovati,
že Orlové ukradli, zprznili a zhanobili myšlenku
Tyršovu. že jejich jednoty jsou chudých duchení
jež.zřejmě prozrazují tváře orličího členstva ..
Co platno. když Orlové rostou a přibývá jejich
řad?- -—-A to po tak dlouhé, silně rozčleněné ško
le pokrokářské v našem národě, že ano! Jaké si to
dává »pokrok“ zoufalé vysvědčení. Jakmile pokro
kár nadává, patrno, že mu imponují řady, které
pohazuje blátem. I*roto by měl býti opatrnější při
cejchování orelských obličej. Takový drzý, fou
ňovský vzhled ovšem Orlové nemají jako -vojvoda
Plamenac<. Tento chlapík bezpochyby věděl. jaká
luuhoká moudrost se tají pod pozérským výrazem
sokolské tváře, pod učenými cvikry tolika pokro
kových junáků. Proto si dělal dlouho blázna z ve
likých sokolských řad.

A to ukradení, zhanobení myšlenky Tyršovy?
Málokterá lež jest tak řvoucí. Myšlenku Tyršovu
spolubudovali na předním místě katolíci, pane dre.
Haiti, a to v době, kdy nynější pokrokáři huď ne
byli na světě, anebo byli chlapečky. Katolík měl v

pozdější vetřelci, kteří chtějí přetvořiti jednoty na
filiálky židovské Volné Myšlenky, nyní katolíky z
jednot vyhazují, dokazují tím jenom, že oktrojují
a hanobí odkaz Tyršuv sami. Katolík z jednot so
kolských meukradl ničeho, vzal si pouze z nách no
díl. který mu plným právem náležel. Zato však ži
de. kteří se nyní v jednotách roztahují, dostavili
se k hotové míse, tvjí z toho, co dlouho k uzrání
pěstovali našinci. Při počátcích a v nejkritičtějších
okamžicích Sokolstva židé se vzdalovali společné
práce ne sto honu. Nyní jest jim přístřeší Tyršovo
dobré

"Samostatnost však píše také: -Nuže, stojíme
vřed nahým faktem organisace orelské a jejího
prudkého, přímo geometrického násobení. Tato
tendence rozhodně potrvá celou řadu let, poně
vadž v. orelskou organisaci vešlo rychlým
zdarení vědomi síly a důvěry v sebe. (A Ratibor
opakuje dále o »visážích opravdu tupých-.) A to
jest zárukou dalšího vývoje. A proto radí »Samo
Statnost«, aby Sokolstvo (velice přece „uvědomě
lé“ za těch M) let!) rostlo do Iloubky a aby se
vášnivě chránil dorost. — Tak tedy cvakají po
krokářům zuby strachem z tupých ohličejň.

První křesťané byli dle pokrokářů duše »za
krslé a nízké“, ale přece veliká osvěta antických
pokanu jim nestačila ani tenkráte, když se brodila
v křesťanské krvi! Tedy »zakrslost-, která vztý
čila nad kuhurou pohanskou vítězný prapor, byla
přímo zázračná.

Nu -- a nyní se stará historie opakuje. Všecky
lži, natřené barvou osvěty, organisovaných katolí
ků neudolají.

Politický přehled.
Čeští národní soclálové chystají se k vážné

práci. Posl. Klofáč na schůzi v MI. Boleslaví pro
hlásil, že nár. sociálové nepřipustí, aby ztratila se
jedna jediná česká duše. A také se tu troštoval, že
národní sociálové zřídí dělnické gymnasium. Uví
díme, že český radikalísmus má od slov daleko
ke skutku.

Kníže Thun ve Vídni 12. t. m. konferoval zase
S ministrem vnitra bar. Heinoldem, Jednalo se o
podzimním pokračování smiřovaček v Praze a o
finančních záležitostech král. Českého,

Česko-polské přátelství. V Mariánských Láz
ních konala se v minulých dnech porada Poláků z
Varšavy, Krakova, Lvova a Poznaně o kulturních
otázkách polských. Mezi jiným přikročeno k ob
novení přátelství česko-polského. Ihned po konfe
rencích odjelo několik polských předáků do Prahy,
aby tu zahájili vyjednávání.

Němečtí radikálové o česko-německém smíru.

První závod
—vwmístě. —

Specielní snímky dětí
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Všeněmečtí poslanci na českém sněmu žádají po
slance Pachra, předsedu svazu německých zem
ských poslancu, aby jim sdělil výhledek vyrov
návacích porad o změně zemského zřízení. Chtějí
dále prostundovati návrhy německého osmičlenné
ho komitétu na úpravu jazykové otázky u země
panských úřadu v Čechách a konečně žádají, aby
před podzimními vyrovnávacími poradami byla
svolána plenární schůze všech něm. poslanců. Vše
němci jako čeští radikálové chtěli by vyrovnání
rozbít. — Na buršácké slavnosti v Žatci známý u
niversitní professor dr. Bachmann projevil naději,
že na podzim k smíru dojde, budou-li prý splněny
oprávněné nároky německé. Ale ztroskotá-li se
Vyjednávání, pak vypukne opět prudký zápas, při
němž německá mládež bude prý míti vážnou úlohu.
Ale i jinak musí bládež pomáhati v zápasu na poli
ideálním a hospodářském. Ovšem nejosvědčenější
prací buršáků jest provokace a k té jsou vlastně
vyzýváni.

Společná česká kandidatura ve Slezsku. Dne
8. srpna konala se v Opavě porada zástupců o spo
lečném kandidátu na říšskou radu za Opavsko.
Zástupcové katolické strany, ve Slezsku nejpočet
nější, ukázali tu znova největší ochotu, ale agrár
níci, jichž je v okrese hrstka, když viděli, že ne
prosadí svou, prohlásili, že na kandidatuře Zikově
trvají a z porady odešli. Tedy nikoliv ohled na ná
rodní zájmy, nýbrž pokrokářské choutky jsou pro
agrárníky směrodatnými. Následkem toho budou tu
kandidáti čeští tři: katolický, agrárník Zika a ně
mecko-český soc. demokrat žid dr. Wit, který v
užší volbě může zvítězit.

„Hallčtí Němci požádali haličského místodrži
tele, aby při nastávajícím vyjednávání o volební
reformě haličské šetřeno bylo také požadavků
Němců a jim přiznány některé mandáty. Ale po
žadavek tento zamítnut a proto haličtí Němci žá
dají něm. nacionální svaz o! podporu. Bývalý mi
nistr dr. Schreiner jest zase na koni a chystá se do
Haliče na pomoc Němcům.

Proces s Juklčem v Záhřebu skončen 12. t. m.
Jukič odsouzen k smrti provazem, Horvath na 6

sarec a Neidhardt na 5 let. Všichni tito odsouzení
jsou ve věku 15—18 let. Obžalovaný Šarinič od
souzen na 6 měsíců těžkého žaláře. Čtyři obžalo
vání osvobozeni. Státní návladní prohlásil, že jest
spokojen s rozsudkem. Obhájcové prohlásili však
zmateční stižnost a odvolání z výměry trestu. V
den prohlášení rozsudku byly ulice a náměstí v o
kolí soudní budovy přeplněny tisíci obyvatelstva,
soudní budova obklíčena byla dvojnásobným kor
donem policie. Čtyři dámy, náležející k nejpřed
nějším kruhům záhřebským, které chtěly Jukičo
vi podati květiny, byly zatčeny. Když po prohlá
šení rozsudku chtěl senát odejíti, počali odsouzení
zpívati národní chorvatskou hymnu a s nimi obe
censtvo v sále. Okny rozléhala se píseň ven a tu
tisíce vpadly též do noty.

Zmatky v Turecku. Vláda turecká z velké čá
sti slíbila vyhověti albánským požadavkům. Vět
Šina Albáncu spokojila se sliby těmito, jen jižní Al
bánci z okolí Valony zůstávají ve zbrani a nevrací
se dosud do svých domovů. — Všichni důstojníci
musí znova přísahati, že nenáleží k žádné straně
politické ani k žádnému spolku politickému. — Na
rakouskou poštu v Soluni podniknut pumový a
tentát. Budova silně poškozena a dvě osoby lehce
zraněny. Turecké úřady atentát vyšetřují, pachatel
jest však neznámý, poněvadž ho hledají mezi Bul
hary, ač vlastními vinníky jsou Mladoturci, kteří
chtějí vládě způsobiti hodně nepříjemností.

Vzrušéní v Bulharsku. Náhlý návrat: krále
bulharského Ferdinanda, který hodlal delší dobu
stráviti na svých statcích v uherském Szepezeru.
a rovněž náhlý návrat tureckého vyslance v Sofil.
který dlel v Cařihradě na dovolené, souvisí s vá
lečným vřením v Bulharsku proti Turecku, které
tu jest rozjitřováno velkými projevy proti vraž
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| dění Bulharů v Makedonii a zvláště v Kočaně. Ma
cedonští zástupci veřejně hlásají nutnost války s
Tureckem; naproti tomu bulharský vyslanec ve
Vídni prohlásil, že na nějakou válku Bulharska s

1 Tureckem není ani pomyšlení.
Francouzský ministerský předseda v Rusku.

| Cestě francouzského ministerského předsedy Poin
carého do Petrohradu připisuje se evropským ti
skem veliká důležitost. Ovšem z uvítání, kterého
se mu v Rusku dostalo, mohlo by se souditi na Ye
likost poslání. Poincaré konferoval dlouho se za
hraničním ministrem ruským Sasanovem a min.
předsedou Kokovcevem. V Petěrhofu byl i hostem
carovým. Ostatně jest jisto, že v Petrohradě jed
nale se o otázce balkánské a o situaci ve Středo
zemním tnoři. Jedná se prý opět o otázce otevření
Dardanell, na níž má Rusko největší zájem.

Zprávy organisační
a spolkové.

Všem přátelům katol. studenistva. V poslední chvíli,
v předvečer radostného dne, kdy katolické studentstvo
manilestovati bude za své požadavky a svá práva na
sjezdu v Hradci Králové 18.—19. srpna, obracíme se
na všechny naše přátele a stoupence a zveme je ve
svůj střed. Znovu opakujeme pozvání, přijďte všichni,
nedejte se ničím odstrašiti, přijďte shlédnout naší sílu a
zároveň sklu svoji, práci a námahu svoji! Nechť sjezd
náš podá důkaz, že se studentstvem, které hájí a bojuje
za idee našich věrozvěstů, sympatisuje celý katolický
národ, všechny vrstvy jeho! — Česká Liga Akademická,

[ Praha II. Voršilská 1.
Slavnost organisací česko-slovanského lidu v Žam

berku. Organisace mládeže, katolické spolky, odbočky
Hospodářského sdružení křesť. zemědělců, Všeodboro
vého sdružení křesť. dělnictva, křesť. sociální sdružení
v okresich Žamberk, Kostelec n. O., Rychnov n. Kn. po
řádají v neděli dne 25. srpna 1912 v Žamberku krajský
sjezd. Pořad: Dopoledne: V 6 hod. ráno budíček úplné
kapely městské. Vítámi hostů na nádraží a pochod s hud

bou do města. V 10 hod. seřadění průvodu na náměstí,
průvod do děkanského chrámu Páně sv. Václava. Slav
nostní kázání vsdp. Dra Gustava Domabyla, konsist. ra
dy a professora. Slavné služby Boží. Odpoledne: Ve 12.
hod. návrat z chrámu Páně na náměstí, rozchod, oběd.
V 1 hod. u »Modré hvězdy: porada důvěrníků a zá
stupců hospodářských sdružení, dělnických a mládeže,
Ve 2 hod. v chrámu Páně pobožnost. Ve čtvrt na 3. hod.
shromáždění u Vojáčkových sadů, pochod na náměstí.

O půl 3. hod. na náměstí tábor lidu, na kterém promluví
říšský a zemský poslanec p. Josef Šamalík, rolník z Mo
ravy: -O dnešním postavení českého venkova.« a dp.
Josef Novotný, kaplan v Pardubicích: -O samostatnosti
lidu českého.. Ve.4. hod. pochod do »Remfzku- pod
Černým lesem na lidovou slavnost, na jejímž programu
jsou: Koncert úplné městské hudby osob. řízením p.
kapelníka Brodského. Cvičení Orlů a Orlic, prostná i na
nářadí. Solové výstupy, pošta „tombola, kavárna, bůffet
a mn. j. — V 8 hod. večer ve dvoraně »Modré hvězdy«
věneček. V případu nepříznivého počasí tábor lidu a ře
či budou v zámecké jízdárně, lidová slavnost ve dvo

raně „Modré hvězdy.« Spolky dostavte se s prapory,
Orlové a Orlice ve svých krojích, jinoši a divky dle
možnosti v národních krojích. Vstupné do lidové slav
nosti: v předprodeji 20 bal., u pokladny 40 hal.; do
věnečku: pán 1 K, dáma 50 hal. Vstupenky lze obdrže
ti u všech důvěrníků místních spolků.

Sdružené katolické spolky Chrudimské pro nepříz
nivou povětrnost odložili »poutní zábavu« na příští ne
děli dne 18. srpna t. r. Útulná zahrada hostince p. Šva
dlenky, pestrý program jakož i účel (čistý výnos je vě
nován fondu ve prospěch postavení katolického spolko
vého domu v Chrudimi) shromáždí jistě veškeré člen
stvo i vzácné příznivce naše k srdečné zábavě. V za
hradě koncert — ve spolkových místnostech tanec při
hudbě br. Tichého. Vstupné 30 h. Začátek o 2. hod. od
polední.
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V Úpici dne 18. srpna koná se velká slavnost na

počest desítiletého trvání Odbočky Všeodborovéhosdru
žení křesť. dělnictva. Na slavnostním mistě promluví
p. Hladík a p. Šupka.

Česká Skalice. Skupina české mládeže křesť. so
ciální pořádá v neděli dné 18. srpna v hostinci u Sy
rovátků posvícenskou zábavu. Začátek v 7 hodin večer.
K hojné účasti všechny přátele a příznivce uctivě zve
výbor.

Vysokomýtsko. Okresní sdružení mládeže křesť.so
ciální okresu Vysokomýtského koná výborovou schůzi
v neděli dne 18. srpna o 10 hod. dopoledne v hořejší mí
stnosti hostince u »Zlaté lyry« ve Vysokém Mýtě. Zve
me všecky členy výboru, by se určitě ke schůzi dosta
vili. Nikdo nechť nechybí. Porada jest důležitá.

Farnost Potštýuská. V neděli dne 11. srpna kon
byla v Zámělí schůze katol. lidu, na které přednášel
náš obětavý a neúnavný organisátor dp. Josef Novotný.
kaplan z Pardubic. Řeč jeho, povzbuzující ku statečno
sti a vytrvalosti v našem hnutí, byla se zájmem sle
dována a odměněna bouří potlesku. Místnost byla po
sluchačstvem přeplněna. Na této zdařilé schůzi ustave
na katol. jednota a zvolen výbor. Přátele, neochabujme
ve své práci, ale statečně přes veškeré příkoří šiřme
naši katol. myšlenku a úspěch nás nemine. Vzdáváme
upřímný dík dp. řečníkovi za jeho přesvědčivá slova.
Též dík náš patří našim stoupencům z obce Prorub.

spolku
»Svornost« ve Vamberku. Naší další práci Zdat Bůh!

I. veřejné cvičení »Orla« ve Velkém Poříčí u Hro
mova. I. veřejné cvičení »Orla« dne 11. srpna konané
potkalo se s výsledkem zdařilým. Ačkoliv hned z rána
obloha byla silně zakaboněna, přece četné zástupy věr
ných našinců do Velkého Poříčí se dostavily, tak že do
pelední průvod do chrámu Páně byl velkolepý. Též prů
vod odpolední byl neobyčejně malebný a všeobecně se
— 1 nepřátelům — zamlouval. Na cvičišti, v rozsáhlé
zahradě p. Suka, přivítal srdečně bujarého +»Orla« i
»Orlice« i obecenstvo starosta »Orla« velkopoříčského
pan Al. Lingr a předal slovo pozvanému řečníkovi p.
Šupkovi z Hradce Králové, jenž, byv nadšeným potles
kem uvítán, promluvil »O významu »Orla« ve hnutí ka
tolickém“-. Krátká a řízná jeho řeč vyvolala všeobecné
nadšení. Hned po řeči přikročeno ke cvičení. Nastoupil
dorost z Velkého Poříčí. Náčelník pan Frant. Čáp z
Velkého Poříčí, předcvičitel Jos. Prouza. Dorost vedl si
znamenitě a klidil bouřlivé salvy potlesku. Následovaly
+Orlice« z Hronova n. Met. Náčelník p. Fr. Ait, před
cvičitelka sl. J. Cejnerová. Pohled na cvičící »Orlice:
byl úchvatný. Pak nastoupili, zdatně si při orelském po-
chodu vyšlapujíce. »Orli< z Náchoda. Hronova a Vel.
Poříčí. Náčelník p. Čáp, předcvičitel p. Macháček z
Vel. Poříčí. »Orli- svými zdatilými výkpny překonali
všechno cčekávání. Za krátký čas svého trvání proká
zali reobyčejnou vyspělost a zdatnost. Po cvičení roz

proudila se veselá zábava, příniž živě o cvičení »Orlů:
bylo debatováno a všestranně uznáváno, že »Orel« ná
hranicích pruských zdárně se vyvinul a že — bude-li
podporován, skvělých výsledků se dodělá.

NI. zemský slet Orla v Kroměříži vydařil se dne
11. t. m. velice stkvěle. Vedle obvyklých vlaků dojelo s
obrovským množstvím účastníků 15 vlaků zvláštních.
O půl 9. hod. ráno seřadil se v hlavní aleji průvod a bral
se na náměstí k polní mši svaté. Kráčeli zde Orlové
slovinšti, jeden čleň amerického Sokola katolického, na
šedesát Orlů z Čech. Nejvíce ovšem Orlů a Orlic mo
ravských. Celkem |bylo asi 2620 uniformovaných členů
Orla s 34 prapory 'a pěti hudebními kapelami. Přítomné
uvítal vřele starostů města císařský rada Veselský. Pro
fessor Janda na to, velice působivě rozebral heslo: »V

srdci vlast, v mysli Boha, v páži sílu.« Pak sloužil mši
sv. opat Bařina za přítomnosti vzácných notabilit. Mo
hutně se nesly zvůky písně velehradské »Bože co's
váčil«, kterou zpívalo shromáždění. Mezi mší sv. se do

stavily ještě jinéodbbry, tak že počet uniformovaných
stoupl na 2900 hlav. Za bohoslužeb spustil se silný déšť,
za něhož však celé shromážděnísetrvalo při mši svaté
až do konce. Nato otelské skuplny se dostavily ku
zkoušce na cvičení přostná do zámecké zahrady. Zá

roveň odjela deputace(do Hulína uvítat J. E. nejda. kar



dinála Dra Bauera. Než kardinál do Kroměříže dojel, již

byl seřazen odpolední průvod. Členů z dorostu bylo
440, Orlic 660, orlího mužstva, v jehož čele kráčeli naši
zástupci z říšské rady, bylo 1896 hlav. Mezi nimi Orel
americký, slovinský, český, vídeňský a slezský. Čelkem
čítal okrouhle odpolední průvod na 3000 uniformovaných
účastníků, tedy dvakrát tolik jako r. 1910. Kromě toho
mnoho Orlů buď přijelo později, nebo byli rozptýleni,
takže celkový počet orelských účastníků v krojí mož
no odhadnouti na 4000 hlav. — Průvod ubíral se ze
Zámecké zahrady přes náměstí Komenského, přes Pří
kopy a Velké náměstí, kolem residence zpět do za
hrady. Před radnici a residencí byl vzdán hold městu a
kardinálovi. V zahradě shromáždilo se přes nevlídné po
časí na 21.000 diváků. Dostavilo se mnoho vynikajících
hodnostářů světských i duchovních. Před velikou kolo
nou orelskou promluvil vzletně posl. Šrámek. Nato ná
sledovalo velice zdařilé cvičení. Prostná cvičení pro
vedlo 870 Orlů. mezi nimi 6 slovinských. Následovalo
kroužení kuželů od ženských odborů (168 členek). Pak
nastoupilí naši čeští borci, kteří provedli velice lehce
a přesně svá cvičení ze sletu královéhradeckého. Byli
uvítání hlužným potleskem. Dorost cvičil v počtu 60 s
"velikým zdarem. Následoval šerm. rohování, ©prostná
cvičení Orlic se stuhami, cvičení s puškami. Čvičilo
se na bradlech, hrazdě a koni prováděny různéezpůsoby
skoků. — Po cvičení rozvinula se animovaná zábava,
zpívány národní písně. Kolem šesté hodiny nastávalo
loučení. - Pokrokáři uvítali Orly zcela dle úrovně své
vzdělanosti 4 snášelivcsti. Nakradli na polích nezralých
klasů kukuřice, které rozvěsili po mostech. Také vyšla
surová karikatura o -sletu vran.« Pří mší sv. »pokroko
ví studenti chodili po náměstí mezi obecenstvem a ty
to dokumenty duševní neurvalosti obecenstvu rozdávalí.
Tak tedy vyhlíží ta těžká pokrokářská práce pro národ
a civilisovanou snášelivost. A Masaryk nazval bandou
—- katolíky. Zkrátka macharoviny působí jako mor, na
nich se učí mládež klackovitosti. - Jest zajisté potě
šitelno, jak rychle i přes všechen nepřátelský skřek
vzrůstá sdružení tolik mladé. Na křesť. soc. sjezdě sva
todušním v Olomouci r. 1909 bylo Orlů 7. Na prvním
sletu téhož ve Výškově již 417, na JÍ. sletu v Kroměříži
1200, na letošním sjezdu již na 4000. Katoličtí slovanští
borci tvoří již armádu 21.000 duší. Tak obrovský pluk
se již nedá potříti ani zastrašiti uličnictvím a spíláním
pokrokářským. Jestliže působením požidovštělých živlů
byli katolíci ze sokolských jednot vyloučeni, nuže —
katolický národ dává jízlivcům náležitou odpověď. Ruch
orelský se bude šířiti stále více a povzbudí k stateč
nosti i katolíky jiné. Zdař Bůh!

Postup katofíckých Sokolů vwAmerice. Sokolské
slavnosti katolické budou v New Yorku ve dnech 1. a 2.
září. V sobotu odpoledne dne 31. srpna přijedou bratři
baltimorští a budou slavně uvítáni. — V neděli, dne 1.
září je ráno o půl 8. mše svatá za Boží požehnání pro
sbor Sokol-Orel se společným svatým přijímáním v
kroji, a to všech odborů. — V neděli večer v 8 hodin
je veřejné cvičení, ku kterému jsou všichni krajané zvá
ni. Budou cvičiti též bratří Baltimorští. — V pondělí,
dne 2. září, na Labor Day ráno v 8 hodin je mše svatá,
při níž přítomní budou všichni pozvaní, jakož i matky
a kmotry praporu. Po mši jde se do školy, kde bude
slavnostně odhalen prapor. ©Potom je průvod českou
čtvrtí. Rozchod před kostelem. — V pondělí odpoledne

-je výlet do Kohnova mezinárodního parku ve Winfield.
— Je to první slavnost Sokola-Orla toho druhu v New
Yorku, a je to slavnost jubilejní. — Dámský odbor So
kola katolického byl zřízen při tělocvičném sboru So

. kol-Orel dne 18. července. Hned k první schůzi dosta
(vilo se 32 dam, které vesměs se staly členkyněmi.

Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada v Hradci Králové učinila dne 12. srpna
tato usnesení: S c. k. okresním hejtmanstvím se sdělí,
že proti povolení konání týdenního trhu v neděli do
poledne v Chlumci n. Čidl. a proti přeložení výročního
trhu ve Vysokém Veselí n. Cidl. ze dne 21. prosince na
den 19. prosince nečiníme námitek. — Pí. A. Udalriko
vé a slč. Boženě a Zdence Vackovým uděleno bylo po

volení k obývání novostavby jejich dvoupatrového do
mu čís. pop. 526 v ulici Bienenbergrově. —--Přípojka
vodovodní na novostavbu na parc. čís. 135-32 provede
se na žádost stavitele p. Vl. Procházky po složení zá

*ruky 200 K. — Hudebnimu a pěveckému spolku propůjčí

se městské divadlo na odpoledne a večer dne 15. září t.
r. k uspořádání dvou koncertů Pěveckého sdružení
Pražských učitelů. — Žádost za povolení dřevěných
dubových schodů ve farní budově evang. ref. kostela
předloží se městskému zastupitelstvu. — Dodatečně by
lo schváleno zřízení dvou terasních zdí na dvoře přá
delny čís. pop. 432 p. dra. Rich. Anningera.

Sjezu katolického studentstva v Hradci Králové bu
de pořádán ve dnech 18.—19. srpna pod protektorátem
J. E. nejdp. biskupa Th.Dra. Doubravy. Po šestileté ti
ché práci letos poprvé my katoličtí studenti, nadšení

sjezdu českoslovanských katolíků, předstupujeme před
českou katolickou v“řejnost svým vlastním sjezdem v
Hradci Králové. Chceme pochlubit se prací, ukázati všem
těm, jichž štědrá ruka, mocná přímluva, šlechetné přá
telství nás v snahách a práci naši podporovala. Chce
me ukázati, že nejsme již hloučkem několika málo stu
dentů, ale spolky silnými, které spojeny cílem dovedly

Literárnízpráv
z Družstevního knihkupectví

wHradol Králové.
Doporučujeme pozorností P. T. pánůduchovních
poslední literární novinky v encharistidtém roce:

K

Antoni: „Proč tolik neoprávněných obav
před častým av. přijímáním“ . .... I—

Baudyš: „Mešní kniha církve svaté“ . . 4—
Bilozewski: „Eucharistie“ „ 6—
Blokša: „Kněz a nejsvětější eucharistie“ .—60

Černovský: „Deset promluv onejsv. Svátosti ..—
Frasinetti: „Hodybožské lásky“ .. 1—

„Ježíš Kristus vzorem knězovým“ —140
Eymard: „Město nejsv. Svátosti“ . . . . 1—

Gigoi: „Život Ježíše Krista“ ©. . „ 10—
Jánský: „Poučenío předrahé oběti mšesv. —N
Z Kochemů: „Výklad nejsvětější oběti mše

svaté“ „< 2 2 ©

Kůnzle: „Ježíš Kristus, náš Bůh a vy
kupitel“ .. . 10—

Liguori: „Ohnivé šípy a vroucí vzdechy“ —80
Oocetek: „Eucharistický rok“ . „—70

„p| „Na Golgotěa v zahradě Josefově“ —
. „Neznámý mezi svými“

„Před trůnem Božím“ ©. .....
Ondrovšek: „Eucharistiokákázání“. . .—'
Řehák: „MiláčekPáně“.

Vaněček: „NejsvětějšíSvátost“ . ....
Zavoral: „Euchbaristickákázání“ . . —
Žák S.J.: „Chlébduchovní.“ Krátká aprakt.

rozjímánína každý den v roce... .. 3—
Opětně upozorňujeme na nové dílo Dr. No

váka Xav. C. SS. R.: „Kněžské problémy“. Po
slední kritiky přivítaly s nadšením toto dílo.
Kdo ho z pánů duchovních postrádá ve své
knihovně, neotálejte s objednávkou, neboť ná
klad kvapem dochází.

Obracejte se ve svých literárních potřebách
na své knihkupectví, které Vás vždy řádně ob
slouží.

Svůj k svému!

Družstevní knihbkupoctví,
nakladatelství,

závod hudební a papírnictví
w Hradol Králové, Adalbertinum.

se seskupiti kol časopisu našehe (Studentské Hlídky).
A prácí naší vykonanou, Vy naši drazí, šlechetní přátelé,

přijďte shlédnouti, ať poznáte, že Vaše naděje i podpo
ry nedostaly se rukám nevděčným, a že Vaše přízeň do
stala se těm, kteří ve prospěch celku jí dovedli využití.
Legitimace sjezdové již byly všem dosud přihlášeným
studentům. rozeslány. Jak možno již dle došlých při
hlášek souditi, bude sjezd tento věrným obrazem ob
rodného hnutí našeho mezi studentstvem v Čechách. Ve
dnech 16., 17., 18. a 19. bude otevřena sjezdová kancelář
v místnostech biskupského chlapeckého semináře Bor
ronaea, Každý student nechť si tu vyžádá po svém pří
jezdu do Hradce Králové potřebných informací. Zde bu
dou též vydávány legitimace těm studentům, kteří se
přihlási pořadatelstvu po 14. srpnu. Dne 18. srpna bude
pořádána hudební akademie v místnostech Adalbertina,
vstupné 1 K, ve prospěch podpůrného fondu katol. stu
dentstva vysokoškolského. Mše sv. sloužena bude po
oba dva dny v kathedrálním chrámu Páně. Na sjezdu
budnu dány do rozprodeje studentské pohlednice a kol
ky dle návrhů P. Vojt. Riedlingera O. S. B. a akad. ma
líře Rua. Pařízka. Bude na studentech. aby obojího hoj
ně užívalo a provádělo tak heslo »Katol. student sobě!«

Stavba úřednických nových domů v Hradci Králové.
Bytové poměry v Hradci Králové jsou pro gážistu ať
soukromého, samosprávného nebo státního neobyčejně
nákladré. Za dnešních poměrů, které spíše v nejbližší
budoucnosti -zhoršeny než zlepšeny budou, jest drahota
bytů, jmenovitě malých, jedno-, dvou- a třípokojových
téměř úplně stejná. jako v Praze, ačkoliv příbytečné,
které veřejné úřednictvo a jmenovitě nepatrný díl sou
kromého úřednictva požívá, jest v naprostém nepoměru
s bytovými poměry zdejšího města. Daleko hůře po
stihují tyto poměry převážnou část soukromého úřed
nictva, které vůbec žádného příbytečného nemá, jež ny
nějšími nesnesitelnými drahotními poměry neobyčejně
trpí a které přirozeně nuceno jest vyhledávati byty v
nejbližším okolí Hradce Králové, ano někdy i na peri

Každy byt bude samostatně oddělen a bude miti plné
příslušenství, tedy kuchyň, koupelnu, spíž, předsíň atd.
V damě zavedeno bude elektrické osvětlení, vodovod a
ústřední topení. Pro svobodné úřednictvo vyhražen bu
de celý díl, kde pomýšlí se zříditi tak zvaná »Svobo
dárna«. Byty pro svobodné úředníky zařídí družstvo ú
plně svým nákladem mimo peřin. Stavební náklad jest
příbližně rozpoctěn na 300.000 K, případně výše. Aby ta
to akce úplně realisována býti mohla, jest zapotřebí
jednak podílníků družstva, jednak reflektantů na byty.
Při stavebním nákladu 300—350.000 jest zapotřebí, by
upsáno bylo podílů v úhrnné částce 40- 45.000 K, tedy
10 procení stavebního nákladu. Ostatní potřebný kapitál
zapůící Zemská «řadovna [. Všeobecného pensijního ú
stavu pro zřízence v Praze a sice na 4 procenta s ne
patrným správním příspěvkem | čtvrtinu procenta ne

přesahujícím. Polovinu stavebního nákladu, tedy 50)
procent zajistí si Všeobecný pensijní úslav pro zřízence
v prvé hypotece, další část 40 procent stavebního ná
Ihadu zapůjčí rovněž Všeobecný pensijní ústav do druhé
hypotéky, avšak za tuto část poskytne stát úplnou zá
rebu. Jest tudíž potřebí, aby místní interessenti upsali
a složili pouze 10 procent stavebního nákladu. Podil sta
venního uružstva stojí 200 K a jest zaručeno 4prou. zů
ročení téhož. Podíl jest vypověditelný. Nebude. Zajisté
nikoho, kdo by tah vyhodněmu využití stavby odporo
val. Hradec Králové by tím nesporně získal.

Veřejnou schůzi pořáda Odbor Jednoty českých sou
kromých úředníků v Hradci Králové v úterý dne 20.
srpna 1012 a 8, hodiné večer v zasedací síní okresního
výboru (Grandhotel 1. patro) v Hradci Králové, na níž
O bytové otázce a. 0 stavbě úřednických dom v Hrad

promluví pan Eduard Houdek z Prahy. ta
Jemník Jednoty českých soukr. úředníků 4 jednatel sta
vebního družstva soukr. úředníiciva v Čechách. Kovelmi
hojné navstěvě zvou pořadatelé.

Ratiboru“ se nelíhí, že jsme. konstatovali, jako po
krokoví diváci se vyjadřovali o orelském průvodu: Jsou
to jenom žebráci, dělníci Tohle není možnéh Ale 0
tisknout daleko pohrdlivější poznáníku © tupých obliče
jich - to již ano! Jakým způsobem hleděli- protikleri
kálové“ přivésti svůj údiv do rovnováhy, to vysvítá z
+Královéhradeckých Rozhledů-, dle nichž: Účastníci
průvodu náleželi vrstvám chudším, nemajetným. byli to
dělníci neb živnostníci, většinou postavy prací udřené.
Taková kritika hozena do veřejnosti. A pak prý není

možno. aby se ozvalo častěji slovo žebráci které Vy
Statně není tak nečestným názvem jako skutečné suro
vé nadávky pokrokářské,

Ze včelařského spolku pro Hradec Králové a okolí.
P. T. členové se upozorňuji. že povolen jest vládou ke
krmení včel denaturovaný cukr. Cena za 1 kg obnáší
56 hal. Cukr jest charakterisován 3 proc. písku a 1 proc.
pilin a může ho býti přiděleno na I včelstvo 5 kg. Ne
organisovaným včelařům nesmí cukr přenechán býti.
Cukr má býti do I. září rozeslán a ústřední spolek žádá
do 20. srpna seznamy členů, již si cukr ke krmení
přejí. s udáním množství. V základě toho žádají se P. T.
členové, by se ihned u předsednictva o cukr přihlásili
nejdéle do 24. t. m., kdy se cukr objedná. V neděli
dne 18. t. in. navštíví včelařský spolek korporativně vý
stavu v Mladé Boleslavi, kde týž den koná se včelař
ský sjezd s přednáškou Ing.Dra. Schónielda: odjezd z
hradeckého nádraží o Čtvrt ma 7. ráno, návrat o půl 9.
večer. Hojná účast Žadouci.

Obecní kuchyně. Počáteční hotovost na správní rok
1911-12 Črnila 870 K 12 hal. další příjmy 4921 K 25 h,
úrcky 27.84 K. dohromady 5819 K 21h. Vydání 5604 K
07 h. Konečný zustatek tedy činí 215 K 14 h, tedy při
srovnání s počáteční hotovostí jest schodek 654 K 98 h.

Seznam cen na týdenním trhu v král. věn. městě
Hradci Králové dne 10. srpna 1912, 1 hl: pšenice K 17.—
až 18.40, žita k 12,— až 14.70, ječmene K 11.— až 11.90,
ovsa, stary K 11.40, nový K 8.60, vikve K 21. až
24.—, hrachu K 2.-- až 40.—, čočky K 40,- až 45.—,
jahel K 26.— až 30.-. krup K 28. až 50.. bramborů
K 4—- až 4.80. jetelového semínka červeného K 34.— až
44.—, máku K 60.-—až 70.—, lněného semene K 30. až

42—-. cibule K 7.20 až 8.--. drobné zeleniny K 1.— až
1.20, mrkve K 2.80 až 4.20, jablek K 10. až A.-.. hru
šek K9. - až 16. - 100 kg: žiných otrub K 17.50, pše
ničných otrub K 16.50, [ kg: másla čerstvého K 3.40 až
A680,sádla vepřového K 2.24 až 2.40. tvarohu K (1.48 až
0.5u, | vejce K 0.07, I kopa: zelí K 2.80 až 8.--, okurek
K 2.— až 2.2. kapusty K 2— až 2.60.

Na týdenní a obllní trh v Hradci Králové dne 10.
srpna 1912 bylo přivezeno: hl: pšenice 621, žita 327,
ječinene 270, ovsa 225, vikve 12, hrachu 18, čočky 26,
jetelnvého seminka 42, olejky 20, brambor 55, cibule
38. mrkve 58, jablek 18, hrušek 18, kop: zelí 64. okurek
170. kapusty 148, drobné zeleniny 464, podsvinčat 570
kusů.

Jmenování. Jeho Veličenstvo císař a král jmenoval

bližší době vystavěti větší dům, pak-li sůčastněn bude
potřebný počet interessentů. Akce ujal se místní odbor
Jednoty českých soukromých úředníků a vyhlédl již
velmi vhodný pozemek a sice 4 stavební parcely, prvá
část proti Adalbertinu, druhá proti Museu. Městská rada
vyšla zamýšlené akci neobyčejně vstříc a poskytuje
firmě Družstvo pro stavbu domů soukromého úřednic
tva v král. Českém, zapsané společenstvo s ručením ob
mezeným, se sídlem v Praze, velmi výhodnou cenu za
jmenováné stavební pozemky. Družstvo vystavělo by
dva velké činžovní domy, jeden proti zahradě Adalber
tina, druhý proti Museu, u něhož právě městská rada
zřizuje sad. Oba domy budou moderně zařízeny. Byty
budou jedno-, dvou-,. tří- a případně i čtyřpokojové.

Doskočil |

Choceň.

Račte si vyžádati vzory jarních a letních látek,
které letos přináším v bohatém výběru.

Veledůstojnému duchuovenstv doporučají zvláštní
novinku pod názvem „PRENTAM“ v ceně metr K 8:40.



děkanem v Holohlavech. — Srdečně gratulujeme! Čer
nilov jistě, jak známe, nerad jej ztratí.

—Dobřealce. (Úmrtl.) Minulý pondělek, 12. t. m. po
hřbena byla u nás za velmi četné účasti domácích i cí
zích hostí smutečních sl. Anna Malá, dáma pro svou pří
mou a čestnou povahu i dobročinnost všeobecně váže
ná. Od svého mládí působila ochotně při církevní hud
bě jednak v Nechanicích, kdež z vážené rodiny uči
telské se zrodila, později i u nás, když ku své sestře,
pí. Skálové, vdově po řídícím učiteli zdejším se pře
stěhovala. Pro místní farní chrám vyšila spolu s jme
novanou paní sestrou svou několik krásných antipendil
na hlavní oltář a pěkné červené sametové mešní rou
cho. Zásluhy její vděčně ocenil v pohřební řeči místní
vúp. farář, jenž za assistence dp. katechety Huberta z
Nového Bydžova ku hrobu ji doprovodil. Pohřební zpě
vy s domácím sborem pěveckým za ochotné výpomoci
p. Wiinsche ml. z Hradce Král., p. učitele Pochyby z
Kuklen a jiných, obstaral ku všeobecné spokojenosti
ředitel chóru p. učitel Jan Linhart. ,

Vikář Alols Kopecký zemřel. Dne 13. L m. 0 6. hod.
ráno podlehl ve svém působišti Nových Hradech mrtvi
ci. Narodil se roku 1845 v Německém Brodě, byl vysvě
cen na kněze roku 1870. Za svého působení v Proseči
u Vysokého Mýta a v Nových Hradech získal si svým
společenským taktem, vzácným rozhledem, lidumilností
vřelých sympatií všech vážných občanů. Náležel k nej
důvěrnějším přátelům nezapomenutelného Brynycha,
který často do Proseče zajížděl již jako kanovník. Svou
přízeň k faráři i jeho věrným osvědčil biskup tím, že
koupil pro katolickou jednotu dům na náměstí. Zpráva,
že jest jmenován biskupem, stihla kanovníka Brynycha
právě na faře prosečské. Tehdy byl Kopecký radostí k
slzám dojat. © Al. Kopecký bystře sledoval moderní
proudy a dovedl vzácnou rozvahou čeliti úspěšně pod
vratným snahám. Jako vikář byl n kněžstva ve veliké
vážnosti a lásce. Za své veliké zásluhy byl jmenován
čestným konsistorním radou a rytiřem řádu Františka
Josefa I. Pohřeb koná se dnes: — Do ráje uveďtež duši
šlechetnou andělé Boží!

Hudba církevní v Pardubicích. V neděli 18. t. m. v
den narozenin J. V. provedeny budou v Pardubickém
klášterním chrámu Páně tyto skladby: Fr. Picka Missa
in G-dur, op. 43. (Credo chorálně), Jan Jandera Gradu
ale (pro sólový hlas), Jan Procházka Offertorium »Ave

gua a Te Deum od J. Procházky,
Exercitie na Opočně. Vsdp. provinciál P. Aug. Ku

bes bude míti dne 2.—4. září v opočenském klášteře
exercitie, kterých může se sůčastniti okolní duchoven
stvo. Exercitie počnou 2. září v 8 hod. mší svatou coram

Sanctissimo a skončí 5. září mší svatou a svatým při
jímáním v tutéž hodinu.

Další obrázky z »konservativní« Chrudimě. Dle ji
stého listu, který »osvěcuje« zdejší pokrokářské mozky
a jen a jen on jediný na »osvětu« má patent, už máme
v Chrudimi »Orly«, kteří se hned naponejprv z »nad
šení“ prý porvali po sletu Hradeckém. Samo sebou se
rozumí, že dost malý hluk a výstup u stoupenců naší
strany, Vezmou-li se na to pokrokářské brejle, hned se
vidí mnohonásobně, a potom pan referent zapomněl do
dati, že původce výtržností byl z jejich tábora, který
snad přece v Hradci nebyl. A i kdyby nějaký výstředník
V našich řadách se vyskytl, pak my ty své řady dove
deme od podobného plevele očistiti, což však páni z
druhého tábora učiniti nemohou, ježto by se jejich řady
rozplynuly jako sníh na sluníčku. Pan pisatel něco žvanil
o poutní expedici bigotních žen a na to mu ani neod
povíme, jen ho budeme obtěžovati maličkým dotazem,
jaký název má ve svém roztomilém názvosloví pro ty
ženy a dívky, které doprovázely zdejší sokolíky na ex
pedici pražskou. Tu naši opovážlivost musí nám odpu
tis v století rovnosti a volnosti. Páni si nesmí mysliti,
že snad katolík (dle nich klerikál) nemá vyvinutý cit
pro spravedlnost. Dnes nestačí odbýti něco pouhým špi
něním, naopak naší věci činí reklamu, která nás nic ne
stoji — proto díky za ni. Na ostatní nereagujeme, neboť
nepouštíme se do polemik s listem, který je živ výhrad
ně z nadávání katolíkům a ostouzení slušných lidí vů
bec. Očekáváme referát o řádění nadšenců z »dohody«
i z rudého tábora, kteří obtěžovali řevem ještě o šesté
hodině lidi dotyčného okolí, a kteří oplzlými písněmi ná
podotíce poutníky, obtěžovali ranné příchozí na chru
dimskou pouť. Pak se páni živnostníci nesmí diviti, že
se poutníci našemu městu vyhýbají, neboť nechati si
posměch a úšklebkylíbiti a za to ještě někomu plnou
hrstí cpáti peníze, byla by již více než hloupost. Pozo
rovali jsme, jak z jistého závodu smíchem častoval ce
lý personál příchozí poutníky. A ze závodu tohoto
odebírá ©zboží veškeré takřka místní duchoven
stvo a jejich přátelé. Bylo by zde opravdu na místě u
platniti přesně zásadu svůj k svému! Jistý pán pravil:
»Letos je nejlépe lděti, jak to jde už s kopce, už lidé

ani na typony Radime onomu pánovi, abyse podíval, jaké : poutníků za léto hostí v sobě
Svatá Hora u Příbramě, Stará Boleslav, Velehrad, Ho
stýn, Sv. Kopeček, Maria Zell, Vambeřice, Varta atd. a

pak by se přesvědčil o opaku. Jen to doporučujeme,
aby takového pohostinství, jakého se mrohdy dostane
i cizinci (o němž ani nevime, s kým mámo tu čest« a li
dem někdy i pochybné kvality), dopřáno bylo | těm,
kdož náš chrám navštěvují a tak i hospodářsky naše
město podporují. Jděte na slavná poutní místa a učte se
tam, jak se má chovat rozumný člověk K' cizincům,
byť to byli nenávidění klerikálové. Ale mnozí, jak by
lo pozorovati, si anl svému obchodu nerozumějí, když
z jiných pohnutek by slušaš k poutníkům se chovati ne
dovedli.

Ta »Chrudimská elektrika!< Tak jsme slyšeli popě
vovati si výrostky'v předvečerpouti o slavném průvodu
2 kláštera do arciděkanského chrámu a činěny různé
vtipy na »eletriku«, neboť sotva octl se průvod u hlav
ního oltáře, hned veškerá světla shasla a chrám, tonoucí
v moři krásného světla, tonul pak mžikem v temnotě,

Nás to nutí k vážné úvaze, k níž nám dává podnět
»přátelství« pana správce ke všemu, co s kostelem sou
visí, jak patrno z jeho »přednášek« po hospodách. Ne
chceme to mnoho rozebírati, jen konstatujeme, že již po
2 roky o každé větší slavnosti církevní mezi bohosluž
bou najednou světla shasnou k veikému rozhořčení věří
cích. Kdyby se tak stalo někdy aspoň v Sokolovně neb
v Museu, nevtíralo by se nám ono přemýšlení. Ale že
v tom vidíme pravidelnost, pak musl vzíti pan správce
na vědomí, že z toho vyvodíme důsledky. Do Augsburku
není cesta dlouhá!

Buřenice u Pacova. Dne 18. srpna o půl jedenácté
hodině bude vysvěcen slavně náš milý chrám Páně sv.
Šimona a Judy. Uctivě zveme všechny příznivce k to
muto posvátnému úkonu. Bude třeba ještě nových rouch
do útulného kostelíčka. Kdo můžeš, přispěj nám! Za
každý dar, který bude veřejně kvitován, srdečné »Za

plať Pán Bůh!< Příspěvky přijímá farní úřad v Koše
ticích, neb obecní úřad v Buřenicích.

Zpěvácký spolek »Lukes« v Ústí m. Orl. pořádá
dne 31. srpna a 1. září t. r. ve prospěch dobročinných
účelů Koncert mistra Jaroslava Kociána za laskavého

spoluúčinkování slečny Růženy Podhajské, virtuosky
na klavír z Vídně, a orchestru, sestávajícího ze členů
Cecilské hudební Jednoty a zpěváckého spoklu »Lu

kes.< "Upozorňujeme zvláljtě na houslové koncerty
Beethovenův a Mozartův, které s plným orchestrem
provedeny budou, což na našem venkově zajisté jest
událostí velmi vzácnou, neboť tytéž možno slyšeti pouze
v koncertních síních velkých měst, kde je symfonický
orchestr k disposici. Jelikož jeví se neobyčený zájem o
předprodej lístků ke koncertům těmto, upozorňujeme,
aby se sedadla zamluvila nejdéle do 18. srpna v před
prodeji u p. Fr. Vrbického, kupce v Ústí nad Orlicí. Ceny
míst jsou následujích: Křeslo 5 K a 4 K, I. místo 3 Ka
2 K, II. místo 1.50 K a 1 K.

Sebevražda v Rohozné. V noci s neděle na pondělí
(IL. srpna) zastřelil se v Rohozné v polích J. Š., mladík
teprve Ziletý. Jaký život, taková smrt. Čtení špatných
spisů ho zkazilo. A pak ještě nemohou někteří pocho
piti, nač by v Rohozné bylo potřeba sdružení mládeže
křesť.-sociální, které vede své členy, jinochy idívky,
ke spořádanému životu, udržuje v nich úctu k Bohu a
k rodičům a poskytuje jim ušlechtilou četbu.

Hlinsko. Četli jsme často v pokrokářských listech,
jak Českomoravská krabatina jest »zamořena' morem
kořalečním a klerikálním«. Měl se tak tupiti náš kato
lický lid. Ale pokrokáři ve své mazanosti neodpověděli,
kdo jest vlastně šiřitelem pití kořalky. Židé bystře pro
hlédli si terén a založili kořalny na nejzapadlejších mí
stech i téměř o samotě u lesů, aby »kladáci« jim vsy
pali do nrsti poslední těžce vydělaný groš. A teď něco
přímo z našeho města. Velice pokrokový pan dr. Jež
dík ihned jest ochoten zraditi zásady Masarykovy, může
li tak uspokojiti přání některého stoupence, Když žádal
obchodník Vytlačil povolení k výčepu lihovin, dr. Jež
dík se staral horlivě o to, aby obecní zastupitelstvo žá
dost tu odporučilo. Páni však rozhodli jinak. Dr. Ježdík
však jako pravý pokrokář jest houževnatý. Od čeho jest
zemským důvěrníkem pokrokové strany? Přičinil se,
aby záležitost Vytlačilova byla znovu projednávána v
městské radě. B | však znovu odmítnut, protože roz
vážným lidem se nijak nezamlouval vznik kořalny na
náměstí. Ubozí hlinečáci, jak jste ublížili vývoji města!
Vždyť by se u Vytlačila neprodávala kořalka ani ži

dovska ani klerikální, nýbrž čistá, nefalšovaná pokro
kářská! Jak potom nemají pokrokáři si stýskati na ne
porozumění!

Žleby. C. k. poštmistr František Ondráček, nedávno
sem dosazený, domnívaje se nesprávně, že dopis ze Žle
bů v minulé neb předminulé příloze »Štítu« o něm uve

řejněný napsán byl někým ze zdejšího duchovenstva,
nemálo se proti faře rozkatil a v nadutém zaslánu v čá

slavském časopise a ještě více v neomaleném dopisu do
listu soc. demokratického snesl celou spoustu urážek a
nadávek proti zdejšímu duchovenstvu, že by to ani mistr
jeho Machar lépe nedokázal. Divoké jeho výpady ne
mohou — a to v zájmu dobré věci — zůstati bez od
vety. Jestliže kdy panu c. k. poštmistrovi Ondráčkoví
a jeho sekretáři nebude při tom dobře, ať si vzpomenou
a potěší se, že oni začali. — C, k. poštmistr Ondráček
přišel k nám odkudsi z Českomoravského pohoří. Po
věst ikterá jej předcházela, nebyla lepší, nežli jest sku
tečnost. Je prý nepokojný, vysoko o sobě mysli, dopo
ledne je agrárníkem, odpoledne soc. demokratem, druhé
ráno realistou a pokrokářem, odpoledne zase mlado
čechem neb národním socialistou atd. Přišel jako oukro
peček; jedni říkali, že neumf ani mluviti. Jinf opět ho 0
mlouvali: »Má ještě rustikální způsoby, musíme ho to
mu odnaučití«. Ale i zde se osvědčilo: tichá voda bře
hy mele. Ještě se ani neohřál a již započal reformátor
skou činnost svou. Není to zbrklost? Rozvážlivý. člo
věk hleděl by dříve, než se do veřejné práce pustí, do
bře seznat poměry svého nového sídla, ale c. k. pošt
mistr Ondráček byl brzo hotov se svým poznáním. Ve
Žlebích mu je všecko špatné. Dle jeho nestoudného
»Zaslána« leží nad Žleby vůbec jako můra klerikální
inspekce a proto prý není zde ani společenský, ani
kulturní život možný. Kdybyste, c. k. poštmistře, musil
toto své víc než smělé nařknutt dokázati, jistě že byste
to nedovedl. Život společenský | kulturní byl zde bez
vás a bude | bez vás, leda že byste ho svýmipokro

| kářskými štvanicemi otrávil. Kde, kdo a kdy ze zdejšího
duchovenstva překážel rozvoji spořádaného společen
ského a osvědčeně kulturního života? Nejstarší ze tři
zdejších duchovních. jde ovšem do společností, jen když.
jsou schůze spolkové, mladší súčastňují se slušné spo
lečnosti a v kruhu dobrých lidí jsou vítání a vážení..
Všichni pak zdejší spolkový život podporují, buď jako
členové anebo jako pozvaní do zábav, ať již do nich.
jdou anebo někdy nejdou. Když před krátkým časem
zdejší Sokolové pořádali koncert, tu členové katolické.
organisace mládeže, byvše o to požádáni, ochotně hlasy
svými k zdařilému výsledku přispívali. C. k. poštmistr
Fr. Ondráček započal reformační činnost svou ve Žle
bích, že organisoval učednickou mládež v Sokole. To.
by nebylo nic divného. Sokol zde byl a chtěl býti a pro
to hleděl vždy řady své doplňovati cestou klidnou.:
přátelskou a se strany mládeže službou dobrovolnickou..
Ale c. k. poštmistr Fr. Ondráček vzal to z jiného konce..
Sestaven konskripění arch všech učedníků a na pány a.
mistry učiněn apel, aby učedníky posílali ke cvičením.
Jeden nechtěl býti od druhého, připověděli a tak pro
vedena byla assentýrka asi 16 učedníků za dorost So
kola. Nikdo si toho z počátku nevšímal, zvláště, když.
nový cvičitel v osobě c. k. poštmistra se chlubil, že
chce niladíkyučiti, aby se vzdalovali hospod a karet.
Ale kde pak ti mladíci konají cvičení své? Snad někde
na Borovičkách anebo v hospodě? Pan c. k. poštmistr.
honosí se ve svém »Zaslánu<: »Snažím se z hochů vy
chovati lidi řádné, sebevědomé, charakterní, kteří by
se dovedli v nynějším těžkém boji životním náležitě u
platniti,« Podal jste již, c. k. poštmistře, zde nějaké dů
kazy, že jste sám tak výtečně charakterní, abyste mohl
charaktery vychovávati? A Žleby musely čekati na
vás, abyste charaktery vychovával? Což pak zdejší
pokračovací škola nestojí za nic? Tam se učedníci ne
vychovávají v řádné charakterní lidi, »kteří by se do
vedli v nynějším těžkém životním boji náležitě uplat
nit?< To jste zdejší pokračovací Škole udělal špatný
kompliment. A mohou živnostníci a mistři to dále sná
šeti, aby jejich učedníci ještě před ukončením práce z
domu pospíchali, do noci na cvičení se zdržovali, pak
při návratu domů rozličné rozpustilé kousky tropili, dru
hý den ospale práce své konali? Ale to není ještě dosti
o vlivu, kterého se nad mládeží zdejší domáháte. Nej
horší je to, že jim do rukou dáváte listy (noviny), kte
ré musí v mladistvých duších jejich zničiti veškeren.
náboženský život, listy plné potupy a posměchu proti
zásadám lidí věřících a katolíkům zvláště! Dal byste
ta čísla plná duševní otravy čísti také svému synovci,
o kterého se staráte? A proto nemohou rodičové tohoto
sokolského dorostu býti klidní, pokud tento dorost nalézá
se v rukou vašich. Kam taková pokrokářská a volno
myšlenkářská výchova protináboženská vede, je až tu
ze dobře znáti v těchto našich časích. Vaše naduté »Za
sláno« v čáslavském listě a váš dopis v listě pardubic
kém naznačuje zřejmě cíle vašich snah. Po bedrech
učedníků vyšplhati se na přední místo v Sokole, pak u
chvátiti starostenství v obci, pak třeba býti i poslan
cem — Ó, jaké to sladké hrozny pro pokrokářského
šplhavce! Ale šel jste příliš rychle v před a příliš ne
rozvážně odkryl jste své slabiny. Někde v zapadlé ves
nici mohl byste být prorokem, smělosti máte k tomu
dosti — ale ve Žlebích jím nebudete. K tomu schází vám
i společenský takt i vzdělání. (Příště pokračování.)

Záložna v Hradci Králové.
——— Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížky4449
Při větších obnosech dle výpovědi úrok i vyšší!

Různé zprávy.
Korunovační slavnost Svatohostýnské Matky Boží

počala včera a potrvá až do 22. srpna. Hlavní dni slav
nosti jsou: I5. srpen, den korunovace a representační
všech spolků, pak 18. srpen, kdy bude holdování sv.
Otci a císaři a králi, 16. srpna je slavnostní valná hro
mada Matice Svatohostýnské, 17. srpna pouť dětí a ma
tek. l€. srpna pouť mužů, 19. srpna pouť duchovenstva.

20. srpna pouť terciářů a Mariánských kongregaci, al.
srpna pouť omladiny, 22. srpna pouť studujících, akade
miků, učitelů a professorů, 25. srpna pouť Apoštolátu sv.
Cyrilla a Methoda.

Všem věrným křesťanským soclálám! Hledáme příz
nivce křesťanské myšlenky, aby jí mohly uplatniti se v
politice našeho národa. Voláme však jen muže a ženy
statečné —ne takové, kteří tvrdí, že křesťanské my
šlence přejí, ale odplrají důsledky projeviti ve svých
skutcích. O skutek, čin, žádáme: Vás dnes. Nežádáme
ani žádné oběti, ač také na ni může a má právo křesťan
ská myšlenka nároky činiti. — Ale dnes nedovoláváme
se Vaší obětavosti —alespoň ne v míře znatelné. Zveme
Vás k upsání akcif na naši tiskárnu. Upište akcií 10 nebo
vlce, nebo jen jednu či dvě — podle své lásky k věcí
českou stranou křesť. sociální zastávané a podle svých
prostředků. Nežádáme tím od Vás žádného daru. Jediná,
co hraničí s obětavostí, je, že kapitál na akcie vypla
cený není okamžitě vypověditelný a jediné, co možno
nazvati obětavostí je risíko, že snad prvým či druhým
rokem — jak vůbec bývá u mladých akciových podaíků
— nebude se vypláceti dividenda (kterážto oběť ovšem



—

může býti příštim rokem vyrovnána zvýšením). Zna
„mená to riskovati 8—9 K ročně na akcji. je-li taková 0
bětavost nad Vaše síly, pak ji nežádáme. — Ale uvažte
toto: 1. Pracujeme pro stranu — kryjeme až dosud
vlastně její dluhy a my z nich až dosud platili jsme

vodního kapitálu. Bylo nám hned na začátku činnosti
ublíženo a připraveno těžké postavení a proto nemohli
jsme sehnati tolik, kolik v prvém nadšení by se bylo
sešlo a kolik jsme skutečně potřebovali, abychom mohli
poskytovati potřebný úvěr. Teď jsme nuceni sháněti
drahý úvěr sami, a děkovati za to musíme vedení ti
skárny, že aspoň zachovala svěřený statek. 3. Naše or
ganisace, pro které pracujeme 4 dny v týdnu, jsou chu
dé, proto musíme jim úvěr poskytnouti — zvláště po
roce neúrody jako byl minulý. Pravda, my jsme mohli
ten úvěr odepřít — a následky? Byli bychom snad vy
dělali na akcii ne jen 4 proc., možná, že dvakrát tolik,
poněvadž by měla pak čas na tisk akcidenční, ale čeští
katolíci nezakládali tiskárnu pro výdělek, nýbrž pro
stranu a nebude-li strany, my tiskárny a jejího zisku
nepotřebujeme. Přátelé, jsou to slova snad pyšná, slo
va, zvláště u chudáka, jakým po většině všecky naše
organisační jednotky jsou, zarážející, ale myslíme, že
jsou vám všem mluvena z duše. Naše tiskárna není k
tomu, aby ze strany vydělávala. Ale mohla by přes to

„vykázat slušný zisk, mohla by akcionářům vypláceti
spravedlivou dividendu, kdyby 1. mohla opatřiti ještě
jeden stroj — k vůli práci akcidenční, 2. a kdyby mohla
platiti hotovými. Uvažte jen, že 2 proc. skonta a 7 pro
cent, jež dnes nutno platiti na směnečné dluhy, by samo
stačilo krýti dividendu i reservní fond a zabezpečiti
další rozvoj závodu. Chceme toho docfliti. Proto dovo
láváme se Vaší přízně ke straně, Vaší lásky k ideálům,
které strana naše hájí, a žádáme snažně, upište akcil,
kolik můžete, pomozte nám opatřiti potřebný závodní
kapitál, a získejte nám příznivce další. — V Praze, 26.
července 1912.— Správní rada Českoslovanské akciové
tiskárny v Praze: Josef Kuška, farář, t. č. předseda.
Josef Tomšů, vikář, t. č. mistopředseda. Josef Šolle,
bank. úředník, jednatel. Antonín Havelka, kaplan. Josef
Hovádek, knihař a papírník.

Dobré vysvědčení vlasteneckým snahám katolíků.
České Budějovice jsou staletým svědkem velice oběta
vé práce národní katolického kněžstva. Za duchoven
stvem pak jdou družně veliké davy katolických laiků.
Sám vůdce Čechů budějovických dr. Zátka r. 1908 pravil
v domě katolických tovaryšů: »Vy jste za příčinou há
Jení svých katolických zájmů se organisovali. To je věc,
kterou vám zajisté nikdo nemůže zazlívat, věc, proti
které není žádné vážné námitky! Jest však otázka, jak
vaše organisace má se chovat ke zdejší organisaci vše

párodní. Vy nejste pouze dobrými katolíky, vy jste ta
ké dobrými Čechy! Vy jste již při volbách do rady říš
ské dokázali solidaritu se zdejšími českými stranami.
Já se tomu nedivím, poněvadž dle své minulosti vůbec
jinak jednati jste nemohli. Já pokládám za svou povin
nost býti spravedlivým a tedy nikterak to nepopfrám,
že je mi dobře známo, že zdejší kněžský seminář byl

"také prvním semeništěm české myšlenky. Já uznávám,
že oběť, kterou přinášíte shodě českých stran, je po
měrně větší než ostatních stran. Uznávám proto, že

„jste strana mladá, podnikavá, bojovná, máte celou řadu
horlivých pracovníků, můžete poukázat na dlouhou řa
du značných úspěchů a je přirozeno, že máte sebevědo
mí stranv, ale rovněž s radostí koustatují, že tato mladá

"podnikavost se „dala vždy ovládati vlasteneckou“ roz

byly zájmy t. zv. malého lidu; tento program jest mi
nadmíru sympatický, už proto, že český národ sestává
skoro celý z malého lidu«. — Přes to však vydáno heslo:
»Ven s členy katolických sdružení ze Sokolal« Za to
však se klečí před německými židy s prosbou, aby
mluvili česky. A lidé, kteří jedním rázem mají »změniti
svou národnost«, pak budou v řadách sokolských ná

ohradníky za katolfky. Tažte se, kolik budějovických
židů šlo s českými kněžími v tom městě v dobách nej

horších! Nyml ovšem na připravený med sedají semit
"ské mouchy rády.

O novém opatu rajhradském Prokopu Šupoví píše
shlas«: Původně volil povolání učitelské a přijat misto
učitele v Lanžhotě, Po roce však. vstoupil do kláštera
benediktinského v Rajhradě, r. 1891 složil slavné slíby

"řeholní, r. 1892 skončiv studia bohoslovecká v Brně, byl
na kněze vysvěcen. Od počátku svého pobytu v Rai

ohradě zamiloval .si vědy sociologické a národohospo
»dářské, studoval "bedlivě kulturní, literární a hospodář
ské poměry jednotlivých národů alovanských a záhy

"stal se spolupracovuikem tehdejší »Hlidky líterární< a
Jest do dnes pilným spolupracovníkem »Hilkdky« Jeho
zprávy »Ze života náboženského« a »Rozhledy hospo
dářsko-sočidiní« jsou v »Filidče« hledanými, stejně jako
Jeho přečetné články národohospodářské ve »Filase« a
»Zemědělské Politice«. Jest mužem vytrvalé a pilné
práce. Čélla jého, kam se podíváte, samá kniha a samý

«Časopis, od rána do večera stojí u svého pultu a čte,
počítá, srovnává a píše své články a úvahy. To jest
Jeho svět, tojest jelo život.'A pří práci své vždy pří
mo k pramenům se obrací. Ovládáť jazyk ruský, polský,

"bmlbaršký, srbský, slovinský, chorvátský, francouzský
'a ze všech literatur těchto jazyků odebírá odborné ča
'sopisy aknihy. Rozumříse, že vedle své činnosti literár
"Bf piní horlivě povinnosti své řeholní, nestraně se při
"tom nikterák života veřejného. Často na sjezdech za
šich míválodbornépřednášky,přednášivá | ve spolcích

Rajhradě Jest předsedou. V »Národní Radě« jest místo
předsedou národohospodářského odboru a členem vý
konného výboru křesťansko-sociálního. V klášteře sa
mémzastával úřad lektora bohosloví a do nedávna úřad
novicmistra, v brněnském alumnátě přednášívá boho
slovcům z oboru sociologie a národohospodářství. Není
tedy diva, že muž tak vzácný, učený, skromný, lidu
milný a dobrosrdečný získal si důvěry svých bratří, že
opatem ho zvolili a není divu, že ř lid v Rajhradě i oko
lí hned po smrti opata Korčiana jeho jako příštího opa
ta jmenoval a opatem ho viděti si přál.

Lékaři a řebolaice. Francouzské ministerstvo nalé
há, by byly do soukromých klinik místo řeholnic po
volány laické ošetřovatelky. Proti tomu se rozhodně
opřel svaz francouzských lékařů, odůvodňuje svůj od
por: milosrdné sestry budí u nemocných velikou důvě
ru; v několika městech již laické ošetřovatelky zahájily
stávku, by docílily zvýšení platu.

Morava ve sčítání lidu 1910. Dle posledního sčítání
lidu měla Morava 31. prosince 1910 2,604.857 obyvatelů.
Z ních bylo: Čechů 1,868.971, Němců 719.435, Poláků
14.924. Mimo to byli na Moravě: Srbochorvaté (767),
Rusíni (563), Slováci (103) Vlaši (43), Maďaři (42), Ru
muni (9). Dle náboženství bylo: řím.-katolfků 2,501.881.
evangelíků helv. vyznání 43.317, augšpurského vyznání
31.074, židů 41,158, starokatolíků 2.244, bez svyznání
1.094, řeckých katolíků 926. K českému obcovacímu ja-,
zyku se přihlásilo z 1000 lidí 717.49 (r. 1900 713.53), k ně
meckému 276.19 (r. 1900 279.05), k polskému 5.73, (r.
1900 6.43). Čechů přibylo proti r. 1900 o 8.20 proc.,

Němců přibylo © 6.51 proc. .
Jak »Cep« poučuje Wd. +Velké neštěstí na moři. U

Bince na Ruj. (Sasko) při přistávání zábavního parníku
na pobřeží prolomilo se zábradlí můstku a sto osob sřítilo
se do moře. Vytaženo bylo 14 mrtvol. Ostatní (mrtvo
ly?) zachráněny.« Tak čtete v »Cepu« dne 2. srpna t. r.
Rujana v Sasku a Sasko — na břehu mořském.

Agrární vlastenci. | Křesť. sociální časopis »Naše
Slezsko« otiskuje veřejný projev bývalého agrárního
poslance slezského, bar. Rolsberga, ve kterém tento
prohlašuje, že ředitel Zika mu donesl podmínky od Něm
ců, za kterých Němci Rolsbergovi dají hlasy. Nyní tento
podařený vyjednavač je kandidátem pokrokových a
grárníků a má hájiti ohrožené české zájmy ve Slezsku.
Poslanec agrární Pavlok podepsal Němcům závazek, že
nebude proti nim vystupovat! A títo lidé mají smělost
mluvit o národní práci a vylučovati »klerikály“ z ná
roda. Za mandát udělá agrárník všechno.

Šikovný krach uděčiala firma »Bratří Goldenbergo
vé«. Passiva obnášela 650.994K. Goldenberg se vyrovnal
na 5 procent! Věřitelé dostali tedy místo 650.000 K pou
ze 32,000 K. — Nepotřebujeme ani poznamenati, že bratří
Goldenbergové jsou židy. ,

Lesklá bída. Na vypsané místo praktikanta při o
becním úřadě v Uhřiněvsi došlo 82 nabídék. Dle povolání
žádalo: 47 absolventů obchodních škol, 10 maturantů
středních škol, 6 obchodních akademiků, 5 absolventů
střední hospod. školy, 4 komptoiristé, 2 právníci, 2 prak
tikanti záložny, 2 praktikanti z nakladatelství, 2 prak
tianti z komissionářského obchodu, 2 bez určitého za
městnání, 1 železniční úředník.

Odhalení sochy Krištofa Kolumba. Ve Washingto
nu byla dne 7. června odhalena socha Krištofa Kolumba,
jejíž původcem byl umělec sochař Lorado Taft, bratr
presidentův. Dali ji postaviti svým nákladem rytíři Ko
lumbovi, kterých se k té slavnosti sjelo na 100.000.Hiav
ní řeči měli přísedící nejvyššího soudu Dowl'ig Vik
tor a president W. Taft. Skvělý byl průvod. Ve stínu
pomníku Washingtonova byla sloužena polní mše svatá
za účastenství více než 100.000 lidí. Obětována byla za
padlé vojhy ve válce španělské. Při ní uctivě přítomni
byli mimo kardinála Gibbonse a presidenta zástupcové
všech úřadů, jakož i všichni vyslanci. Též i mnoho
vojska. Všichni se velmi uctivě chovali.

Útulek sv. Joseta v Chicagu. Krásný účel si vyvolili .
Otcové Benediktini v Chicagu. Ustanovili se na tom zří
diti dům, kde by staří a práce neschopní dělníci, slu
žebné a j. z národa mašeho zaopatření na stará léta na
lezlí. Nazvali jej Útulkem sv. Josefa. Pozemky již mají
zajištěny. Útulek ten bude míti mužské i ženské odděle
ní. Dále oddělení pro divky, a hospic pro práci hledají
cí, kde se mohou nějaký čas zdržeti.

Záchrana opuštěné = zanedbané mládeže česko
slovanské. Čtyři léta teprve v ústrarmí a tichosti pra
cuje v Českých Budějovicích spolek »Serafinské dflo
lásky« na záchranu opuštěné, zanedbané a zpustlé mlá
deže českoslovanské, jenž při vši své skromnosti —
skoro bychom řekli nepoznán a neuznán -- dodělal se
krásných úspěchů, které opravňují k nadějím nejlepším.
Od svého vzniku až do nynější doby ujal se již skoro ce
lého sta dětí opuštěných a zanedbaných i zpustlých,
z nichž má dosud ve své ochranč 63, které dává vycho
vávati jednák vc vlastním dětském rodinném útulku v
Červených Dvorcích u Sušice na Šumavě, kdež má
menší selské hospodářství a jiné skrovné reality, jed
nak v řádných rodinách soukromých a jednak též v
odborných ústavech vychovávacích a sirotčincích v
Čechách i,ga Moravě. Snahou »Seraf. díla lásky« jest
založiti vlastní vychovatelnu pro děti (zanedbané a

zpustlé. Hlavním příjmem jsou pěkné dva časopisy »Zá
chrana mládeže« s dětskou přílohou »Mládeži českoslo
vanské«. Předplácí se na oba společně pouze 2 K 40
hal. ročně; na přílohu samotnou hromadně aspoň 10
výtisků pod jednou páskou pouze po 60 hal. ročně. Je
Wlustrovaná a pro školní mládež přímo stvořena. Adre
sa zní krátce: »Seratinskédílo lásky« v ČeskýchBndě-'

V Solnohradě konala se u příležitosti valné hromady
Sůdmarký porada o dalším postupu německém v Dolních
Rakousích. Zástupci dolnorakouské“ župy »podali vý
stižný situační obraz národnostních poměrů v Dolních
Kakousich.« Všeobecné uspokojení vyvolala důvěrná
zpráva o stavu otázky zákona Kolískova a vzat na vě
domí postup, který ve věci té v devítičlenném výboru
pro země alpské byl smluven. Se zřetelem k tomu u
sneseno bylo sorganisovati odbory dolnorakouské pro
případné veřejné projevy a doporučeno agitovati pro zři
zování opatroven v Dolních Rakousích. Předložen také
seznam 12 obcí v Dolních Rakousích, kde je nutno z
národnostních důvodů zříditi opatrovny. © Předmětem
rozhovoru byla také výroční zpráva »Komenského« a
s uspokojením bylo konstatováno, že prostředky »Ko
menz“ jsou proti prostředkům německých jednot
nepatrné... . Těchto několik vět zajisté pohne všech
ny, kdo dosud nepřispěli dolnorakouské školské matici,
aby tak učinili co nejdříve. Adresa »Komenského« je:
Spolek »Komenský« ve Vídní 1I1.-3 Strohgasse 45.

Velkolepé projekty zavlažovací v Asil a Americe.
Staré stavby Babyloňanů a Assyřanů jsou kanály, pří
kopy a strouhy v celkové délce 120.000 kilometrů, kte
rými se rozváděla voda Eufratu a řek v Mesopotamii
na plochu 55.000 čtver. kilometrů. Melioracemi těmi
zvýšena úroda až šestinásobně. Stavby tyto za éry tu
recké byly zanedbány, takže dnes je Mesopotamie z
největší části pouští kamenitou a písčitou. Angličané za
mýšlejí rekultivací této země, jak to se zdarem provedli
již v Egyptě (hráz Assuanská). Plán na tyto nové prá
ce navrhl anglický inženýr Wilcoks, který hodlá vláda
turecká provésti. Na řekách dolní Mesopotamie a hlavně
Eufratu zřízeny býti mají údolní přehrady k zavlažování
celé země. Náklad by obnášel 12 miliard korun a zů
ročil by se 12 procenty. Práce provedeny býti mají v
oddílech. V Americe provádějí se nyní práce zavlažo
vací, hlavně na břehu Mississipi v obvodu 14 států a
území indián. Tato část trpí nedostatkem dešťů. Práce
provádí se ve velkém pod dohledem státním. Zvláštní
státní úřad »Reclamation Service“ řídí tyto práce a
zhotovil již 25 projektů, kterými získány býti mají 3
mil. akrů velmi úrodné půdy. Polovina navržených pro
jektů jest již ve stavbě v Nevadě, v severní Kalifornii,
Dakotě, v Nov. Mexiku a j. Na »Salt River« je známá
hráz Rooseveltova, která je 90 metrů vysoká a která
bude snad ve světě největší. Dokonale je provedeno
zavlažování ve státě Colorado. Hlavní kanál zavlažo
vací jest veden pustým, nepřístupným údolím. na jehož
konci bylo zapotřebí proraziti horským hřbetem tunel
Gunnisonský, 6 mil dlouhý. Celkem vystavěno 12 mil
kanálu a 10 mil tunelů a zůrodněno území pro 10.000
kolonistů. Dalších 30 projektů na zúrodnění 7 mil. akrů
přirozeně suché půdy jest připraveno k provádění.

Jak dlouho žijí na světě zvířata a rostliny? Jepice
žije 24 hodin, chroust 6 neděl, motýl 2 měsíce, mrave
nec 1 rok, zajíc 6—10 let, ovce 8—10 let, kočka 15 let,
pes 15—20 let, kráva 25 let, kůň 25—30 let, orel 30 let,
lev a medvěd 50 'et, krkavec 80 let, papoušek a slon
100 let, želva 200 let. Bříza roste 500—1000 let, akát
400 let, dub 4--500 let, jedle 700——1200let.

Penslonát u sv. Voršily v Praze-li. (Ferdinandova
tř. 6) trvá již déle než 200 let a sleduje od svého po
čátku následující cíle: 1. nábožensko-mravnou výchovu
žerské mládeže, 2. času přiměřené vyučování ve všech
obcrech vědomostí, jichž vzdělaným dívkám je potřebí.
Chovanky navštěvují klášterní školy, jež řídíce se před
pisy i osnovou škol veřejných, mají právo veřejnosti.
Školy ty jsou: a) Česká škola obecná a měšťanská (8
tříd), b) německá škola obecná (8 tříd), c) české dívčí
lyceum (6třídní střední škola). Do které z těchto škol
má chovanka choditi, rozhodují rodiče. Mimo chovanky
Interní přijímají se do všech těchto škol i žákyně ex
terní, mimo ústav bydlící. — Bližší ochotně sdělí a na
požádání prospekt lycea a podrobný prospekt pensio
nátu zašle představená kláštera Voršilek v Praze 139-I1.

Všellcos. | Nejvíce rozvodů, průměrně na 100.000
obyvatelů. jest ve Švýcařích, totiž ročně 43, v Dánsku
27, Prusku 21, Anglii 17, Norvéžsku 15. Hollandsku a
Belgii 14. Bavorsku 13, Švédsku 10, Rakousku 8 a ve
Finsku 6. — Při výbuchu plynů na dole »Lotringen“ v
Gertě u Bochumu v Porýnsku zahynulo 119 horníků.
mezi nimiž 5 Čechů. Neštěstí prý zavinil jeden lezec;
obviňuje se však také správa dolů pro nedostatečné 0
patření. -- V Číně povolena sice rozlučitelnost man
želství, ale divoká manželství zakázána. — V portn
galském městě Vedras došlo ke krvavé srážce katolíků
s republikány: 4 osoby zabity a 17 těžce zraněno. —
V sobotu byl zahájen v Cáchách 59. sjezd německých
katolíků. Hlavního průvodu súčasttnilo se na 30.000 o
sob, mezi nimž hrálo 100 hudebních sborů. — Okresní
školní rada žižkovská se usnesla, že děti, kterým bude
odepřena známka z náboženství, nemohou postoupiti do
vyšší třídy. — V americkém státě Cincinnati podařilo
se sufražetkám dosíci nového úřadu — kuchyňského in
spektorátu. Kuchyňské inspektorky mají právo a po
vinnost choditi do kuchyní v hotelích a dohlížeti na
čistotu nádobí a jídla. — V Rusku trvají neobvyklá
horka. za nichž stalo se několik případů úpalů sluneč
nich. —- V novém branném zákoně pro Bosnu a Herce
govinu zavádí se všeobecná branná povinnost a zru
Šuje s: možnost nechati se zastupovat. — Při upravo
vání chodby v jámě »Barbora« v Jáchymově přišlo se
na nové mohutné zřídlo radiové, čtyřikrát silnější do
savadního, keré bylo ihned zachyceno a do léčebny v
Jáchymově zavedeno. — Měšťanský pivovar v Plzni u

980.600 hl loni. — Pobřeží evrop. Turecka od průlivu

BEK V až téměřk samému Ceřihradustalo se
+



minulý týden následkem zemětřesení jevištěm děsďých
hrůz. Největší spousta jest v kraji Řeky obydleném. V
mnohých osadách většina domů zbořena a co nezbo
řeno, požárem zničeno. V zemi utvořily se hluboké trh
liny, z nichž vystupují plyny a jinde se zas voda ztra
tila. Celé hory se sřítily. Mrtvých jest prý přes 1000
osob a na 50.000 osob jest bez přístřeší.

Pojicejní psi vystavení byli též na výstavě krajin
ské v Písku. při čemž provedena také zkouška těchto
psů. S každým psem předveden výcvik poslušnosti, skok
do výše 2 a půl metru, hledání předmětů, vypátrání zlo
čince, útok na tohoto, zabránění tomuto ve střelbě a
doprovod při eskortě. []. cenu obdržel pes »Petar«, aire
dalle terrier, v majetku státu, přidělený četnictvu v
Hradci Králové a předvedený strážmistrem p. Krejzarem.

Česká banka v Praze. Ku zcelení stavebního po
zemku, jejž banka zakoupením Bergrova domu (u Lhotků)
získala, přikoupen ještě vedlejší dům čp. 705-Jl, nále
žející dosud pp. dědicům Kursovým, vklíněný do parcely
k domu Bergrovu patřící, která nabývá tím ještě více
na ceně. ,

Plzeňská Hllátka České banky zahájí zítřejším dnem
svoji činnost v místnostech na Velkém náměstí č. 1.
proti kostelu. Dirigentem jmenován prokurista centrály
p. Václav Váňa, jeho zástupcem prokurista pan Jaro
slav Parůžek.

Zemědělská prodejna dobytka v Praze-VIl. Ústřední
jatky, vydala následující tržní zprávu: V pondělí dne 12.
srpna 1912 dopraveno bylo na pražský ústřední dobyt
čí trh celkem 1094 kusů dobytka hovězího a to: 167
kusů původu domácího, 816 kusů původu haličského a
Iikusů původu uherského, Průběh trhu byl prostřední
a převládala tendence pevná. Zahájení trhu bylo při
klidné poptávce. Následkem menšího příhonu prima vo
lů prodávali se tito při vyšších cenách, voli dalších ja
kostí při čilejší poptávce a uspokojivých cenách. Prima
býti při hbité poptávce a vyšších cenách, slabší býci
při cerách týdne minulého. Tučné krávy byly prodává
ny při čilém smýšlení a tu a tam vyšších cenách, krav
bylo dopraveno jen několik kusů. Prodáván byl doby
tek původu domácího a to voli od K 0.87 do K 1.16, pri
ma od K 1.17 do K 1.24, výminečně od K 1.25 do K 1.28,
1 kus až za K 1.31, 2 kusy až za K 1.32; býci od K 0.80
do K 1.20; krávy od K 0.74 do K 1.12, 2 krávy až za

K 1.16; dobytek původu haličského voli od K 0.94 do
K 1.22; býci od K 0.78 do K 1.18; krávy od K 0.52 do
K 1.16: do 1 roku staří volci a jalovice od K 0.88 do K
1.18; dobytek původu uherského od K 0.94 do K 1.20.
Vše za I kg živé váhy bez potravní daně. Drahou vy
vezeno 131 kusů hovězího dobytka na různá místa spo
třeby mimo Prahu. Dle druhu bylo 336 kusů býků, 20
kusů volů, 208 kusů krav a 146 kusů jalovic. Průběh
pražského masného trhu dne 12. t. m. byl prostřední a
prodávala se telata při čilejším odbytu, maso hovězí
za ceny týdne minulého, vepři při zvýšených cenách,
maso skopové při váhavé poptávce a nižších cenách.

(Zasláno.)
Panu J. Hlávkovi, malíři círk. obrazů, Praha-Král. Vino

brady, Puchmajerova 68.

Za umělecké provedení 2 oltářních obrazů Rodičky
Boží Karmelské a sv. Jakuba, klanicího se Panně Marii,
které jste pro náš chrám Páně v Premudě (Dalmacie)
maloval, vyslovují Vám naše nejvřelejší díky.

Jelikož vzhledem ku krásnému provedení obrazů sta
novil jste cenu velice mírnou, mohu Váš atelier s do
brým svědomím každému vřele doporučit.

Přeji Vám mnoho zdaru k další Vaší práci.

Don Demetrej Smirčič, administrator.

Premuda (Dalmacia), 8 „srpna 1912.

Upozornění.

Slavným patronátním © úřadům, | veledůstojnému
duchovenstvu a všem příznivcům firmy oznamujeme
tímto, že firma Jan Staněk, paslř a ciseleur, dílna ko
stelních nádob a umělých prací z kovů, sklad zlatých a
stříbrných klenotů, Praha I.-318. přesídlila dne 14. srpna
t. r. do nových místností v téže ulici o 3 domy blíže k
Ferdinandově třídě a to Praha-l.,979, al. Karoliny Světlé
č. 12. u. Račte firmě této svou velect. přízeň i nadále
věnovati.

e.

arevná

© kostelní okna
v odbor. provedení zhotovnje a dodává

Fr. Uhlíř,
umělé sklonářství

v Třebedtovicích u Hradce Král.

Cenníky a rozpočty na požád. zdarma.

Všude rozšiřujte
a,podporujte

katolický tisk!

Praktikanta
ze epořádané rodiny přijme ihned

Družstevní knihkupectví
v Hradci Král. (Adalbertinum).

Žádoucím je absolutorium z 3. ročníku školy
měšťanské aneb nižší střední školy.

V pozůstalosti zemřelého p. vikáře Karla
Janského v Chroustovicích nalezá se zbytek
knih, asi 200 výtisků, které druhdy svým ná
kladem v bisk. tiskárně vydal:

Brynychovy
KATECHESE.

Posluchači + p. biskupa Brynycha, bývalého
professora pastorálky, katechetiky a methodiky,
znají oceniti praktický význam jeho katechesí.
Mladší duchovenstvo sotva asi tyto katechese
zná jen dle jména. Upozorňujeme na ně.

Ježto se jedná o rychlé zpeněžení pozůsta
losti p. vikáře Janského, nabízíme tyto katechese

se značnou slevou 30%.
Krámská cena 1 výtisku o 196 str. (dříve K 1:80)
snižuje se tudíž na K 130 frankovaně.

Objednávky obratem vyřídí
Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
pe- a věna dítkám W

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál.,
jenž založen jsa r. 1908 na zásadě ,křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil v 85
případech úmrtí celkem 40.675 E, získav 805
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtradnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže 1 ženy od 24 do 45
let. Příspěvek správní každoroční obnáší 2 K,
sápisné jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K,
do 40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každý člen se

zavazuje, že splatí při úmrtí spol 2Ejež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež si členpl
semným prohlášením výboru za svéhé“ života
označil. VĚ

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž
poskytuje též

Wp“věno "U
v dea jejich zňatku, případně v don

Jejich, aneb také při úmrtí těch,kteří je do odborů věnného přihlásili.
Každý pojištěnec u vénného odboru obdrží

tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
bylo přihlášeno.

Jinochy lze přihlásiti až do stáří 18 let a
dívky do 15 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil

bb. rok věku elspěvek po 6 E je pro všeckystejné, rovněž po 1 E vo výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adressa zní:

Spolek„Charitas“v HradaiKrálová,
Dr. Frant. Beyl, Váec!.Jenševský,

předseda jednatel.

- Přijmu

1poednákaKa KED

na tři roky se zaopatšením.

ANT. FIŠER,
klempíř

v Hradči Králové, Karlova tř.

ww Pílmě čtěte děloštéj opis. 00

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů « w ustavičným zřetelem k nověj
ším a nejvovějším církevním j státním normám

a předpisům vzdělal

Br. Th. Antenín Brychta,
kanovník-strášce kathedrální kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a 649; velká 8*; Cena 11 K

Velice cennou mio Jmihu redakce „Obnovy“ 00
nejvřelení odporučuje.

Expedici obstarává

Biskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové. '
Nové svižné |
humoresky.

Právě vyšel III. dilopvaj
z péra populárníhospisovatele Jiřího

Banube Ilustroval K. L. Thuma.
Prvé dva díly vzbudily tak ve
liký zájem, že jen malá zásoba

zbyla na skladě,
Odporučujeme vřele katolickým
spolkům a do katol. knihoven.
V době, kdy tak úžasně ge šíří
literatura zhoubná, každý přítel
nezávadného, pružného a pou
tavého humoru uvítá knihu tu

velice vděčně.
Stran 382. Cena 2 K 29 franko.

Objednávky vyřídí obratem

Oružstovní knihkupeciví
v Hradci Král. Adalbertinum.

m

Šedivíte-li
zkuste osvědčenou vodičku ©

(. Tichého Eau Věgětale,
Vodička tato není žádným barvivem, nýbrž
osvědčeným prostředkem, jímž každý šedivý

nebo blednoncí vlas své původní přirozené barvynabude. Vlivem Eau Věgětale se kořínky vlas
vapruží k nové činnosti. hlava se vyčistí od lupů,
zamezuje vypadávání a podporuje vzrůst vlasů.

ORP*Cena 1 láhvefranko K 2—. fi

ANT.FRYNTA,
parfamerie, Erados Králové.

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

Aměrs de Londres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvujícíprostředek doporučovaný,tzí

A.J.Andres+Ustín, Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se-ku koupi pravého tramc
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův.jam.
rumu a všech drahů nejjemnějších likérů v cenách.
nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

„
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Atelier procírkovní malbu

J. Hlávka,
malíř círk. obrazů,

Prakba—Rrál.Vímohrady,

CDC
ol. . DB Pucbmejerovaul. 68..

h i 6 | i í doporaťoje„ohedáet ducho

k h n 6 : Inž. C. ká obrazy,kříž.cesty
atd. ne plátně, plechu v oměleckém provedení

v ceně nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. Nejlepší doporučení.
Tento název nese nová důkladná
kniha Dra Josefa Novotného.

Spis tento jest znamenitou vě
deokou zbrojnicí v boji katolíků

proti domněnkám
Volné Myšlenky.

Kniha probírá:

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo

Jana Kotrče
prostředkovací

. WW“v Hronově Čís. 186. “U8
a realitní kancelář —| VývozJněnéhoa modníhozboží. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

. Modní látiky vlněnéi prací, dámskéi panskév Hrada Králové|| a para ana zese
proti kostelu Panny Marie

monistický názot světový,
původ světa od Boha,

existenci podetaty duchové,
determinismus a indeterminismus,
mohutnosti duše,
svobodu lidské vůle,

názory Dra Krejčího a Dra Ma
saryka,
theorii Lombrosovu o zločincích,
vliv charakteru, okolí, motivů,

společenských poměrů atd. na
volbučlověka veškerýchdruhů PAMÁTKY
ai. | m a vhodnédárky

Stran25L Cena3 K20h. „A réáalit; er“
Objednávky vyřídí í

Družstevníknihkupectví. || při nahodilýchparcelacích
skládá přiměřené obnosy

v Hradci Králové.

cozáruku=WCS
správnosti provedení.

— — šaty atd., překrásných modních vsorů. — —
9“ Výbavy pro nevěsty “U8
za levné, pevné, ceny. :Velkolepý výběr. Mnoho po
chvalných uznání. — Objednávky v ceně přes 2J K zasí

léme vyplaceně. 1 balík 40 n zbréků vkusně rozdruženýchza 18 K.

obdržíte to nejlepší! | Křesí.-sociálpodnik!
O8B* V podniku tomto lze též bespočněuložiti “g
vklady. proti 6%,úrokování.
Podnik podléhá rerisi Zemského výboru král. Ceského== aZemskéhoSvazu.=

prostředkuje
při 2, provisi

prodej a koupi

k první sv. zpovědi, sv. přijímání a
biřmování, k missiím a k velikonoční
zpovědi, symbolioké obrázky, obrázky
svatých, modlitební kniby ve skvost
ných vazbách a různých cenách,
růžence. obrázkyv upomínku
na av. křest

v oenách levných na skladě má —

Družstevní knihkupectví
nakladatelství, závod hudební apapírmiství

v Hradci Králové, Adalbertinum.

Přátelé pravdy!
cslé Protivníci iatolické církvešíří mezináš lidspousty prolhapých brožur na petupu naši.
"Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro

„kary kašolické které důkladnými, promyšlenýmir maří otravné účinky nám nepřátelského

tisku. Jeou to 3 $ $

Prmní český katolický zárod re Vídní

František kuber
„Dílna ku vyšívání

ČASOVÉS
E*<ÚVAHY.| Kupuje

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.
"Přihromadných objednávkách poskytujeme

až 50 procent slevy.
: Za nepatrný obnos tudí* může si každý
-koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
"až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pračuje-li se nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

še dí stráži.dkavé čtenářeu prohlédli seznam brožur, j

jest uveden-na obálce tohotoVala Oljodnářky
-obratem vyřídí

Úvak“

Zahospodyni

nabídky do Kuklen pod smačkou J. Ř. 86.

na svůj účet za hotové a

prodává
vlastní objekty

za. výhodných platebních

podmínek,

a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkovýchprapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

. „ t d.2ojVdeň,
VI o., Kaiser

strasne 5., vedle La
saritského chrámu

Sjezdovou zprávu
-o katolickémadv Hradci Králové 1900 Řorfaném

četnými illustracemi, s řečmi všech řečujků,
většinos. dle stenografických protokolů podanými
— v resmabu 35 tiskových archů velké 8* —460 ste

nabízí vo výrobní ogně K 3 — franko

Biskápeká knihtiskárna v Hradci Králové.
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Obrázky svatých
v různých cenách, levné
pro školní dítky, —

obrázky smuteční

a upomínky k sv.

přijímání a zpovědi
lze dostati

v Družstevním knihkupectví
v Hradci Králové (Adalbortinam).

Dvě prostranné
místnosti

za skladiště neb dílnu obuvníkům a krejčím
zvláště dobře se hodící jsou ihned
k pronajmutí. — K doptáníu firmy

K. V. SKUHERSKÝ,
©.ak. dvornítovárnanábytkuv HradciKrál.

. W .

W

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje sávod svůj veledůstojnému ©ducho
vemstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kasatelen, kříšových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, železných

náhrobních křížů,
zlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících zs ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

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

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bromzové
státní medailie z výstavy v Pardubicích,

ON- Závod založen r. 1808. "O8

Nová „B.Bu
pokladnice

česk. humoru.
Právě vyšla sbírka humoresek různých

autorů pod názvem:

Veselé chvile
Y

Na 256 stranách shledá čtenář 30 vy
braných, výborných statí hamoristických.
Jsou zde uloženy velice svižné povídky a
částečně satiry, Které upoutají každého
rázem.

Z obsahu vyjímáme:

Hosy a paní--í.
Zajíc s dvojí omáčkou:
Aprilová pohádka.
Jak stréček Nesvajba bele jednó nemocné.
Pan delechtor.
O chometách neboližto vlasaticích krátká

a gruntovná explikací.
O pominutí chomety, hrěmdy veliké, na

učení krátké.
Paní móda.
Zlodějská obec.
O morním povětří zkuženém a náramně

záhubném krátká a gruntovná explikací.
Zbědovaný vodník.
Divoká kupní historie.

Gonaknihy vpěkné úprav 2 K20 k

Objednávky vyřizuje obratem

Družstevní knihkupeckí

"TUPONIOdOP6JUBUBUIBUZKABU39981

SŘEŠEKÉS 3= — e

CE HE3,FahSí a) i-*;sni P-k ds A věSEENS o
ED 25m 8.4P ..BŘa Z SS Sasku © *JE- 350 PSE S ..

BS 3BS5383 m pa82 55523 o APRZSPOJPRS o

|
v Hradcí Králové (Adalbertinum)

pEB“ přijímávklady "i
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.

Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez:
výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty:
záložen.

Stoupencům našich ordanisací,
Odporočvjeme vřele křesťanský český závod

vyšívalok a šišek »Záštita< v Ohrastí
u Chradimě.

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro $ jednoduché vnetně 4b-

zkoošků a budete jistě spokojeni|

ORP*>Odporačujte ve svém obolí! <

Hudebninystarší
pro piano nebe harmonium
prostřední těžíkosti—

se levně koupí.
Detazy zodpoví administrace t. histu.

katolické
Obnovy.

Sepeal

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

pro každoudobu. o
Stran 722. Cena 4 K



Ptejte se. kolik židů si hraje na Čechy v ú
zemí uzavíraném. Židé, jejichž otcové i dědové se
zrodili v obcích čistě českých, jakmile přijdou do
samé Prahy, kde mají hodně souvěrců, již si hrají
mezi samým českým obecenstvem na Němce. Má
lokdo tak odkryl pravý účel nejruznějších kliček
židovského národa jako sám Ústřední orgán pro
hájení rakouského židovstva. Tento orgán ovšem
hájí jak assimilované tak neassimilované, protože
ví, že u všech jest přednější židovství a pak te
prve že přijdou na řadu záležitosti některého ná
roda jiného. A pomůže-li se některému národu v
zápasu volebním. pak se to dělá podle toho, co to
vynese politice čistě židovské.

Čechové se perou, dávají do voleb veliké pe
níze, hrdla jejích chraptí námahou. Podezřívá se
vlastenectví i u organisátorů vlasteneckých.

A za té vřavy stojí v pozadí usmivající se žid
mimo dostřel a spekuluje bez práce, bez peněži
tých výdajů. Národní strany před ním klekají, na
vzájem se před ním denuncují, takže chytrák mu
že mezi nimi rozhodovati jako druhá Národní rada.
Tak vyhlíží naše národní soběstatečnost.

Citujeme dle >Národní Politiky<, jak zmíněný

orgán filosofuje: ,
»Nechť prý židé v Čechách stůj co stůj zmaří

vyrovnání inezi českým a německým národem! A
z jakého duvodu? Dokud prý trvaly českoněmec
ké národnostní spory. byli jimi židé často chrá
nění tím, že mnohdy měli v rukou rozhodnutí; pro
to žádná strana se neodvažovala jim křivditi. Jak
mile však oba národové země si rozdělili oblast své
moci, nebude prý jim už třeba bráti dosavadní 0
hled na židy a vyvodí z toho důsledky proti nim.
Židé v Čechách provozovali až dosud »nejideálněj
ší politiku, podporujíce Němce« (). Praktickými
důsledky byla to však nejhorší taktika. Neboť Če
chové, dříve velmi snášeliví, počali hlásat antise
mitismus, kdežto Němci svého antisemitismu se
nevzdali. Židé nemají dělati politiku jinou, nežil
židovskou a v každém okresu mají sí ji upraviti
tak, aby v prvé řadě potírán byl antisemitismus.
K vůli tomu si mají v Praze zřídit ústřednu, která
by projevovala jednotnou vůll židů v zemi a v kaž
dém okrese zvláště určovala postup židů výlučně
dle daných poměrů. Dokud pak nebude provedeno
dorozumění, vzdejte se židé všeliké agitace. aby
nijak neprejudikovali (nepředbíhali s úsudkem) dal
šímu postupu.«

Tady jest židovská politika jako na dlani. Po
litika chechtající se všem, kteří se domnívali, že za
tak značné národní úsluhy židé budou s námi míti

"aspoň trochu soucitu, když jejich srdce nepřilnulo
ani k oddaným českým sluhům.

To, co prováděly jiné listy židovské, aniž by
okatě odkrývaly karty, nyní vyhlašuje veřejně of
fičielní židovský orgán jako nezbytnou zásadu. To,
co dobrovolní ujařmenci židovstva proti katolic
kému tisku popírali, potvrzuje nyní semita sám.
Teď snad prokoukne každý, proč »Neue Fr. Presse«
a jiné židovské listy tak horlivě se snažily národ
ní dohodu v Čechách zmařiti.

Byla-li dosavadní germanisační taktika židů v
Čechách něčím ideálním, tomu ať věří ten, kdo
nikdy činnost židů v území uzavíraném neviděl.
Kdo však poměry zná, ten ví, jak židovští kšeftaři
všecko si dají důkladně zaplatiti. Proto se zproti
vili i těm Němcům, kteří byli od nich silně podpo
rování proti živlu českému.

A český pokrokový vlastenec sbírá se země
uctivě odhozenou kost a snaží se ji nabarviti čer
venobíle. O židovských berlích snaží se belhati
ku předu občan, který v theorii vykřikuje: »Vlast
ní silou! Vpřed za národohospodářským osvobo
zením!« Ještě nikdy extravlastenci nebyli v tako
vém podruží u krve cizí, jako za nynějšího času.

A čím více národnostních pranic, čím větší
domácí válka mezi Čechy samými, tím spíše jest

"žid mužem, který se směje, protože při volebních
rvačkách vždycky stoupá kurs židovských hlasů
právě u stran pokrokářských.

Pokrokáři nezmohli pro národ vlastní silou
nic, i když tyli z toho, co jim zanechali dědictvím
lidé konservativní. Musilise opříti již dříve o židy.
Jak- bude teprve nyní, když furiantsky vyloučili z
národa české katollky? Musejí se opříti o živel
cizí za posměchu Němců ještě více. A tak jde ná
rod od desíti k pětí.

Kulturní jiskry.
Pokusy o sanaci v Semilech. Snad přece jenom

veliká katastrofa bude od Semil odvrácena, ale zá
sluhou živlů konservativních. Správcem obce již
nebude politický komisař.C. k. místodržitelství na
žádost městských kruhů rozpustilo dne 10. t. m.
obecní zastupitelstvo a zřídilo tříčlennou komisi
k prozatímní správě města. Komise sestává z o
svědčených konservattvců, kteří nyní napraví hří
chy pokrokářů.Co byse asi stalo s městem,kdy

by pokrokáři vedli správu spořitelny ještě dále,
když průběhem necelých dvou let ji přivedli na po
kraj záhuby?

Pokrokářská tllosolle na ruby. Jest ještě v
čerstvé paměti, co zakusili kněží vůbec za to, že
v Drozdově záložně rozkradli husité miliony. I
takový kněz, který vubec členem záložny nebyl a
na sanaci obětavě přispěl, byl stíhán nadávkami a
posmněchen.

Pokrokářské listy také pronásledovaly pro
Drozda, který nekradl, české katolíky několik let.
Jak se však obrací filosofie, když se nyní jedná o
pokrokářské špatné hospodaření v Semilech!

Realisté, kteří dříve zaujímali k stoupencům
Dra Hajna stanovisko velice nepřátelské, poznav
še zvláště při volbách velikou svou slabost. od
hodlali se k námluvám. Ke splynutí stran sice ne
došlo, ale strany chovaly se k sobě oportunně,
prokazujíce si vzájemné úsluhy, pořádajíce spo
lečné schůze atd. Vzájemná součinnost projevila se
i při volbách semilských. Spořitelna vrhá černý
stín i na masarykovce. Proto se taktika v posuzo
vání obrátila. »Osvěta Lidu« dne 3. t. m. napsala
o straně mladočeské: »Jest radostí bez sebe nad
násilnostní v městské spořitelně semilské, kde by
lo prý turecké hospodářství a v níž vládla strana
státoprávně-pokroková. Co na zprávách těch jest
pravdy, není (???) dosud authenticky zjištěno,
nutno proto vyčkati a jest to konečně pro naši
úvahu lhostejno (!). Ba předpokládejme dokonce
nejhorší osud, který městskou spořitelnu může po
tkat, a tu objevuje se nám seriosnost strany mlado
české a jejího tisku v pozadí nad míru černém.
Za všecky finanční závazky městské spořitelny
ručí město svými příjmy. Co se bude nedostávati
pokladně spořitelny, musí nahraditi pokladna měst
ská. Která své příjmy arci čerpá z kapes po krk
zdaněného poplatnictva českého, takže škoda spo
řitelny jest vlastně škodou poplatnictva. A hle, z
této škody má strana, jež se vydává za strážkyni
zájmu městského obyvatelstva, radost, která v ge
ometrické řadě poroste se škodou, kterou poplat
nictvo semilské utrpí... Nejlepší to důkaz, že
okatě projevovaná péče o zájem městského obyva
telstva se strany mladočeské není než pustá de
magogie, ku strannickým cílům prováděná.

Tedy pustou demagogií jest nyní to, co bylo
dříve péčí o očistu. »Právo Lidu« se živilo tak
dlouho záložnou Drozdovou, ačkoli přece soc. de
mokraté tam svých úspor neměli. Hledělo využit
kovati krajně neblahého toho případu pro svou
propagandu zrovna jako realisté, kteří byli též ve
lice horliví v kárání, když se.jednalo o banku
>Prahu.

Lží jest, že by bývaly »Národní Listy: jevily
nějakou zřejmou radost. Za to však radost nad o
sudem Svatováclavské vyzírala okatě ze všeho
pr krokářského a soc. demokratického tisku. Když
státoprávní pokrokáři činili útoky na Dra Kramáře,
právě tehdy se tento staral o odpomoc. A to přece
není dukazem jakékoli radosti. Tím, že se zpráva
o hospodářství semilských sobců dostala do novin,
peplatníkům se pranic neublížilo. Naopak byl za
trouben výstražný signál, který zjednal aspoň čá
stečnou nápravu. Ale tisk ten, který omílal Sva
továclavskou záložnu ještě celé roky po krachu,
kdy zájemcům přece nemohl takovým zpusobem
prespěti, nyní se horší, že výdělečné choutky ně
kolika »reformátorů« jsou aspoň stručně objasně
ny.,

»Čas« a národní podniky. »Opavský Týden
ník píše: »Pražský »Čas« béře v dopise ze Vse
tína v ochranu německé podnikatele způsobem
vskutku perfidním. Tak píše na jednom inístě: »A
není-li dost českých podniků, jsou i ty německé
tcvárny kraji lepší, nežli bída »požehnaných cha
loupek« z folkloristické lyriky. ©Masarykovi je
nejmilejší krajinnou stafáží fabrický komín. Jak by
Vsetín a Vsacko vypadalo bez fabrik.< Orgán Ma
sarykiv a česko-německých židů nemůže ovšem
psáti jinak. Vše vskutku české jenom na posměch,
židovské korníny tovární jsou mu vším. Firma Rei
chova, židovská, je mu ideálem, s Kohnem se bra
tříčkuje a nedivili bychom se pranic, kdyby »Čas«
dal do klatby svépomocné české podnikání na Va
lašsku na dobro. Vždyť většinou vychází z kruhů
katolických, evangeličtí klerikálové dnes přísahají
na program zežidovštělého >Času«. Při nastávají
cích sněmovních volbách chce kandidovati p. Karel
Bubela ze Vsetína, odtud věje vítr.< — Uveřejňu
leme bez poznámky.

Také horlivá starost o národ. Ještě tak při vo
lebních schůzích vzpruží se energie, slibují se ho
ry doly. Když už Jest mandát v kapse, není po
třebl zvláštní námahy, protože poslanecké diety
Jsou stejné u poslance horlivého jako liknavého.
Náredně-sociální »České Slovo< takto líčí agrární
ho poslance Krže. >Ve prudkém boji se sociálními
demokraty často vykreslili jsme řadu figurek po
slaneckých, o nichž užili jsme slov: političtí analfa
betl. Ale tmu v agrárním klubu vždy jsme příkrý
vaji rouškou milosrdenství. Máme-li řící pravdu —
pak musíme doznati, že poslední sociálně-dernokra

tický poslanec je hotový filosof a státník proti ně
kterým agrárníkům. Těm stačí, aby byli bezpeč
nou oporou p. Udržala a Švehly. A při tom ta píle!
Takový posl. Krž — osobně snad dobrák — v par
lamenté se neukáže, než na prvního, nikdy tam ne
otevře pusu a když do zasedací síně přijde, tak
tam hned spí.« — 1 když uznáme, že úsudek ten
poněkud přestřeluje, přecé jenom jest charakteri
stické, jak cení činnost agrárního poslance strana
ta, která pomáhala agrárníkum tak horlivě při vol
bách do sedla.

Co jest s drem Relmannem? Mlčí zásadně vše
chen tisk odvislý od židovských insertu. MIčí i ne
přátelé mladočechu, kteří by českého velkode
iraudanta tepali bezohledně v dlouhých článcích,
kdyby náležel k odpurcum strany Masarykovy ne
Lo soc. demokratické. Žid se těší veliké iimnunitě
u všech patentovaných národovcu. Proto se ani
nedovídáme z listů těch, které by mohly býti nej
lépe informovány, jak dopadlo zkoumání duševního
stavu člověka, spáchavšího statisícové podvody,
Řekli isme, jak ta nepřičetnost Reimannova byla
zvláštní. Vždycky se spletl na škodu jiného. Nikdy
nepodepsal směnky, která by ho ožebračila, nikdy
se nepředal. Za to však napaloval soustavně jiné,

Veď se objevila nová zpráva o spádech Rei
marnových. Na směnku, podepsanou Frant. Ne
jedlým, majitelem usedlosti ve Veletově u Kolína
n. L., jeho manželkou Annou a drem Reimannem
půjčila Občanská Záložna na Král. Vinohradech ob
nos 2160 K. Když směnka dospěla ku splatnosti a
nikdo neplatil, podána žaloba a všichni tři na směn
ce podepsaní, dostali od obchodního soudu v Pra
ze platební příkaz. Proti tomuto příkazu podal
rolník Frant. Nejedlý námitky drem Arnoštem, a
dvokátem v Kolíně. soudní senát připustil veškeré
nabídnuté důkazy a těmi zjištěno, že směnku pa
dělal dr. Reimann, pro četné podvody zatčený a
nyní ve vazbě u krajského soudu v Kutné Hoře
se nalézající. Frant. Nejedlý prohlásil, že směnku
na tento obnos vůbec nikdy nepodepsal a že dr.
Keimann neměl vůbec nikdy jeho plné moci. Jeho
manželka Anna Nejedlá směnku podepsati vůbec
nemohla, poněvadž už dlouho je choromyslná. Po
zjištění této okolnosti žalobce, zástupce Občanské
záložny vinohradské p. dr. Ant. Novotný, vzal ža
lobu ohledně Anny Nejedlé zpět. Bývalý advokát
dr. Reimann byl o této směnce vyslýchán u kraj
ského soudu v Kutné Hoře a doznal, že jména man
želů Nejedlých na směnce padělal a směnečné va
luty pro sebe použil. Soudní senát porovnal dále
podpis Nejedlého na směnce s jeho vlastním a u
znaným podpisem a shledal, že padělaný podpis ani
z daleka není podoben pravému podpisu. Senát ná
mitkám žalovaných vyhověl, žalobu záložny za
mítl a odsoudil záložnu k zaplacení útrat v obnosu
174 K. — Tedy okradená záložna netoliko k svým
penězím nepřijde, ale musí ještě zaplatiti soudní
útraty.

Jaká jest moc církve? © Pokrokáři dovedou
nejrůznější nehody (zvláště zbědované poměry so
ciální) sváděti na cirkev, jako by tato byla vše
mohoucí. Co kde zavinil žid anebo liberál, všecko
se hází na hlavu shydře, která prý musí býti dříve
nadobro potřena, než se dostaví obecné blaho.<

Jestliže však římská stolice opravdu někdy za
sáhne svým hlasem do zbědovaných poměru, 0
točí pokrokář jako na obrtlíku a pokřikuje: :To
hě do toho nic není, teď už minul čas, kdy v tako
vých věcech měl papežský hlas nějakou platnost.<

Vizme, co se děje nyní, když byly odkrvty
bestiální ukrutnosti, jakých páchala na ubohých in
diánských sběratelích kaučuku gumařská anglická
společnost v Peru. Papež pozvedl svého hlasu ve
prospěch Indiánů. Povzbudil také ve své encyklice
biskupy k tomu, aby zakládali missionářské stani

na prohlásil za úžasný zločin zotročování Indiánů.
K tomu podotýká dne 10. t. m. »Osvěta Lidu«:

>K tomu jsou povolány státní mocnosti, vlády, a
nikoli papež, který vyslovuje jen theoretické la
ciné přání. Jestliže dosud neučinily opatření dosta
tečných, jsou povinny je doplniti, a je jisto, že ne
budou čekati na rady papežovy a že také od něho
nedají si do oboru své působnosti zasahovat.«

Tak jest tedy odbyt lidumilný hlas papežův
od moderních humanitářův. Kdyby byl papež ml
čel. bylo by ovšem ještě hůře. Ale tady prozrazuje
pokrokářský tisk sám, jak »vševládnoucí« jest vliv
papežův na osudy zemí.

Mluví se mnoho o velikém významu žurnalisti
ky. A také osmnáctiletý žurnalista soc. demokra
tický opravuje v tisku kde koho. Chválí se, jestli
že žurnály spojeným úsilím pracují k nějaké refor
mě. Ale hlas vrchního duchovního správce tolika
milionů duší jest podle logiky >Osvěty Lidu« zcela
zbytečný. Člověk, který pro zanedbávání svých
podniků byl zbaven úřadu, takže mu k obživě zbý
vá jakc poslední cesta jenom protikatolický žur
nalismus, jest slyšen, tleská se mu, věří se v lidu
milnost jeho snah. Zasloužilý papež, který se již
tolik v otázce sociální napracoval, má však svůj
hlas ztlumiti v době, kdy podplacené žurnály úz



kostlívě zatajovaly. dlouhou dobu hrůzy. oder
ního otrokářství.

Vlády prý nedají si do svého oboru zasako
vat! Možná. Ale proto jest prospěšno pověděti vě
řícím, co všecko vlády „iza bouřlivých hesel demo
kratických schválně provneškaly. Jest potřebí aby
věřící způsobem zákonitý.m nutili vlády k větší. re
forinní činnosti. A nezasaltují pokrokáři sami nao
pak tak často do práv čistě církevních? Co jist
na př. jejich veliké štvaní proti eucharistickému
kongresu?

A kdo by myslil, že papežův.. hlas v příčině
výše uvedené jest zcela jalový, ten se podobá člo
věku zrozenému na měsíci.

Což missionáří neznamenají v boji proti otro
kářství nic? To může tvrdit jen ten, kdo nemá o
té obrovské práci ani ponětí. Netoliko missionáři
ubohé oběti vykupují, ale jsou neustálou bdělou
stráží proti všem sobeckým choatkám židovských
a Jiných otrokářů.

Má-li v dějinách veliký význam i prohlášení
vi mkajících spisovatelů, čím více vrchní hlavy ve
škerého katolictva?

Význam papežské stolice nedovede zatušovatí
žádný pokrokář. A čest veliká, že této vážnosti vy
užil Pius X. k obraně tak lidamilné,

Jaké péro odmítá papežovu spolupráci, vysví
tá z toho, že >Osvěta Lidu« poukazuje k tomu,
proč prý papež neprotestuje proti jiným úžasným
násilím, jaká se dějí blíže, na př. >klerikální spi
klenství a revoluce v Portugalsku.« Vida, už za tu
»revolucic«může hned sám papež proto, že nedává
co klatby milovníky svobody, kteří právem se sta
ví proti zednářským nepoctivým a samozvaným
katanim. Papeži není potřebí protestovati proti
»spiklenství klerikálnímu«, ale mohl by vážně pro
mluviti proti zločincům zednářským, kteří netoliko
vraždí a žalářují poctivé konservativce, ale zvedli
velikou revoluci proti valné většině obyvatelstva
portugalského a před volbami způsobem tureckým
oloupili poplatníky o občanská práva. Kdo ještě
nyní dovede hájiti portugalské katany, od toho se
můžeme nadíti asi tolik svobodomyslnosti, jako
od Janičára.

Obrovská uhelná ložiska v Číně. Nyní po no
vých objevech se dokázalo, že není potřebí báti se
vyčerpání uhelných ložisek ani po dlouhých tisíci
letich. Moudrost Boží před dávnými věky naplnila
tolik zásobáren, že to budí úžas. Do nedávna se
velmi málo vědělo, co uhlí jest složeno v podzemí
veliké říše činské. A posud se tam uhlí dobývá vět
šinou způsobem primitivním. Roku 1900 vytěžilo
se v Číně sotva 5 milionů tun uhlí ročně. Později
bylo již ze země dobýváno 30 milionů tun ročně.
Hlavním uhelným krajem Číny je provincie Šansi.
Dle Richthofenova úsudku by se odtud mohl záso
bovati svět uhlím celá tisíciletí. V Čili jsou veliké
doly v Kaipingu, který se nalézá u tratě pekinsko
mukdenské dráhy. Tam dolovala z počátku čínská
společnost, která příliš mnoho nevytěžila. Nyní,
kdy tam začala pracovati společnost anglická, či
ní roční výtěžek dolů asi 1,174.312tun. V Tangšanu
se vytěží ročně 300.000 tun, v Lančau 170.000,v
Linčengu 130.000atd. V jižní Madžurii doluje se je

tě daleko čileji. Roční výnos činí asi 850.000 tun.
ve Fušunu. Jiné doly v té oblasti vynášejí 600.000
tun. Jižní provincie čínská Kiangsi dobývá 800.000
tun ročně. I jinde v Číně začíná se dolovati velice
ko-livě. Uhelných ložisek jest velká řada. Kdyby
došlo uhlí, jež se doluje v Evropě a Americe, stačí
zásobiti Čína celý svět uhlím na dobu nedohlednou.
Tudíž strach před vyčerpáním uhlí jest zbytečný.
Tím inéně jest se třeba báti. uvážíme-li, že se nalez
nou nová ložiska a že za nynějšího dolování zvol
ra se tvoří nové uhlí v pralesech dosud neprozkou
maných.

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

spovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradci Králové.
Cetná usmáné od vld. úřadů duchov. k disposici.

Za starých časů.
Vzpomínky ze svého dětství sděluje V. P—us.

MÁ BABIČKA..

Matčinamatka slula Kateřina a byla dcerou

- .

- "Často vypravovala, jakých útrap bylo Jí zakou

válkách francouzských nebylo lépe. Tluč z kůry

stronsswé,ž aludů, ze aašeného listí fefpedya jiných.
tra jn s nepatrnou trochou mouky upravovali na
»cůléb.; avšak ani tolkodo syta- najísti se nemohli..

Babička. byla postavy vysoké, síly příměřené
a ještě ve své osmdesátce dosti statně si vykra
čovala, stále byla nějakou domácí prací zaměst
nána. V zimě. vylepšovala. prádlo, pletlz a spravo
vala punčochy, drala peři. nejraději však předla.
Na jaře opatrovala drůbež, plela v zahrádce, bí
lila prádlo; v: létě a na podaim hlídala v zahradě,
při tom však pšebírala spadané ovoce, shrabovala
opadané listí a. mebylo-li toho, spravovala prádlo.

Ve čtvrtek, kdy bylo prázdno, trávil jsem (byl.
jsem narozen r. 1840) větší část dne s babičkou v
zahradě, kam za'mnou přišli někteří spolužáci ze
sousedství. Tu střídaly se hry tiché s hybrými,
při obojích však bylo vždy dosti. živo, takže ba
bička častěji nás napomínala k mírnosti a opatr
nosu. Zahlédla-li náhle někoho X%nás ve vrcholu
některé vysoké hrušně, tu se hněvala na ty zatra
pecené děti, které ji jen lekají a. pohmozila,že. to
bude žalovati tatínkowi Odvážný: lezec slezl ry
chle dolů, babička se uklidnila a —- nežalovala.

Jednoho dne ráno odešla babřěka. na. zahradir
a já chtěje ji dohoniti, spěchal za aí. Pi. rychlém:
běhu nějak jsem klopýt a již jsem ležel na silnici
v prachu nedaleko babičky. Prudkým: nárazem na.
tvrdou půdu byl jsem omráčen. Babřika mne zdvi—
há, mnou třese, do obličeje fouká, ano i slinou 0
mývá, aby mne k vědomí přivedla. Když pak jsenů
se vzpamatoval, ulehčila si slovy: »Zatrameceneh
hochu, tos mne polekal. <

Babička přála žebrákům. PřišedšííK:min zná- |
mé žebračce dala plnou zástěru odleželých hrušek...
Žena ta, stojíc ve světnici u dveří, chut sáhla.|
po jediié >bniličce«, aby si na ni pochutnala. Hni- |
líčka však byla příliš měkká, takže při stisknutí
bezzubými dásněmi tenká supka praskla a. tuhý |
střed zaskočil jí do krku. Ubohá žena počaky se. du
siti a již kácela se na dvéře. Babička: všalk ihned |
postřehla nehodu, rychle nřiskočila k ženě, odchý-
lila jí ode dveří a vší silou uhodila ji aěstí db.zad. .
Překážka dýchání byla adstraněna;trval: však;
joště chvíli, než se žebračlka wzpamatcwala. Tohoto
výjevu byl jsem svědkem a trvalo to. dedší.čas,
než jsem si uvědomil, proč žebračka za velké ude»
ření do zad babičce ještě: děkovala. »Zátrapecená
Capoušková, ta mně nahnala strachu«, dodtládala,
když matce vypravovala, «o se za jěji nepřítora
nost: přihodilo.

Babička se dožila 85 let a byla do posledhí:
chvile stále při dobrých smyslech.

MÁ MATKA.

Má matka (naroz. 10. září 1807 v Chaudimi, v
č. 185. »Vrcha.<) byla žeua prostřechí výšky, libi
tých pohybů a dosti vlídného vzezření. Ačkoli brzy:
zuby ztratila. měla řeč srozumitelnou, dosti pkyn
nou. Při spokojenosti a radostí si pepěvovala. při
nehodě své i cízí bylo jí však hned do pláče, pamo
ci nebes se dovolávala. Jsouc pohněvára, mluvila:
rychleji a silněji, při čeuaž živěji gestikulovalm Ač:
se každého silnějšího uhození, každé zprávy o ne
štěstí hned zalekla, dosti záhy se vzjamatovala.
Byla velice nábožná, ale také nezltostilusse pu.celť“
svůj život pověrčivosti, jíž v dějství. navykla.

O jejim literním vzdělání vím, žx znala. celiť:
části katechismu doslovně, děje iblické dle »Dru
héhc dílu« uměla plymně vypravovatě hbitě: počí
tala z paměti a — jakése najejíi podpis švabachem
provedený pamatuji — čitelně psala. Zdá se mi, že
těchto vědomostí nabyla v tehdejší: soukromé ško
le v Sobětuchách, kam z »Vrchou« bylo Wlíže, mež
do Chrudimě.

Po odbyté povinnosti školní: byla nějaký čas
na zkušenou v domě chrudimského >solmého«
(skladníka soli), kde tehdejším ruěstským způso
bůnt uvykla, jež také po celý svůj věk podržela.
Mimo to měla přístup i do jiných lepších rodin
chrudimských, poněvadž děd jako dovedný tesat
sky mistr s mnohými byl ve styku přátelském.

Dle tehdejšího chvašitebého zvyku považo
váno pletení, šití, kuchaření a konání jiných domá
cícii prací za hlavní známku ženské povinnosti a
dovednosti; v tom všem matka dobře se vyznala.
Pamatuji se, že v neděli odpoledne některé hospo
dyně v Zaječicích k matce přicházívaly s plátnem
neb kanaiasem, aby jim na košile, na sukně neb
na cejchy nastříhala. Při větších hostinách bývala
dotazována o radu a dosti často bývala i zvána na
svatby a podobné hostiny, aby >vaření« řídila.

Postlajic >na svatbu« (dar v pečivu), byla
vždy jista, že její věnec přijde na nevěstin stůl,
že její koláče budou vzácnějším hostům dávány
za výslužku.

Jako v uvedených, tak i v ostatních damácích
pracích byla velice dovedná; avšak byla jich také
vždy dbalá. Vyznala se v úpravě Inu, v předení,

většinu obilí (domácího) sama svázala, mlatcům
'vypemáhala, vyralácené obilí sama zvála a vyči
stila, při mletí si dohlížela, celou nápeč chleba sa
ma vždy vyválela a do pekárny vsadila, Ovoce pa

dané i česané hleděla zužítkovati; hleděla sí pilně

chovudrůbeže ihovězího dobytka, všude pilnědo:,

wzermou,jíž. práce stala: se nutností. Nevím, že by
s.kdy byla pohověla; bylaf stále zaměstnána. Ne
majíc prací v kuchyní, neb při hospodářství, měla
< šítí.a. spravovati. Divila se mnohdy, jak. to ro
Žno, že ta či ona hospodyně celé hodiny na besedě
růže ztráviti. Nejvíce se měvala na-ty, které re
měly. prádlo spořádané a čisté, kde měly děti ne
urmyté, nečesané neb v oděmu. roztrhanén.

S námi dětníi se mnoho aemazlila. Požadovalá
okamžité vykonání toho, co nařídila, a nestalo-li:
se dle jejího přání, následoval trest. Někdy ovšem
stačilo pouhé ukázání metly za-zrcadkem zastrčené,
jiudy však bylo třeba připomenvutí: Kdyby to:
věděl tatímek!«

A ta — pomáhalo.

všeobecná ale.
lečnest proPRUNÁŘESKÁzz A ŽIVOTpojišťování

naproti „Národnímu divadla“ v Pyaze.

Nejlevnějň Žádejte prospekt. Nejvýhodněji

Národohospodářské hlicika.
Co s owocem? | Letos urodila se ovoce na

všech stranách. Pad tíží jeho sklánějí, lámou se
větve. Někde. nevědí si již rady, kam s. takovým
množstvím ovoce. Či budou se zase opakavati lé
ta, kdy švestky ponechávány na stramech svému

nebylo kupců a že práce s česáním pro velikou
láci ovoce ani se nevyplatila?! Cizozemci vědí si
rady, kam s pažehnanou úrodou z Čech. Prušáci je
den za druhým projíždějí vlastí naší, prohlížejí,
kde ovoce vzácnější a skupují od hospodářů i ná
jemců sadařů: celé aleje a zahrady za — babku.
A naši lidé jsou rádi, že prodej ovoce napřed mají
zajištěný a Prušák pod kůží se směje, jak lacino
koupil a už napřed počítá, co za pěkné ovoce v Ně
mecku strží. Přijedou zase až z Uher a Rumunska
židovští půleníci, postaví na vhodných místech
kotle na pálení: slivovice a už zační svážení ne
přeberné úrody. švestek z celého okolí. za — paka
tel. Teď přichází i povidlový kartel, jejž zakládá
za součinnosti. »Anglobanky< dvanáct větších to
váren na marmeláda a konservy v Čechách a na
Moravě. Firmy se podrobují kontrole: Anglbbanky,

jako dosud, Konkurujíce mezí sebou. Povidlový
kartel jest zíroveň dokladem, kam až strkají velké
banky prsty. A následek: naši lidé lacino: zbaví se
velké úrody švestek a draho pak Budowkupovati
povidla. Zde: schází nám organisace na trhu 0
vocnářském. Odbočky hospodářské: spolky Katoli
cké a různé naše organisace společným nákupem
nebo prodejém ovoce zjednaly by: mnottým našin
cům slušný pramen příjmů a zároveň jeďrotlivé
své členy inohly by řacíno zásodžiti dsbrým ovo
cem. Za letošní veliké úrody i v té rejchudší do
mácnosti rmotiliby:se na zimu opatfitt jabliky, mohli
by si z lacino koupených švestek povidel nava
řiti,nebonasušítipěknouzásobapro-pozdějšído
bu. Ovoce-v českých rodinách moltíb: by: se státi
velmi důležítým prostředkenu národokospodář
ským. Komu mapadne, že by měl z (roďy své vy
brati ta nejlepší jablka, 7..baliti je v jemmý papír a
pak je teprv nabizeti na prodej? (J statisíce, ba o
miliony přicházíme v Čechách, že: si netňedíme co
nejlepšíllo vypravení ovoce našeho ma trh a jeho
zpracování!

Kontingentační dohoda rak:-afterských přáde
fen bavíny uskutečněna dne 7. t. m. ve Vídni na
schůzi:zásapců přádelen s platnosti od 8. srpna t.
r. V celém Rakousku jest 4,260:000vřeten zpracují
cích americkor bavlnu a z tohoto počtu přihlášeno
3.6000.000čili 85 procent ku Korrtirgentační dohodě.
Vedle toho prohlásili další maštelé 180.000vřeten,
že budon se říditi podstamými podmínkarsí dalo
dy, takže k provedení sanace poměrů na trhu pří
ze sdražili se majitelé 89 proc. veškerých: vřeten.
Bylo hred usneseno, aby z kontingentu (vyrobe
vého množství příze) bylo prozatím ku prodeji u
volněno 5 proc. Tvrdí se, že tato dohode nenť kar
telem cenovým a že každému členu jest volno do
hodnouti se o ceně s odběrateli. To ovšem bude
snaď na začátku, v budoncnosti můžeme se těšit
na zvláštní zvýšení cen. Tvrdí se dále, že úkolem
tohoto kartelu bude, aby výrobu a odbyt uvedl
do náležitého a přesného poměru, čehož bude doci
lováno tím, že v jednom období bude výroba vždy
obmezována o tolik procent, o kolik v období před
cházejicím skutečná výroba převyšovala dodávky.

Význam miékařství nejlépe se zračí v počtu
mlékáren. Dne I. ledna [912 bylo mlékáren v Před
litavsku 826, v Zalitavsku 605, v Německu 3427, v
Italii 962, ve Francii 2600, v Anglii 430. Roku 1910
měly Švýcary 2785, Dánsko 1164, Švédsko 500.
Norvěžsko 700, Srbsko 13, Bulharsko 9 mlékáren.
-, Rotmickáškola v Kostelci a. Orl rozesílá prá
vě svoji sédmnáctou výroční zprávu, ze které jas

ně je víděti, Že ústav ten odpovídá plně účelu, za
kterým jest zřízeí“ že vzorně jest veden a sprá
„vován,Pro ústay postavena jest účelná budova
školní, Proškol Roshodářetví'účelné hósp. bu

stotu a pořádek, zkrátka řečeno, byla hospodyní | dovy. stáje,stoděta, "kůtha, "sýěků,Kolem dvoru



. jest školní zahrada, ve které upravena jest školka
ovocná, zahrada zelinářská, chřestovna, zahrada
botanická, chmelnice a vinice. Dále se zahradou
spojeno jest rozsáhlé pole zkušebné a sad ovoc
ný. Vyučování praktickému slouží dále vzorně za
řízený a vedený statek školní. O ubytování a úplné

« opatření chovanců jest postaráno řádným interná
tem ústavním. Náklad na celoroční vydržování 1

. chovance obnáší 400—450 K. Školné se neplati.
Přiští školní rok počne od 2. října. Výroční zprávy

. zasílá ředitelství školy zdarma. Odporučujeme rol
nictvu tuto školu.

Veliká národohospodářská prorada v Leneši
- cích. Jest potřebí ještě ledacos objasniti, aby se

vidělo zřejmě, jak hájí mladá Agrární banka če
skou půdu. Čeští interessenti nabízeli posavadní

. české většině po 1560K za akcie cukrovaru a nad
to byli ochotní zaplatiti penale (trestné) 100.000 K
Kreditnímu ústavu, jen aby cukrovar zůstal v ru
kou českých. Česká většina se však přece jenom
usnesla se prodati cukrovar vídeňsko-zidov. pe
něžnímu ústavu. V čele cukrovaru zašantročeného
stáli mimo předsedu Ottu Srba čelní agrárníci. Ti
si vedli zcela lehkomyslně. Akcie. jež měly cenu
nejvýše 400 K, vyhnány do výše přes 2000 K. Byly
skoupěny pro nově utvořené sdružení, které finan
c-vala Agr. banka, kdež také nové akcie uloženy.
České banky nabídly zrovna takový obnos jako ně
mecké, ale přece jen akcie vyzvednuty a uloženy
v Kreditce. Každý pokus z české strany byl zamí
tán. Pak na valné hromadě učinili poslední pokus
češti neodvisli akcionáři, aby cukrovar byl zachrá
něn pro českou državu. Leč čeští rolníci, kteří
před tím neměli ani jediné akcie, přijali akcie při
dělené německými ústavy a dali se voliti jako
menšina do správní rady. Mají markýrovati jakýsi
vliv, ale ve skutečnosti musejí dělati to, co poručí
němečtí židé.

Vlastními řediteli budou zástupci německých
ústavu. Tedy německými hlasy i hlasy správ. rady
agrární zvolení do správní rady tito: Bácher Ru
dolf (německý žid), Krohn Herman (německý žid),
Elischak Ludvík, ředitel Creditanstaltu (Němec),
Fisc':ek Jindřich (Němec), Fonovitcs Hans (maďar
ský žid), Freund Emil (německý žid), ředitel Lán
derbanky, Sommerschuh Emil (Němec), Otto Tan
zer (němec. žid), pak Robert Kořán, Fr. Melichar
a Robert Patočka. — Za revisory úředník Credit
anstaltu Georg Wiener (německý žid), úředník
Lánderbanky Josef Popper (německý žid) a ně
mecký agrárník Adolf Trinks. Teď si představte,
£o asi několik těch Čechů proti tolika židům zmůže.

Tak tedy přešel za agrárního vedení zdatný
český ústav a s ním spousta kapitálu do rukou ně
meckých. Tak zašantročen zemědělský průmysl do
služeb ciziny. Čeští řepaři nyní budou sloužiti ně
meckým židům. Na to tedy bylo potřebí Agrární
banky? Skopalíku, kdybys tak vstal! Agrárníci o
všem náhradou si aspoň zazpívají: »Hrom a peklo,
marné vaše proti nám jsou vzteky'« Jenže — jak
patrno -—není zapotřebí ani hromu, aby opouštěli
tací vlastenci národní bašty. Stačí sladký úsměv
německého žída a naděje na osobní zisk — a statní
pionéři hned jsou na útěku.

Jak rozumějí němečtí průmyslníci svému ná
rodnímu poslání. Známá budějovická firma L. « C.
Hardtmuth byla v některých říšsko-německých no
vinách (z pohnutek zřejmě konkurenčních) obvině
na z národní »nespolehlivosti« a dokonce — z če
chofilství. Pohnulo ji to k důrazné obraně, kterou
čteme v čísle 13. odborného listu německého »Pa
piergewerbe-Zeitung<: >Firma L. « C. Hardtmuth
v Budějovicích jest podník naveskrz německo-na
cionální (v originále: durch und durch deutsch
nationales Unternehmen) a její tři majitelé jsou ná
rodní pionýři, kteří na těžce ohroženém místě v

*boji za němectví stojí zrovna v nejpřednější řadě.
Právě tak i všichni úředníci firmy německé ná
rodnosti, a i větší díl dělnictva, je německý. V zá
vodě není strpen nikdo, o němž by bylo známo, že
by vykonával protiněmeckou propagandu.« Tak
stojí doslova v dlouhém dopise, podepsaném ředi
telem závodů Hardmuthových A. Oandilem m. p.,
a výslovně se podotýká, že správnost těchto i 0
statních všech tvrzení zajisté milerád potvrdí če
skobudějovický purkmistr pan Taschek. Rádi vě
říme. — Tak tedy Němci. A česká Agrární banka?

Šanů ]

Ohraničovánípozemků|
plánky pro kupní smlouvy, veškeré
práce geometrovské,

veškeré stavby vodní
drenáže, a silničníprovádí::i

Inženýrská a geometrovská kancelář

BEBEinženýr EB

ALOIS HORA,
úřed. opráv. kulturní technik a civilní geometr,

Hradec Králové,
náměstí (5i,

dům p. Žaloudka, proti biskupské residenci.

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hoškudly, faráře vo Výprachtisfok)

z|doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních párámentů,

-Jepelkových praporů a kovového náčiní
Cenníky, vsorky i roucha hotová ne ukázku

se ma požádání franko zašlou,

w

v České oKalici

obsahuje německou školu s právem veřejnosti,
zřízenou dle osnovy trojtřídní měšťanské školy.

Chovanky mohou se vzdělati v jazyce
českém, francouzském (učitelka rozená Fran
couzska) amglickém as italském, cvičiti se
v malbé, hudbě (na piano, housle, citeru, har
monium a varhany) a učiti se různým
pracím, vařeni, praní, žehlení a vedení domác

čenským se vyučuje.
Ústav má kapli k vytápění, krásnou,

zdravou polohu a velikou zahradu. K vycházkám
chovanek slouží romantické okolí, zvláště „Ba

biččino údolí v Ratibořicích“, M němž se proslulý cestovatel Vráz vyjádřil, „patří k nej
krásnějším místům, které kdyspatšit

Nastoupiti možno kdykoli.
Školní rok počíná 16. září t, r.

Představoná.

Poznámka. Redakce „Obnovy“ odpo
ručuje vřele „Pensionát v České Skalici“ ro
dičům, kteří si přejí, aby jejich dítky německy
se naučily, ale při tom se neodnárodnily a
mravně bez úhony zůstaly.

vlastní1výroby. Srikové alůžkové zboží.

rev kyproý

Továrna na čottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolíPajkrA spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Praha, Vídeň, Dudapešt.

Podálová harmonie
obou soustav v kašdé ve
likosti, pro kostel, školu

1 kucvičení.

Na splátkyod W K 5;
P. T. duchovenstva

zvláštní výhody. a
Veledůstojnému

duchovenstvu a
sinvným patronátním
úřadům+ovolujesi dope
ruělti veškeré kostelu! nádoby a
náčiní a to: monstrau.c, kalichy

ciháře, nádobky,potánky. pvikáy,svícny, lampy, ce, kropei
atd. zná vlaséní předpisům
církevním vyhovující. Btáré Před

ně: opravuje v původníintenci azlatí a stříbří nebo proti do
piatku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázkn franko bez aávssnosti koupě.
Vše 00posílá povočenné.Prdos ruční

Shlad veškerých slatýcha stříbrných klenotů, jako:ře

madonek, křížků,(abatěrkny, jid. náramků atd. z Nolársképrst jídelní náčiní ze stříbra praváh
eny, tabatěrky1čínského vždy Da akladě, P 9

Stara sleto,sříbro « drahokamy kupuje aa nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a oiselour

Praha-I.-979., ul. Karolíny Světlé, čís. 12. n.

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

v Hradoi Králové, Svatojanskézám. č. 76.

Zařizování. Velkosklad

elektrického lustrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

a přístrojů
Dynama. k vaření

Motory. a topení.

. > M=——Instalační
Žárovky: materiál za

Osram, tovární ceny.
Tuogsram,

Tantal, Solid. obsluha.

Rozpočtyzdarma. — Čený levné.

Škola! kříže, křížové costy,
kazatelny, Boži hroby

odb. školy sochařské $oltáře, sooly,

Patentní náprsenkybez háč

Zakázkyobratem “ilj

od 8evyřizují.



Doporučujeme

Voledůstojným

duchovním a patronátním úřadům!

Odborný závod pozlacovačský

GAUDENU APPL,
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

—rřěř| oltářů, "5$*—
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Bozpočty a nákresy zdarma.
Na požádání dostavím se ihned.KARR

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučaje se

první anejstarší odbornádílna pazířskáKarla Zavadila
nástupce Antonín Zavadil

vwHradci Králové,
v nově zřízených místnostech, Čelakovského tř.

(za živnostenským domem)
ku zhotovení veškerýchke
stolních nádob ze stříbra,

bronau a jiných kovů, od nejJednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladné

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodatí veledůstojnému du
rhovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jebo
Biskupskou Blilostí rovido
vány.

Mešní nádoby jem v ohmi
ulatím za ceny velice levné.

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

Vše zasílám jen posvěcené.

Vzorky, ruspošty, i
hotovéabužína ukázku
se zašlou.

Chudělmkostelummožnosplácetbezpřirážek.
ORP“Sta odporučeníačestnýchuznánípo ruce.; "ij

Prosím veledůstojné duchovenstvo ©laakavon přízeň
a důvěru závodudomácímu. :
Spolkům doporučuji rychléa levné odeni

odznakůspolkovýcha

POTŘEBUJETE

SVĚTLO ??
Doporučuji k nastávající době:

se zárukou pravosti jasně a bez
zápachuhořící1 kg.za1K 20hsvíškyhospodářské,kus2,4,6h,| kg.za1K4h

svíčkystearinové,1 balíček60,80,88b,1K,
avíšky voskové,gasolín,potroloj,karbid,

za nejlevnější denní ceny.

JOS. JELÍNEK,

Ve prospěch —
Svatováclavské MaticeSkolské.

Usznasý za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
rádla, praporů. příkrovů, koberců a
ovového máčimí ve výrobnách nejataršího

závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Bez velkoměsteké režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě lovnejší
osny aš o 20"/, než všade jinde.
Jubil. 100 los. trvání a 40 lot. vlastní činností.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Jazyku německému naučí se
nejlépe dcery Vaše ve vý
chovném ústavě Školských
sester v Moravské Třebové.
(o

Krásná, zdravá poloha. Ústav slouží
hlavně účelu, české dívky vyučovati
jazyku německému. Nejlepší příležitost
v krátkém čase osvojiti si důkladnou
znalost němčiny slovem i písmem.
Přijímají se dívky školou povinné i
dospělé. Ka škole dívčí řadí se pro
dívky v němčině poněkud pokročilé
jednoroční kurs pokračovací s násle
dujícími předměty: náboženství, ně
mecká řeč, německé písemnictví,
účetnictví, těsnopis, domácí hospo
dářství, zdravověda, ruční prácea šití.
Příležitost zdokonaliti se v hudbě,
řeči francouzské, psaní na stroji, ma
lířství, ručních pracích všeho druhu,
šití prádla a šatů, vaření atd. —
Vyučovací a obcovací řeč německá.
Měsíčně 46 K. Žádejte prospekt!

KSBJ X 583 X CEDX GBDXGEDX

ÉJan Horák,
i soukenník X

v Rychnově nadKněknou Ž

i zasílá na požádání vžsly
dle roční salsony kollekcl
nejmovějších druhů pravých

x „vlněnýchlátek

M

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=

v zemských. ýCetná usmámÍ zvláště z krubů velo
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mche ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení. )Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku,

Volojemnéelátky na taláry.
Též na splálky bez zvýšení cen!

5000 lidí zaměst. se
v Českých Budějovicích

mw-výrobou tužek. -3
Objednejte přímo u WEBRA tamtéž, ušetříte

. Pp“ 50 procent."B
Jemné tužky cedrové tucet 80 h. Jemné tužky inkoustové- 
tucet VOh. Jemné tužky barevné tucet 80 h. Jemnétušky

pro desniky tucet 90 h. Jemné pro truhláře,en. tucet 60 h. Obyčejné velké bílé Lucet 15h.

od K 188 až 12 K dobírkou neb předem pouze u

ADOLFAWEBRAv Čes. Budějovlolch,
číslo 46.

Šeob, úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným,

w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky

= za 449o až 59 ==
úrok a to dle výpovědi,

SRP“ Složní lístky na požádání zdarma. “UB

Uhlí nejlepšíjakostice nejlevněji. :

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův|

synovec, nástupce) :

odborný T

— umělecký závod — E

pro Malby

okon kostolnich, Až

PRAHA-I,.

č. 145 st., Malá Karlova )
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přa« (M
60 roků na Malém ná- S
městí pod loabím) dopo

račuje se M

ku dodání okem ohrá- j
mových od nejjednoduj- [M
šíhoaš kbohatému/i- B ->(
guralnímu provedení a

sice (1 se šelesnými | jim
rámy, síťémi, osuseními.

Veškerérozpočty, úkizzy1odbornárada L)vší vaznestiku definitivní ©! vos.

RD“ Nasóetnáveřejnái písemnápochvalnáo=ná:L <?
Založeno reku 18963.

Lovecké pušky,

rovel -volodeg,bambitky,
685,706 a jiné zbraně úplně

pertemertea ydláttví vRradelKrálové.| GODOD C083 ABX aege | VOjldch Rážá v Hradci Králová,

PARAMENTA—-.=2 Em.Wernera spol. "3x5"



atné načtvrt roku 2K Poh

napůl ©roku óK-—hčo 3aa, | Přede

olavnosti Ovatohostýnské.
Jest zcela přirozeno, že úcta k Panně Marii

jest u katolíků a zvláště katolických žen velice
hluboká. Kult mariánský byl mocným prostřed
kem k osvobození ženy z pohanských pout ujař
menosti. Křesťané se dovídali, že právě vznešená
žena jest Řrálovnou všech světců, že jest přední
orodovnicí lidstva u Boha, nejkrásnějším výkvě
tem na stromu lidstva.

Nepřátelsky pohlížel pohan na radostnou, 0
čistnou revoluci srdcí, která nezdolně měnila za
staralé předsudky a pusobila volný, ale zcela bez
pečný obrat v řádu sociálním. Zářný ideál nejvzne
šenější Matky podnítil umělce k dílům velikolepé
krásy, o Marii psány nadšené články a ženy utí
kaly se ve všech časech pod její ochranný plášť,
poukazujíce na to, jak veliká úloha ženskému po
hlaví jest náboženstvím katolickým vytčena.

Nepřítel ovšem nikdy nespal a snažil se, jak
kacířstvím tak nevěrou umlčeti mariánský kult.
Kdykoli však myslíl, že za krátko bude vítězem,
mocné viny lidového nadšení tím výše se vzedmu
ly, poučujíce svět, že mariánská úcta jest nezdolná.

Zvláště pak lid slovanský vynikl v neochvějné
lásce k Matce nejsvětějšího Učitele. Nyní, kdy po
krokáři v zemích koruny České navykli si mluviti
o potřebách kulturních a politických našeho náro
da tak, jako by ani nestávalo potřeby nějakých
ohledů na katolíky, dává posvátný Hostýn pádnou
odpověď na to, jakého vlastně jest smýšlení český
národ, o jehož kůži se chtějí děliti přívrženci se
mity Stránského, poddaní vídeňského Adlera, ně
mečtí židé afd.

Došlo ke korunovačním slavnostem na pa
mátném Hostýně. Celé řeky lidstva se valily již v
den před korunovací 14. t. m. k posvátnému vrchu.
Již večer toho dne hlásili počítající akademikové
na 21.000 poutníků. A vlaky chrlily zástupy další,
takže v památný den 15. srpna bylo shromážděno
na 70.000 ctitelů mariánských. Sieli se nejvyšší
církevní hodnostáři ž Čech, Moravy, ba i z Ame
riky zavítal se nejdp. biskup Koudelka z Milwau
kee. Uvítací promluvy ovšem bylo nutno k obrov
skému množství pronésti na několika místech. Ce
ou noč bylo zpovídáno na různých místech, ale
přece sta kněží nestačila návalu kajícníků. Od 4.
hod. ráno slouženy byly mše svaté a podáváno
Tělo Páně. Vsdp. kanovník Šulc z Hradce Králové

robám naší doby, jinde promlouvali tři jiní kazate
lé. Přibyli mimo hodnostáře církevní i četní zástup
ci šlechty a vysocí úředníci. Když se dostavil J. E.
kardinál Olomoucký, jako delegát a zástupce sv.
Otce při korunovaci, přistupovali zástupcové če
ských katolických spolků a korporací s prosbou
za korunovaci sochy Panny Marie. Když pak byl
přečten papežský dekret, předstoupil nejdp. biskup
Wisnar a vldp. superior P. Odstrčilík se slibem,
že po korunovaci budou pečlivě opatrovati zlaté
korunky, od sv. Otce posvěcené.

A ve chvíli, kdy na celé Moravě zvony se ro
zezvučely k oslavě Panny Marie, průvod se hnul
do chrámu Páně, kdež za nadšeného zpěvu superior
vyňal korunky ze schránky a předložil je na oltář.
Pan kardinál po bohatě dekorovaném schodišti
vystoupil k soše Panny Marie, načež byla socha
ta I se sochou Ježíška za příslušných modliteb ko
runována. Pak bylo zapěno nadšeně »Bože, chvá
Ilme Tebe«. Po korunovaci sloužil mši sv. nejdp.
kardináj Lev Skrbenský. Pak proňesl' slavnostní
peedrav nejdp. biskup Wisnar.

Odpoledne věnována pozornost Čechům ví
deňiským, zde přítomným. Vdp. Jemelka promluvil
vřele o potřebách českého lidu vídeňského. V so
botu na rozloučenou promluvil k vídeňškým kra

Jímavá slova nejdp. opat NorbertDrápalík,á přijata se slzami vděčnosti.
. V pátek večer a dopoledne v sobotu byla pouť

matek a dětí, sobotní odpoledne i neděle byly ur
čeny pouti mužů. Následovala pouť kněží, kteří vy
Mali svou konferenci o idel Cyrillo-Methodějské,
Apeštolátu a Akademii. Vdp. Jemelka pravil, že
upil.musi. předjíházeti pevné spojení: katolickývh
Slovanů. Ve Vídni se stýkají všecky slovanské ná
rody ve svém studentstvu. Čeština by mohla býti

mezi nimi dorozumívací řečí, aby konečně byla za
puzena němčina.

O jiných důležitých momentech velkolepých
slavností, které předčily všecky předešlé, promlu
víme příště, Lid český dal tak pádnou odpověď

Inserty se počítají levně.
©Ročník XVIII.

fižskem. Vyřídil pozdrav nejdp. protektora a pře
česl pozdravné telegramy.

Po schválení jednacího řádu ujal se slova a

barbaru španělských i portugalských, že nepřáte
lé naši hněvem zelenají, vymýšlejíce si pracně o
památných dnech neobratné pomluvy, aby zara

Kult mariánský jest na postupu a s ním postupuje
na Hostýně ruku v ruce i zdravé vzepětí národ
nostní, živené tak úspěšně tradicemi cyrillo-metho
dějskými. Z nadšení a horlivosti tak velikých zá
stupu iest patrno, že dědictví otců zachová nám
Pán a nedá zahynouti nám ni budoucím.

Sjezd;katolického studentstva
v Hradci Králové.

Pod protektorátem a za velice účinné pomo
cí Jeho Exc. nejdp. biskupa Dra Josefa Doubravy
konal se ve dnech 18.—19. srpna v Hradci Krá
lové velice zdařilý sjezd katolické omladiny z kru
hu studentských. Věru pravými rytíři ducha jsou
ti nadšení akademikové katoličtí, kteří za ostrého
vichru volnomyšlenkářského kladli základy k or
ranisaci nadějné Ligy akademické, kteří razili 0
bětavě cestu jiným stejně smýšlejícím — trnitými
houštinami běžných předsudků. Není ani potřebí u
váděti zvlášť dokumenty, co všecko zakusí od
»harcovníků svobody“ katolický intelligent, který
přestává hráti roli Nikodémovu a hlásí se všude
veřejně ku katolickému názoru světovému. Stu
denti evangeličtí a židovští mohou pracovati ve
svých kroužcích nerušeně. Ještě se jim dostává
podpory od těch, kteří se v theorii rozešli se vším

církevnictvím. Ale na člena Ligy se hledí jako nahrozného smělce.
Náš katolický student jest podrobován fana

tické inkvisici, urážen jako vlastizrádce, tepán jako
zločinec. Proto jsou skutečnými hrdiny ti, kteří se
opřeli organisovaným způsobem té klice, která ví
tala barbárským řevem | universitního —rektora
kněze.

Slabé třtiny, povahy nehotové by v naší or

no, že Účastníci sjezdu jevili tak veliké nadšení,
tak vzácnou pracovní horlivost.

Při schůzích bylo radost slyšeti, jak v růz
ných obměnách se ozývalo: >Nechceme mezí se
bau lidi obojakých, sobeckých! Nestojíme o ne
dostudovance; ty přenecháme rádi jiným student
ským sdružením. Chceme takové členy, kteří ko
nají vzorně svoji povinnost, kteří pilně pracují v
oborech, jež si vybrali za životní povolání. Přesta
la by Liga imponovati, kdyby se skládala z nedo
chůdčat, kdyby nám byl dobrý každý, kdokoli se
přihlásí. Nechceme lidí, kteří vyplňují čas určený
ke studiu fanatickými štvanicerni.«

Zásady tímto způsobem projevované | byly
vždy provázeny bouří potlesku, z čehož patrno, že
věru Liga jest stromem zdravým, plným síly, kte
rý dovede střásti z koruny své obtížné jmělí.

Již 17. srpna sjížděli se nadšení jinochové z
nejrůznějších míst naší vlasti a z krajů zahranič
ních. Dostavili se i zástupcové »Lípy«, »Mora
vana<, a studující divky. Duch zářivého blaha pro
chvival všecky, když se poznávalo, jak veliký zá
jem na sjezdu mladá druž jeví.

Po 7. hod. večer vykonal s přijedší mládeží
krátkou pobožnost adorační v kapli borromejské
vdp. P. Josef Stryhal T. J. za assistence bohoslov
ců. Druhého dne o půl 9. hod. sloužil pro účast
niky slezdu tichou mši sv. vsdp. kanovník Dr. Fr.
Rey; Nato si všíchni prohlédli za vedení hradec
kých akademiků památnosti města.

© 2. had. odpoledne naplnil se vkusně ozdo
bený sál Borromea nadšeným! sťudujícími, jichž
se dostavilo s hosty na 240. V čele sálu byla krá
sná výzdoba.v barvách národních, v jejímž stře
du byls podobizna milovaného protektora.

Senior Ligy p. Dr. Hronek uvítal shromáždě
né vešite vzlětným proslovem. Po zvolení před:
sednictva předseda p. V. Waško pozdravil shro
mážděné jménem 400 účastníků na sjezdu kromě

le. Obsah jeho řeči byl tento: Jest i nyní na střed
ní škole módou nevěřiti a zesměšňovati pravdy
návoženské. Příčiny toho jsou v studentstvu sa
mém; jsou to: slabost vule a mělkost myšlení. Jen
lidé nadpruměrní však zjednají nápravu. Neprav
dou jest tvrzení, že naše víra jest náboženstvím
passivíty, nezdravé malátnosti. Snášelivost Kri
stova jest ctnost ducha, vznášejícího se nade vše
mi formami, dělícími nyní tento svět. Víra pry se
nedá srovnati s vědou, ani s filosofickými názory.

zory, jako jsou na př. pessimisní a optimism, ne
srovná se s různ. protikřesť. dominěnkami, které se
každou chvíli mění. S vědou skutečnou, s dokázaný
mi fakty však vira v rozporu není. Víra Kristova
jest praktickou filosofií Života a nikoli filosofií knih
a salonu. Ostatně hlavní záhady lidského žití, hlav.
záhady světové věda nám nezodpověděla a také
zustane dlužna i na dále odpověď na to, co jest
lidský život, co jest hmota, pohyb. Pokrokáři však
sraží se zvláštním způsobem využitkovati citu
vlasteneckého. Poukazují na Husa, Bílou Horu, Je
suity. Nyni však víme, jak byl Hus ve svých spi
sech původní, kdo Bílou Horu zavinil a jak práci.
Jesuitíí špatně bylo porozuměno. Lidé mělcí snadno
dávají se strhovati frasemi pokrokářskými, hledají
pravdu tam, kde jí není. | Katolické studentstvo
však musí zjednati nápravu. Jakým ©zpusobem?
Dle Nerudy »bule-li každý z vás z křemene, je ce
lý národ z kvádru«. Vynikati musíme všude, kam
koli přijdeme. Naprostá vyhraněnost charakteru
jest nezadajným požadavkem. Kdo nejde s námi,
ide proti nám. Vynikati twusíme ve všem. v čem
má vynikati intelligent, křesťan a Čech. Žádá od nás
úsinou práci vlast i církev.

Nadšený potlesk odměnil přednášku velmi do
bře premyšlenou.

Nastala čilá, velice věcná debata, v níž papr
skovala tak utěšeně uvědomělost mladých nadšen
cu. Dr. Hronek sděluje, jak se vyjádřil o Bílé Hoře
sán Dr. Bráf před svými universitními posluchači:
sPánové, jste-li pozorní a studujete-li historii, po
znáváte, že na Bílé Hoře nekrvácel upřímný Čech,
ale protestant co zrádce. Špatný klerikalismus byl
na straně protestantů.«

PhC. Bartoš upozorňuje, že novotářské my
šlenk, ilusovy byly cizím zbožím, importovaným
z Anglie, jak dokázal prof. Pastrnek. A úprava pra
Vopisu, spisovné mluvy? Jeví se v literárních pa
máikách českých katolických dříve, než Hus se
stal populární osobou. Stačí prohlédnouti si spisy
Štítného a Mikulovskou bibli z r. 1406,která psána
pravopisem, jakého Hus užíval a jaký odporučo
val teprve po napsání oné bible. A že mohla Bílá
Hora přinésti velikou zkázu? Prof. Jakubec dozná
vá, že bylo již všecko svou korrupcí stejně ke
zkáze připraveno.

Dp. Havelka pak odrazil velice účinně frási,
dle níž prý katolík nemůže býti pravým vlasten
cem. Ukázal na slova Písma, na dějiny českého
katolictva, na vlasteneckou práci sv. Václava, Kar
la IV., kněží v době českého probuzení.

Po vystřídání ještě jiných účelných poznámek
bylo uděleno slovo ThC. Blahoutovi, který pro
mlouval o studentské práci apologetické (obran
né). Apologetický úkol není právě snadný, Srov
nejme dobu apoštolskou a středověk s dobou ny
nější. První křesťané hájili své přesvědčení proti
námitkám, jež nebyly tolik komplikované. A há
jil-li středověký katolík své názory proti kacířům,
byl také jeho úkol dosti snesitelný, protože řeč by
la jen o několika bodech, co zatím celá řada názorů
byla totožná. Nyní však nepřátelé popírají docela
existenci Boží, shromažďují výtky z nejrůznějších
hledisek. Student pak nemůže si osvojiti snadno
podrobné vědomosti o povaze nejrůznějších námi
tek, aby všecko dobře rozebral. Námitky se všalé
musí vyvraceti vědecky. Student pak často aní do

nikoli. Jest potřebí předsudky potírati včasnými
a důkladnými spisy. Něco již z toho máme. A jestli



že kollegu, který mnoho nečte, poučí kollega z tá
bora našeho dle toho, jak se ve spise důkladném

sám poučil, bude jeho slovo velice mocné. Nechť
se tedy spisy obranné horlivě čtou! V době prázd
nin může student působiti apologeticky mezi li
dem a ve školním roce na své kollegy. Apologetika
nemá míti dle možnosti ráz polemický, ale má se
nésti formou klidného výkladu, který jest | nejů
činnější. Spojme se v jeden šik, otázka naší víry
budiž nám otázkou svatou!

Po řeči, která byla odměněna hlučným sou
hlasem, podotýkal p. Bartoš, že posavadní učeb
nice k důkladné apologii přirozeně nestačí. Kdo
by chtěl studovati podrobněji, nechť se vždy po
radí se svým katechetou, který má státi ve střed
ní škole na výši doby. Nechť vstupují studující do
Mariánských družn, kde se v apologii důkladně

vycvičí. Upozorňuje na potřebu pilného čtení »Stu
dentské Hlídky.«

Dp. Novotný ve vzletné řeči líčil, jakou radostí
jest naplněn, kdykoli mezi mladé přátele do míst
nosti Ligy vkročí. Valná část nynější mládeže jest
stižena rakovinou, kterou jest neupřímnost a bez
charakternost. Studující katoličtí však jsou upřím
ní, duslední, pevné vůle. Vybízí je, aby pravdu
neochvějně hájili. Kdo tak si počíná již ve střední
škole, bude to konati i po maturitě, vzroste v pev
ný charakter. A národ, který má pevné charaktery,
může si gratulovati. Ke konci dal několik prakti
ckých pokynů, jak by měly býti hranice debat vy
mezeny, aby byly co nejůčelnější.

Následovala třetí programová přednáška. Pan
PhC. Navrátil promluvil o studentstvu středoškol
ském. Jen povaha mravně silná za nynějšího bouř
livého příboje zvítězí. Jen ten, kdo zjeví odhodlaně

přiznati. U katolického akademika chceme viděti
1. šebevýchovu a sebeovládání. Kdo sebe ovládá, o
vládá i svět. Mnohý má dosti vzdělání, ale nemá
vůle, která by jej vedla k čínu. 2. sebevzdělání.
Učme se s láskou a chtějme, aby přesvědčení vy
věralo z vlastní naší duše. V jakém vztahu jsem
ke spolužákum? Co nechceš, aby ti jiní činili, ani
ty nečiň jim. Povahy silné vítězí v boji jen svou
mravní hodnotou. — Dále poukazuje na potřebu
některých reforem »Stud. Hlídky.« Odporučuje k
horlivému čtení Knihu knih, sv. evangelium, pou
kazuje pří tom na to, jak velicí duchové z Písma
svou znamenitou moudrost čerpali. Varuje před
četbou špatnou, která podlamuje naši duševní zdat
nost, byť by se takový jed čerpal jen po malých
dávkách. Reelní naše práce budiž vždy vedena ide
álním duchem! (Veliký potlesk).

Následovala delší, velice informativní debata.
Pan prof. Teplý praví, že v jistém smyslu jsou
naši studenti zpátečníky, protože chtějí pravdu,
krásno a dobro, po čemž toužili v dávných stole
tich Řekové a Římané. Pro pokročilou dobu koneč
ně předseda p. Waschko, který přidal ke každé ře
či velmi přiměřené poznámky, schůzi ukončil a po
nechal některé důležitější věci k projednání na dru
hý den. (Dokonč.)

Volné listy.
»Bllý Jenerál«. Knihu tu napsal.A. J. Krasnic

kij, a z ruštiny do češtiny přeložila ji L. Divíšková.
Kniha stručně a názorně Jíčí statečnost jenerála
Skobeleva, jenž až posud jest chloubou ruské ar
mády. V běžné představěznali jsme posud Skobe
leva jako hrdinu, jenž bez úvahy vrhá se na nepří
tele a jemuž hlavní věcí jest útok, ať se podaří ne
bo ne. Ale z knihy této dovídáme se, jak Skobelev
rozmyslně vše připravoval, jak předvídal všechny
možnosti a jak prozkoumal vždy důkladaě terén,
kde chtěl svésti bitvu. Také dočítáme se, jak vý
tečným byl vojenským učitelem a jak dovedl vždy
dobře uhoditi věcí na kloub, aby u vojínů dodělal
se výsledků, o nichž předem v. mysli přemítal.

Na ukázku, jakým byl psychologem, znajícím
duše vojáků, uvádíme z knihy toto místo: >Jak
dovedl mluviti s vojáky, to věděli jen ti, kdo ho s
nimi viděli. Rozuměli mu na půl slova. Skobelev
neopomenul ani jediné příležitosti, aby vojáky ne
poučil. Jednou přišlo asi sto nováčků, a Michajl
Dmitrijevič, jak je spatřil, hned se rozhodl dáti jim
poučení, jak se útočí na baterií,

»Nu, bratří, jak se dáte do útoku na děla?« —
»Ale s »urá«, vaše Excellencel« — >Urá sem, urá
tam. Ale vy rozumem to uvažte. Víte-li, co jest
dělový kartáč? Nu tak, vrhli byste 5e s >urá« na
ně — nepřítel by vypálil z děla, a z vás dvacet by
padlo... Kolik by vás tedy zbylo? Osmdesát! Od

i? Ti už nežiji... Tak co budete dělat, aby to
bylo již bez ztráty? — Ale my, vaše Excellence,
než on zase nabije, my se na něho vrhneme bo
dákem.«

»Nu, teď, hoši, jste chlapíci! Zdá se, že jste
mě pochopili.
dřevěnou lžíci prvnímu nahodilému vojákovi a u
sednul ke společnému kotlu.

sEh, bratře, dovedl ti jísti jako my« — poví
dali si potom vojáci. Když přišel rozkaz, klásti
miny přes Dunaj, tu Skobelev se všecek pohroužil
do této práce. Minování mělo začíti u Parapana,
vesničky to 15 verst vzdálené od Žurží a také na
Dunaji ležící. Minonoska, »Žert« zvaná, které velel
mladý poručík Skrydlov, měla zahnati u turecké
ho břehu stojící válečnou loď. Ke krytí tohoto úto
ku byl ustanoven 15. batajlon znamenité 4. střelec
ké brizády. Nejprve však ptali se, kdo chce do
brovolně podjati se této práce. Na otázku celý ba
tajlon, jakoby se smluvil, pokročil ku předu.

>Tak je to lépe« —podotknul přítomný Skobe
lev, »podle mého soudu nemá býti vůbec dobro
volníků. Každý má býti dobrovolníkem. Takový
úkol, toť svátek pro pravého vojáka.«

Bylo vybráno 120 lidí a těm byli přiděleni tři
důstojníci. Se setninou uralských kozákův a polní
baterií složil se tak malý oddíl na ochranu pod
kopní práce. Důstojníci už odváděli vojáky, když
je Skobelev zastavil.

»Počkejte... Takhle to nejde... Voják
musí vždy věděti, kam jde a proč tam jde...
Uvědomělý voják jest tisíckrát dražší, než neuvě

domělý. Uralcům již jsem to vysvětlil.« Pak se o
brátil Skobelev ke střelcům: >Buďte zdrávi, chla
plcil< Střelci mu odpověděli. »Vite-li, kam jdete?«
Vojáci byli na rozpacích. >V Baraban, vaše Ex

cellence!< »No, to jest stejné, Parapan neboBaraban... A proč tam jdete?<
>Turka bít! — Turka musíme vždycky bít.« —

sJak se jmenuješ?< Voják odpověděl.
»Jest viděti,že jsí udatný. Budeš brzy rytířem

sv. Jiří... Aleběží tu o to, že teď nejdemevů
be: Turky bít... Musíme,bratře, jinouvěc zpra
covati. Brzy se na druhou stranu Dunaje přebro
díme, rozuměli jste ?« %

>Ano, vaše pnoellence, rozumíme.«>Nu,tak tedy. ... Seděti na jednommístě nás
omrzelo. To jetak. . .. Přišli jsme bojovat, a ne
přítel je na druhé straně, ten k nám nepřijde —
jemu se vede doma dobře, musíme ho tedy odtam
tud vypuditi... Což, vypudíme ho, orlové?«

»Budeme se rádi snažitil« rozveselili se vo
jáci. >A abychom ho vypudili, musíme přejíti Du
naj.. .A také se tam dostaneme. Začněmese tam
dobývati; Turek také není hlupákem, pustí se za ná
mi po loďkách a válečných lodích. Viděli jste, jaké
válečné lodi u břehu dýmají?«

»Viděli, Vaše Excellence'!«
»Oni nás chtějí potopiti, ale my jsme chytřejší

než Turci. Dáme do vody taková torpéda, že jimi
neprepluje, — jak se jich dotkne, hned vyletí do
povětří. Uděláme mu to pod nosem a řeku pře

jdeme.« Á»Rádi se postaráme!« už sami se ali vojáci,
pochopivše celou věc. »Ten není takový, jako jiní!
povídali si vojáci mezi sebou. »Ten je úplně pocho
pitelný.«

A tak už v prvé dni válečné dostal jméno »po
chopitelný jenerál«, a to zůstalo Skobelevu navždy.

Tyto rozmluvy Skobelevovy s vojáky dávají
na jevo, jaká přátelská a bratrská důvěrnost byla
mezi vůdcem a prostými bojovníky a proč
byl bílý jenerál mužstvem tak milován.

Sbírání zpráv Skobelevem a jeho osobul
chrabrost. Kdyby bývali měli Skobeleva v rusko
japonské válce, byli by bývali ušetření mnohých
zmatkův a porážek. Známo jest, že ruští velitelé
v Mandžurii lezli do neznámých míst jako slepí a
že často byli poraženi jen proto, že neobeznali se
důkladně s krajinou.

A. J. Krasnickij v knize dí: >Útok na Lovči
byl určen na 22. srpen. Kníže Imeretinský tušil, ja
kého má vůdce vedle sebe v osobě Michajla Dmi
trijeviče. Dal mu plnou svobodu v jednání a Sko
belev už několik dní před útokem začal prováděti
pečlivé obhlídky lovčinské posice. S neúmorností,
svědčící o jeho fysické síle, prozkoumával terén,
znamenal si na plán každý pahorek, každý chlum,
každý potůček kolem Lovči a konec konců znal
každé místo tak, jako by byl žil v tomto bulhar
ském městečku dlouhá léta svého života.c<

Skobelev na »Zelených Horách< před Plevnem
prodléval co chvíle na náspech a turecké kule svi

Založeno r. 18686.

Filiálky :
Praha
Semily
Krakov
Plzeň

Reservní fondy:
K 2,7000.000—

Akciový kapitál:
K 15,000.000—

Čistý zisk za r. 1911:
K 1,360.000—

Založeno r. 1868.

Exposeitury:
Chrudim
Jičín
Turnov
Slané

Vklady celkem:
K 41,000.000-—

ode dne vložení
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noho dne Kuropatkin, když Skobelev trochu poo skutečnosti jsoutak zvláštní a mají tak význačnou
dešel, »bude-li se jenerál takhle stavěti na násep
a vystavovati se takovýmto způsobem nepříteli,
stavte se tam také... Jsem přesvědčen,žť se
bude potom řídčeji obětovati.« .

A také to tak udělali. Kdýž krátce po té Sko
belev se odebral na násep a prohlížel si nepřátel

"skou posici, provázející jej důstojníci vystoupili za
ním. Kuletureckézahvízdalyjim hned nad hlava
mi. Skobelev trochu udiveně podíval se na dů
stojníky, ale slezl, nepromluviv ani slova, s náspu
a bral se dále. Za několik okainžiků vystoupil opět
ně na násep a jeho soudruzi vystavili se zároveň
s ním nepřátelským kulím. »Proč tady trčíte? Jdě
te dolů,« nespokojeným hlasem nařizoval jénerál.
—.»Jsme povinni bráti si příklad od představené
ho,« podotknul ironicky Kuropatkin. — >Když vy
se vystavujete nebezpečenství, pak ani my, vaši
podřízení, nesmíme života svého litovati.« Michail
Dmitrijevič pouze mlčky pokrčil rameny, seskočil
do příkopu a bral se dále. — Od té chvíle Skobe
lev musil býti opatrnější, aby chránil životů svých
podřízených.

Skobelev vyznaměnal se v turkmenských kra
jinách a jmenovitě pochodem přes pískové pouště,
kdež každé pískové zrnko pálilo a kdež rozžha
vený prach vnikal vojákům do očí a dýchadel. Ač
koliv sláva jeho po výpravách do východních kra
jin roznesla se po celém Rusku, přece na počátku
války rusko-turecké nebylo mu dáno samóstatné
velitelství. Rozhodující činitelé byli k tomu pozdě
ji přímo donuceni jeho úspěchy a osobní chrab
rostí. Zernřel v mladých letech, a v Rusku dobře
věděli, že ztratili velikého vojevůdce.

Pokračování o Macharovkfilosotu. Vzali jsme
již minule- na exámen Macharovy vědomosti kul
turní a jeho děsnou logiku a dnes poznámky své
ještě několika řádky doplňujeme. Nazýváme Ma
chara člověkem všestranným, neboť, aby své ne
motornosti-ve všem všudy výrazně dokumentoval,
zabrousil ve své »Besedě« na různá duševní pole.
Ve svých konfusnostech rozpovídal.se také o ku
ličce vody, běhající po rozžhaveném plátu plotny,
a spojil s ní tuto úvahu: »Všecko žije — a základní
zákony Přírody platí jak pró člověka, tak pro kap
ku vody.« To jest: Machar jako přírodní filosof
materialista věří v tytéž zákony jak v organis
mech, tak i ve hmotě neživé. Bývávalo, bývávalo!
Machar jednoduše vývoj přírodních věd pořádně
zaspal a proto nepochopuje, že jeho duševní hori
zont na takové věci již nestačí.A protože s Ma
charem tutéž víru v matku >Přírodu«<vyznávají
dnes celé legie kulturních zabedněnců a protože
tento materialism rozvážejí pa českých vlastech
také volní myšlenkáři, bude s prospěchem, aby
chom o věci poněkud promluvili.

Byli to jmenovitě němečtí filosofové, kteří
učili, že není rozdílu mezi hmotou a živým orga
nismem a že tytéž zákony ovládají všechno. Mno
ho času uběhlo, nežli zdravý rozum dodělal se své

nost činnosti životní vůči hmotné zákonnosti. Jest
smutným vysvědčením pro lidskou kulturu, že tak
namahavým postupem objasňuje se nyní to, co
uvažující a pozorující mysli jeví se samozřejmým.
Svědčí o zpropadené nemyslivosti filosofických
materialistů, když udržovali ducha lidského celá
desítiletí v temňotách učením, že projevy dušev
nÍ jsou vlastností hmoty a že duševnost lze rozlo
žiti ve hmotné atómy.

Věda dnes již určitě dokazuje, že ústrojná ži
vá těla zásadně liší se od neústrojných a že tedy
tytéž zákony neovládají člověka a kapku vody,
jak rozpovídal se Machar. Ó, tohoto nešťastníka!
Sotva někde do oboru vědeckého strčí prst, hned
se důkladně popálí. : ,

Novodobým vědcům ovšem nepodařilo se do
sud vystihnouti podstatu života, což podotýkáme
předem vůči Macharovi, aby tady opětně nenaběhl,

- a něco bez hlavy a paty nevypleskl, ale zůstává
nicméně jejich úkolem, aby projevy životní pro
zkoumali a charakterisovali.

©Dle Clauda Bernarda jest v každé živé byto
sti dvoje pořadí zjevů: ničení organické a organi
sace životní. Ústrojí živé bytosti v každém oka
mžiku již samými úkony svými částečně se opo
třebují a ničí, jsou to zjevy ryze fysicko-chemic
ké. Zároveň však v bytosti životem obdařené
všechno se tvoří: každé ústrojí tou měrou, jakou
bylo zničeno, neustále se obnovuje. S Claudem
Bernardem tvrdí tyto pravdy všichni přední u
čenci.

Hlavní rozdíl mezi neústrojnými a ústrojný
mi těly jest, že v ústrojných působí ustavičná čin

'nost, postupující účelně dle zákona rozumného plá
me tak, že pořádá části ve prospěch celku, kte
roužto skutečností organism právě jest vyznačo
ván. Ústrojný. činitel v živých bytostech má tu
vlastnost, že sám z ústrojné hmoty vytváří jedno
tlivé ústroje nutné pro organický celek. V živých
tělech působí rozumná tvůrčí síla dle zákona, sou
hlasného s přirozeností každého zvířete. Tato
tvůrčí síla jest obsažena v zárodku dříve, nežli se
tento zárodek rozlišuje v jednotlivé ústroje. Zá

a určitou zákonnost, že zásadně liší se od neú
strojné přírody.

V zárodku těl živočichův i v semeni rostlin
obsažena jest idea budoucí bytosti, jest to předem
ustálená harmonie, z čehož jde na jevo, že půso
bí činitel, který účelněa svézákonně předem fysi
kální síly kombimuje tak, že z nich vyplývá usku
tečnění idee. Slovem bije tu do očí rozumná účel
nost a promyšlený postup k určitému cíli. Odtud
pochopujeme, proč materialisté zuby nehty se brá
nili tomuto poznání a proč všemožně do hlav lidu
vtloukali „svoji smyšlenku o tom, že bytosti ú
strojné ničím neliší se od neústrojných a že všech
no na světě jest hmota a její vlastnosti. Jako po
pěrači Boha věděli dobře, že uzná-li se účel, musí
se uznati zároveň v přírodě rozumný činitel.

A když pravda nedala se déle potlačovati, při
svědčují tedy konečně, že vývoj organismu děje se
účelně, ale ucpávají vstup správného poznání tvr
zením, že onen neznámý činitel ústrojnou hmotu
pořádající jest v tělech samých a nikoli mimo pří
rodu a nad přírodou. A k tomu ke všemu onoho
činitele vyjadřují spoustou nejasných a rozplýva
vých výrazů, jen aby oklikou jeho vlastní význam
zničili a jinými slovy dopracovali se zase před
chozích svých domněnek, že hmota jest hmotou
a že mimo ni není rozumného a duchovního čini
tele. 0

-Všechny tyto kejkle materialistických učenců
nejsou ničím jiným, než bezmezně drzým útokem
na lidský rozum, jsou balamucením pod vědeckou
rouškou a šálením, kteréž tak často podkládáno
jest katolíkům (»klerikálům<). Vůbec, kdo by se
psal nestranně dějiny materialismu, dokázal by
v nich obrovský a úmyslný podvod, který vůči lid
stvu byl a jest posud páchán.

Pravíme: úmyslný podvod, protože již pro
střední rozum chápe, že účel a myšlenka v or
ganismech nutně ukazují na rozumnou a myslící
poslední příčinu. Tvrzení pak, že účelný a pořáda
jící činitel v tělech ústrojných jest sám sebou v
nich obsažen a že není dán z venčí mimo přírodu,
jest omračující nesmysl a myšlenková zrůdnost.
Smyšlenka tato ukládá věřiti, že hmota sama se
be organisuje rozumně a účelně a že má sílu vy
tvořiti nejen život,ale. také to, co nazýváme du
chem. Proti tomuto nesmyslu protestuje hlasitě
rožum a všichni vážní učenci a myslitelé, protože
myšlenka jest dítkem ducha a duševnost nemůže
povstati nikdy z hmoty, nýbrž jen zase z bytosti
duchovní.

Slovem: mezi ústrojnými a neústrojnými by
tostníř jest rozdíl zásadní. V ústrojných tělech jest
obsažen rozumný a pořádající činitel. Tato účelně
a myšlenkově postupující síla, nejsouc a nemohouc
býti vlastností hmoty, jest dána organismům sa
mýin Bohem. To jest jedině možný a rozumový
závěr zjevů, které věda v ústrojných tělech určíla,
a'to jest logika, proti které mohou mluviti jen ne
vědomci nebo úmyslní podvodníci.

+

Machar ucpává sudy Alexandrem Velikým.
Slyšte, jak to povídá: »Alexander umřel, Alexander
byl pochován, Alexander proměnil se v prach,
prach se stal zemí, ze země děláme hlínu, 4 proč
bychom nemohli tou hlínou, v kterouž byl obrá
cen, zacpati díru pivního sudu?< Čtenář, jenž Ma
charových spádů nezná, s podivem by se optal,
co básník-filosof těmito slovy zamýšlel říci. Vzal
by také v potaz, jak ze země děláme hlínu a po
dotk! by, že se sudy vysmolují a že nikdy neviděl
ucpávati je hlinou. Ale to o duchaplnosti Macha
rově jen tak mimochodem. Řádky jeho o Alexan
drovi jsou dle pravdy ošuntělým rozvedením to
ho, co druhdy říkávali materialisté, kteří tímto
způsobem zastírali rozdíl mezi tělem a duší. Bylo
kdysi módou, že ve společnosti a mezi literáty dá
vali takto výraz atheismu a že ohrnovali nos nad
vírou v duši, čímž mělo býti dokurmentováno jejich
vyšší vzdělání. Doby ty již dávno uběhly, a dnes
tehdejší malichernosti se jen usmívámne.

Jen Machar chce býti ještě věšákem, na nějž
se zavěšuje všelijaký brak a rozpadlé hadry ná
postrach vrabcům a vranám. Kdo chce dnes mlu
viti o člověku jako filosof, musí míti na zřeteli
člověka celého a ne pouze tělo, a anthropologie
macharská jest bez tohoto širšího obzoru; stačíť
jí rozměry těsné a dusné. A to jest zásadní její
chyba. Dnes učenci vedle pitvy anatomické, vy

Za vlasy přitažené extempore Macharovo o Ale
xandrovi má všechny známky naivnosti, která sle
duje jen cíl ucpávání sudu hlinou, ale zavazuje si
slepě oči před zjevy duševními, které zplodily
všechnu lidskou kulturu. Machar pohybuje se po
ujeté koleji, papouškuje staré předsudky a nemů
že se odtrhnouti od hmoty" právě jako slon ne
může se povznésti k orlím hnízdům.

Laskavý čtenář pozoruje, že mluvíce o Ma
charoví, bereme si zároveň. na mušku | všechny
zpátečníky, kteří jsou s ním stejného mínění. Při

smysly, stáhneme s něho ochotně kůži a vyprášíme
důkladně jeho antické šosy, které slynou úcty
hodnou délkou.

Politický přehled.
Vyznamenání hr. Berchtolda. Ministr zahra

ničních záležitostí hr. Berchtold 16. t. m. při au
dienci u císaře v Išlu vyznamenán byl řádem zla
tého rouna, nejvyšším to vyznamenáním, jehož lze
v Rakousku dosáhnout. Neobyčejně vysokým tím
to vyznamenáním chce císař dokázati, že s poli
tikou hrab. Berchtolda souhlasí, zvláště pak po
kud se jedná o záležitosti balkánské a o návrh
Berchtolduv, směřující k tomu, aby. událostem v
"Turecku byla vymezena cesta míru a klidu.

Návrh hr. Berchtolda. Akcí hr. Berchtolda,
směřující k uspořádání poměrů na Balkáně, vy
stoupilo opět Rakousku do popředí mezinárodní
politiky. Jde prý o to, aby velmoci, které pode
psaly berlínský mír r. 1878, vyměnily své názory
o posledních událostech balkánských, krátce, aby
zprostředkován byl na Balkáně klid. Židovský tisk
ovšem nelibě nese toto zahájené vyjednávání 09
klid — vždyť v kalných vodách nejlépe se lovívá
— a 0 překot snaží se dokazoavti, že nejde o zpro
středkování, o řešení východní otázky, ale pouze
o projevení mínění, o konversaci. Rozprava (kon
versace) má se vésti velvyslanci u velmocí. Ně
mecký zahraniční úřad první ohlásil souhlas s
akcí hr. Berchtolda, pak i Rusko a Italie. Souhlas
Francie a Anglie rovněž :přislíben. ©Zakročení
velmocí v Turecku lze právě nyní předpovídat vý
sledek, ježto nynější vláda cařihradská souhlasí s
decentralisací.

. Vyrovnávací pokusy mezi Čechy a Němci za
hájeny budou opět v Praze 6. září a mezi Poláky
a Rusíny ve Lvově 9. září, Hlavní překážkou vy
rovnání v Čechách jest německý volksrát a bývalý
Ininistr dr. Schreiner, který sice ujišťuje veřej
nost, že k česko-německé dohodě dojíti musí, ale
při tom, kde může, štve proti. — 19. t. m. dlel ve
Vídni předseda Kola polského dr. Leo a jednal s hr.
Stůrekhem a polskými ministry o otázce vodocest
né a o universitní otázce rusinské,

Říšská rada bude svolána až v říjnu.
Boj proti oposici. Dne 15. t. m. v pruvodu 116

poslanců vystoupil minister. předseda Lukacs v
sedmihradském městě Nagyemjedu na prospěch
své strany. Proti oposici vystoupil tak ostře, že
se jeho řeč pokládá za vypovězení boje oposici na
život a na smrt. O volební opravě prohlásil Lu
kacs, že volební právo musí býti rozšířeno i na
vrstvy obyvatelstva, jež vytvořil rozmach prů
myslu. Hlavní základnou volební opravy prý bude
census (odhad) intelligence. Tajně se bude voliti
všude, kde to poměry dovolí. Počet městských o
kresů bude rozmnožen, volby se budou konat po
obcích. — Správa uherských státních drah opět
zasáhla hluboce do samostatnosti království chor
vatského. Dráhy slavonské byly totiž od ředitel
ství v Záhřebu odtrženy a podřízeny ředitelství
v Pětikostelí v Uhrách.

Mezi Ruskem a Franclí za návštěvy francouz
ského ministerského předsedy Poincaré stala se
úplná dohoda v otázce balkánské. Přes to, že Rus
ko jest dlužno Francii 12 tisíc milionů rublů, do
stane novou pujčku.

Revoluční hnutí v Rusku. | Právě, ;když se
francouzský ministerský „předseda Poincaré chy
stal k odjezdu z Ruska, prohlážen stav obležení
nad petrohradským válečným přístavem Kronštá
tein, který by se mohl státi nebezpečným nedale
kému Petěrhofu, kde car s rodinou rád sídlí. Také
v Sebastopolu vyhlášen stav obležení a Němec E
berhart, velitel černomořského loďstva, sesazen
jako neschopný. Dle toho jest ruské námořnictvo
živlem velmi nespolehlivým.

Válka Italsko-turecká. Po dobytí Zuary Italy
nastal na bojišti opět klid. Italové stali se nyní
pány celého pobřeží tripolského a mají v rukou
poslední cestu, kterou se Turkům dosud dopravo
valo střelivo, potraviny a peníze. — Turecko k
vůli míru jest prý odhodláno obětovat Tripolsko i
Cyrenaiku. To však uráží Araby, kteří za slutána
prolévali v Tripolisu krev a proto žádají samo
správu Arabie. . .

Povstání v Álbánil jest sice skončeno, ale Al
bánci se zbraní očekávají provedení slíbených re
forem a splnění svých požadavků a nevěří ani pro
hlášení sultánovu, jímž se splnění albánských po
žadavků zaručuje. Vyslanci turečtí dosud marně
pokouší se, aby přiměli Albánce k odchodu ze
Skoplje a Veleže. Albánci prý chystají se odtud
na Soluň a turecká vláda poslala prý do Veleže
dvanáct praporů vojska, aby Albánci třeba násilím
byli zadržení. V poslední chvíli se však tvrdí, že
vládní komise dohodla se s Albánci, povolivši jim

hod jejich požadavky, a že tito slíbili vrátit seormů.

Cirkevní zprávy.
Dáležité pro účastníky kongresu ve Vídní.

Jak již v předešlém čísle »Obnovy« oznáme
no bylo, musí všecky hromadné noclehy býti za
bezpečeny zasláňím tolika koruň, kolik dní míní
někdo nocovati. Budiž také udán den a hodina, kdy
účastník na nocleh mfní se dostaviti. Všecky dří
vější přihlášky o hromadné noclehy u diec. hradec.
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komitétu nemají významu, protože na ně víd. komi
té nedbá. Far. úřady mají pro všecky účastníky u
činiti společné objednávky u .centrály ve Vídni
(Zentralkanzlei, Wien I., Stephansplatz 5). Pro sou
kromé noclehy však dřívější objednávky dostačí,
proto se nesmí poznova objednávatí. ,

Rovněž do konce tohoto měsíce: lze sizabez
pečiti ve Vídni za 1 K 50 hal. denní společné stra
vování (snídaně, oběd masitý a večeře, která se
dodá do společné noclehárny). Peněžitý obnos s u
dáním počtu osob stravovaných a počtem dnů buď
tež farními úřady zasílány přímo do Vídně centrále.

Kníž. arc, Ordinariat vídeňský žádá dpp. du
chovní, kteří účastní se kongresu, aby V kostelích,
blíže jejich vykázaných bytů se nalézajících, la
skavě vypomáhali při zpovídání (zejména v ko
stelích Čechům přikázaných). Ti důst. pánové, kte
ří chtějí tak učiniti a mají od svého příslušného
ordinariátu zpovědní jurisdikci, obdrží tuto juris
dikci i pro arcidiecési vídeňskou. Dotyční pánové
račtež proto příslušným orgánům vykázati se svo-
jí jurisdikční listinou.

K průvodu dne 15. září shromáždí se veškerý
saekulární i regulární klerus — který tvořiti bude
zvláštní část průvodu — v předepsaném rouchu
v dómě svatoštěpánském. Kněží a klerikové vez
mou s sebou tedy talar a rochetu, resp. superpelic.
Ta část průvodu kleru, která súčastní se procesí
pěšky. půjde přes Wollzeile a Ring k zevnímu ná
městí hradnímu a zde se rozestaví. Jen infulovaní
ndpp. odebéřou se k svým místům u hradní brány.
Rovněž i ve slavnostních vozích jedoucí ndpp.
kardinálové a biskupové. Po mši svaté zahájí kle
rus procesí ku dvorní kapli, kde po Tedeum a po
žehnání průvod se rozejde.

Kongresový výbor postaral se jen o celebraci
nejdpp. biskupů buď v jejich příbytcích nebo po
blíže těchto. Všichni ostatní kněží, kteří chtějí ce
lebrovati, nechť vezmou s sebou talár a rochettu,
také amictus, purifikatorium a příslušným ordina
riátem vydané »celebret«. Na základě tohoto >ce
lebret« vydá jim ústřední kancelář (Stephansplatz
Nr. 5) celebrační lístek udávající místo a dobu ce
lebrace. Bez »celebretu« a celebračního lístku ne
mohou býti v dotyčných farních kostelích k cele
braci připuštěni, Račtež proto, důst. pánově, ne
prodleně zaslati své »celebret« ústřední kanceláři
s udáním, kterého dne a které hodiny přejí si cele
brovati. (Celebrační lístek stojí 50 hal.)

Rituale církevních slavností kongresu ozná
míme včas.

+

Schůze Mariánských družin českých o sjezdu
eucharistickém ve Vídni koná se v sobotu 14. září
o 4. hod. odpol. v sále na Rennwegu III. okr. č. 71.
Slavnosti súčastní se i katolická omladina z Mo
ravy, která zavítá do Vídně v národních krojích.
Případné zpěvy zapějí bohoslovci-sodálové praž
ští za řízení ctihp. K. Pražáka, t. č. jednatele
Mar. družiny českých bohoslovců. Všecky dotazy
ochotně zodpoví P. Jos. Rybák T. J., řed. Mar.
družin, Praha-Il., Ječná 2.

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovasřizení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradel Králové.
Cetná umání od old. dřadů duchov. k disposici

Zprávy organisační
a spolkové.

. Křesť. soclální spolek pro Holohlavy a okoli pořá
dá na rozloučenou se svým milým předsedou dp. Fr.
Frydrychem v neděli dne 25. srpna o půl 3. hod. odpole
dne v restauraci »Na lednici« ve Smiřicích koncert..
Hudba vojenská z Josefova. Uctivě k této slavnosti zve
me všecky příznivce a přátele spolku, jakož 1 P. T. o
byvatelstvo celé kollatury.

Proseč u Vysokého Mýta. Zdejší Jednota katolic
kých mužů a jinochů pořádá za spoluúčinkování okol
ních hospodářských korporací dne 1. září staročeské
obžinky. Pořad: Seřadění průvodu na náměstí ve 2
hod. odpol. Průvod na pole, dožinky, případné proslo
vy, národní zpěvy a tance. Odevzdání úrody, obžinko
vé blahopřání. Po návratu věneček spojený se staroče
skou svatbou v hostinci pana Václava Pejra. V případě
nepříznivéhopočasí,věneček:o33,hed..odapla.celým
programem. Hudba prosečská os. řízením p. J. Kulha
vého.

„obnovu“ a „Časové úvahy.
-„»

Zprávy
místní a z kraje.

Oslava narozenle Jeho Veličeastva. Dne 18. t. m.
konány v Rakousku velice manifestační oslavy 82. naro
zenín našeho císaře. V našem městě četné domy byly
ozdobeny prapory barev národních a říšských. V sobo
tu večer pořádáno slavnostní čepobití. Hudba vojenská
zahrála před bytem generálovým, před radnicí, bisk.
residencí a před ©. k. hejtmanstvím. Časně ráno v ne
děli vyhráván po městě budíček. O půl 9. hodině posta
vila se celá garnisona v plném lesku před chrámem P.
Marie, v němž slaveny bohoslužby za přítomnosti míst
ního generála a všech důstojníků. Na kůru hrála hudba
vojenská velice krásně případné komposice. Počátek
jednotlivých částí mše svaté byl. ohlašován střelnými
salvami před kostelem. Po bohoslužbách plukovník Ota
hal z Ottenhorstu odevzdal účetnímu šikovateli 18. plu
ku J. Věchtovi stříbrný záslužný kříž s korunou, při
čemž význam tohoto vyznamenání vysvětlil v obou zem
ských řečech. Následovalo defilé, čímž vojenská slav
nost ukončena. — O 10. hodině sloužil v kathedrálním
chrámu sv. Ducha Jeho Exc. nejdp. biskup dr. Josef Dou
brava pontifikální mši svatou s četnou assistencí za
přítomnosti členů nejdůst. kapituly a jiného kněžstva,
zástupců vojska, četných representantů úřadů státních,
autonomních, městského zastupitelstva, škol a jiných
ústavů. Po skončení slavné mše svaté zapěno »Te
Deum.

Městská rada učinila 19. srpna následující usnesení:
Panu J. Hodrovi, divad. řiditeli, t. č. ve Vamberku, pro
půjčeno bylo měst. divadlo na den 22. srpna t. r. k u
spořádání divadelního představení Ibsenovy hry »Sta
vitel Solness«. — Přijata byla offerta p. O. Fejgla na ná
těr reservoiru pro vodu užitkovou na »Kozince«. —Po
ukázán byl k výplatě účet p. Fr. Paclta za ušití stejno
krojů pro polic. strážníky. — Výkaz pokladní hotovosti
z 12. srpna byl vzat na vědomí, — Stavebnímu druž
stvu soukromého úřednictva poskytnuta byla lhůta do
31. září t. r. ku přijetí nabídky na odprodej stavenišť v
bloku V-1 č. 3 a 3b vedle budovy Rakouskouherské
banky, parc. č. 8. a 9. proti novostavbě musejní. — Za
dost p. J. Císaře, řiditele Záložny, za svěření revise
obecních účtů postoupena byla městskému zastupitel
stvu. — Vzata byla na vědomí zpráva technické kance
láře, že firmě Kress a Bernard je vyhraženo dáti z po

břehu Labe, jedině půlletní výpověď.
Pouť spolku paní a dívek »Anežka«. Letošním ro

ken pořádá spolek paní a dlvek pouť do mariánské
poutní kaple na Hemži u Chocně v pondělí dne 26. t. m.
Vyjede se z Hradce Králové o půl 8. hodině ráno přes
Týniště do Chocně. Návrat večer přes Pardubice,

Akademie katolické Ligy. V den sjezdu katolického
studentstva pořádána pod protektorátem Jeho Exc, nejdp.
biskupa dra. Jos. Doubravy ve dvoraně Adalbertina
velice zdařilá akademie. Vzletný proslov pronesí před
seda Ligy p. JUC. V. Waschko. Vylíčil potíže, s jakými
Liga zápasila, konstatoval radostně, jak jest již na pů
dě velice pevné, jak se utěšeně rozvíjí a to zvláště
účinnou podporou arcipastýřů našich. Srdečné díky vzdá
val za velice intensivní podporu Jeho Excellenci a ji
ným místním podpůrcům. Na to ulal se slova nejdp. bi
skup. Nazval ligisty velikými hrdiny, před nimiž dluž
no se pokloniti. Ujistil je svojí neochvějnou přízní, po
vzbuzoval k vytrvalosti v práci za vlast a církev, ape
loval na přítomné, aby byli ligistům pomocní. Krásná,

kým nadšením. Nato zahrál mladistvý umělec p. St.
Novák, absolvent pražské konservatoře, Českou rapsodií
od Fr. Ondříčka. Reprodukce této komposice, jakož i ji
ných čísel (od Čajkovského, Fibicha, "Wieniawského)
provázeny velkými salvami potlesku. Pan Novák jest
umělec temperamentní, osvědčil i při nejtěžších passá

pracována s velikým porozuměním, zvonivý trillek zce
la dokonalý. Rovněž velké pochvaly zaslouží p. Martin
za pianový doprovod, který byl velice přiléhavý, v tech
nice bezvadný. Rovněž s velikou pozorností a velikou
pochvalou přijata mistrná hra dp. prof. Vacka na vlo
loncello. Pan professor jako vždy osvědčil vzácné po
chopení ducha skladeb, kantiléna plynula měkce s dobře
propracovanými odstíny dynamiky. Na piano provázel
jej zkušený odborník pan prof. Tvrzský, takže zvonivé
tóny piana splývaly s elegickou písní stran v harmonii
vpravdě souladnou. Velikému zájmu těšila se mistrná
recitace pí. Brtounové (Fibichova melodramatu »Věč
nosti«) za pianového doprovodu slč. Dostálové. Před
nes byl až do konce tak precisní, že se těšil obecné po
chvale. Pan Madle recitoval velice případnou báseň Bou
škovu »Sacerdos«. — Akademie zdařila se všestranně,
dvorana byla naplněna mnohými návštěvníky jak z kru
hů professorských, úřednických a kněžských, tak jiných
vážených notabilit, což bylo akademikům vttanou od
měnou za záslužnou práci. Po skončení akademie ua
sledovala animovaná srdečná zábava. Díky všem, kteří
se o tak pěkný zdar slavnostního večera zasloužili.

Vyhláška. Dle výměru c. k. okresního hejtmanství
v Hradci Králové ze dne 16. srpna 1912 čís. 19631, vy

den 23. srpna 1912, aby nastoupili vojenské cvičení až
A4. srpna 1912 a tl, kdož jsou povolání na 1. září 1912,
aby nastoupii až 2. záři t. r. Starosta: JUDr. Pr. Ulrich
V r :

80-odvážných zápesníkůze světových pařížskýchkvět

- me “ -© S

na svém tournée po král. Českém též náš Hradec a za
pějí vítězné sbory, jimiž všude triumfovali. Záleží na
našem budby a zpěvu milovném obecenstvu, -aby uv
talo v četném počtu jejich konc.rt. 15.září zapěji v měst
ském divadie Klicperově a si odpoledne a večer. Zá
znamy na lože a sedadla přij-á p. knihkupec Jiří Tol
man, který, jako předloní i le <, s nevšední ochotou se
ve funkci tuto rád uvázal.

Ablturlentům c. k. gymn:.ia v Hradci Králové. Ok
táva prof. Svobody z r. 1902 sejde se po 10letech dne
4. září (ve středu) večer v jkdelně Grandhotelu v Hrad
ci Králové k první přátelské schůzce. Následující den
bude věnován společné zábavě a vzpomínkám. Přijeďte
všichni! Adresy kolegů přijímá a bližší zprávy udá kol.
J. Pospíšil, suppl. prof. a «r. J. Netuka, t. č. v Hradci
Králové.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové rozhodl se
(po způsobu ostatních bank) zvýšiti sazbu úrokovou
při vkladech delší výpovědí. vázaných. Bližší viz v dneš
ním insertě.

Slavnostní valná hromada Záložny v Hradci Krá
lové na paměť 50letého trvání koná se v neděli 1. září
1912 v 10 hodin dopol. ve Dvoraně »Besedy«. Po té spo
lečný oběd v hotelu »Merkur.« Přihlášky v obnosu K
2— nutno složíti v Záložně.

Obmezení dodávání vody užitkové. Jelikož nádrž

ka na Kozince bude za účelem opravy a čištění vypu
| štěna, bude ve dnech 24. až 29. srpna t. r. užitková voda

dodávána pouze ve zmenšené míře. Obecenstvo se žá
dá, by se dle toho zařídilo a vodou užitkovou ve zmí
něných dnech šetřilo.

Koulení o cesy ve prospěch Ústřední Matice Škol
ské pořádá společnost kuželkářů v zahradě Adalbertina
ve dnech 22., 23., 24. a 25. srpna 1912 ve všední dny od
5. do 7. hod. večer a v neděli od 12. hod. v poledne do
6. hodiny večerní. 30. skvostných cen. Ceny vystaveny
jsou ve výkladní skříni firmy Průšek a Veselý na podsíni.

Seznam cen na týdenním a obliním trhu v Hradci
Králové dne 17. srpna 1912. 1 hl: pšenice K 17.— až 19.—,

1 žita K 13.40 až 15.90, ječmene K 11.60 až 12.—, ovsa K

7.80 až 9.30, vikve K 20.— až 25.—, hrachu K 24.— až
; 30.—, čočky K 28.— až 30.—, jahel K 26.— až 30.—,

krup K 28.— až 50.—, bramborů K 4.— až 4.80, máku
K40.— až 50.—, 100 kg: žitných otrub K 17.—, pše

ničných otrub K 16.— až 17.—, 1 kg: másla čerstvého
K 2.88 až 3.80, sádla vepřového K 2.25 až 2.40, tvarohu
K 0.40 až 0.44, 1 vejce K 0.08, 1 kopa: zelí K 3.— až
8.—, okurek K 2— až 3.—, kapusty K 1.20 až 2.40, I
hl: cibule K 7.— až 8.—, drobné zeleniny K 1.—, mrkve
K 2.20 až 4.—, jablek K 3.— až 6.—, hrušek K 3.— až
6.40.

Na týdenní a obliaí trh v Hradci Králové dne 17.
srpna 1912 bylo přivezeno: hl: pšenice 493"/:, žita 208,
ječmene 175*-, ovsa 260, vikve 1, čočky 12, jetelového
semínka 8, lněného semínka 4, máku 2, kop: zelí 86, o
kurek 206, kapusty 185, cibule hl 52, drobné zeleniny
kop 382, hl: mrkve 74, brambor 91, jablek 111, hrušek

| 97, podsvínčat 403 kusů.
»Bankovní zprávy« vydávané Českou bankou přiná

šejl ve svém srpnovém čísle následující zajímavé člán
ky: »O bankovnictví ruském (pokračování), Rozvoj Ně

mecka a jeho bohatství. K dějinám úrokové míry od
r. 1800 až po naše dny, Různé zprávy, Obchodní ka

, lendář, Kursovní a Slosovací list.«

| Za vlkářem Aloisem Kopeckým. Dne 13. srpna ze
. mřel zde vsdp. Alois Kopecký, farář v Nových Hra
, dech, majitel rytířského řádu císaře Františka Josefa I.,
, biskupský čestný konsistorní rada, vikář traktu skuteč

ského, náhle mrtvicí mozkovou. Narodil se 31. srpna

, 1845 v Německém Brodě, na kněze vysvěcen byl 14.
, července 1870. K bližšímu jeho poznání může poslou
, žiti, že za mladších let přispíval do rozličných časopisů

, články svými, psal kázání do starších publikací homi

i letických, ba zabýval se | uměním básnickým.
' Jeho básničky bývaly s ochotou vytištěny a se zálibou

čteny. Po svém vysvěcení byl nejprve kaplanem v
Nížkově u pana faráře Fuchse, odtamtud přišel za ka
techetu na školu měšťanskou do Vysokého Mýta a po
několika letech dostal se za faráře do Proseče, kde na
vázal důvěrné přátelství s pozdějším biskupem E. J. N.
Brynychem, kterf ještě v hodnosti biskupské i mimo
řádně častěji navštěvoval upřímného přítele svého. V
tom spočívá největší čest, které zemřelý pan vikář po
žival, že těšil se přízni intimní u takového slovutného
muže, Jako byl nezapomenutelný biskup Brynych. Na
faře Prosečské to bylo, kde dostalo se mu první zprá
vy u pana faráře Kopeckého o jeho povýšení na bi
skupa. — Ale také jinde požíval zemřelý pan vikář Ko
pecký důvěry a lásky neobyčejné, což jen málokdy po
daří se v takové míře někomu soustřediti na sobě. Byl
to muž zvláštního společenského taktu, kterým si získá
val četné přátele a dobýval uznání namnoze | mezi ne
přáteli. Svých přátelských konnexí, které míval na vše
cky strany i mezi osobnostmi nejvyššími, užíval jen k
dobrému. Mnoho jest těch, kterým pomohl na jejich ži
votní cestě rozličným způsobem, tak že smrt jeho způ
sobila jim ztrátu velikou a bolest skutečně opravdo
vou. V pátek, když vykonával se pohřeb jeho, zdálo se,
že 1 ty zvony Ikají a naříkají žalostným hlasem nad
ztrátou kněze takového, který v každém postaveni, jež.
mu život přinesl, hleděl se uplátnitf tak, aby neublížil
snaď nikomu, aby obhájil jenom spravedlnost a pravdu
a jimi prospíval kde komu. Sám nejdůstojnější vrchní
pastýř dlecése Jého Excellence pan biskup projevil mu
svoje vřelé uznání tím, že písemně vyjádřil kněžstvu
vlkariátnímu soustrast a liťost nád ztrátou jeho, když
nebylo možno, aby súčestníl sa pohřbu pana vlkáře 0
sobně, Pohřébní.obřadývykonal vsdý, víkář Mačháček



:z Opatova. Reguiem pohřební sloužil vikariátní sekre
tář vsdp. děkan Dvořák ze Skutče. Kázání v kostele nad

vi; zmínil se o sv: Pavlu, jak se masmrt připravoval:a
ukázal, že i pan vikář Kopecký už dlouhá léta často v
těžkých bolebtebk na smřtťpamatoval a k ní se připra
voval. Konečně přěl zemřelému, abý také po smrti při
počten byl k rytířům nebeským, jako za živa mezi svo
je rytíře zařadil jej panovník pozemský. Byl to kněz
věrný a bezúhonný, vikář zasloužilý a svědomitý, vý
tečný katecheta, úředník na slovo vzatý. Jako hleděl
vždy zemřelý pan vikář k tomu, aby jeho činnost při
nášela požehnání, tak ať zůstane i vzpomínka po něm
vždy v požehnání.

Svobodomysinost Sokola v Holicích. Teď zase sami
Sokolové podali nový důkaz, že katolictvo se musí shro

-mažďovati v tělocvičných jednotách vlastních. Slečně
Marii Nechvílové, člence Sokola, byl adresován dne 9.

„t. m. officielní dopis, podepsaný jednatelem Sokola, uči
telem Pleskotem, a starostou MUDrem. Zemánkem. Stojí
v listě doslovně: »Oznamujeme Vám slušně, že výbor
Tělocvičné Jednoty Sokol v Holicích ve své řádné schů
zi 8. srpna t. r. usnesl se jednohlasně vyloučiti Vás ze
»Sokola«, ježto chování Vaše v posledním čase není
takové, jak sena pravou Sokolku sluší, mínime totiž 0
kázalé uplatňování se v průvodech klerikálních; dle
stanov máte právo odvolati se příští (snad k příští?)
valné hromadě, což ovšem platnost vyloučení nikterak
neoddaluje.« — Tu to máme tedy černé na bílém. S
Nechvílovou byla vyloučena i Bečičková. A z jaké vlast
ně příčiny? Účastnily se jako družičky dne 6. července
pouti na památný Chlumek. Teď tedy víme, že procesí
jest také klerikalismem, ačkoli Sokolové chválí pouti
husitské do Kostnice. Katolík si náboženský průvod u
spořádati nesmí. Průvody k manifestování nějakých idef
jsou dovoleny pouzesoc. demokratům, Sokolům, chlap
cům ze školy. Ale katolík nesmí veřejně projeviti své
náboženské přesvědčení, protože pro takové proces)
celý národ zahyne. Pane učiteli Pleskote, vždyť přece
sama Volná Myšlenka prohlásila, že jest sdružením, pod
porujícím volné přojevy na poli netoliko kulturním, ale
i náboženském. Či ten slib, týkající se svobody nábo
ženské, jest jenom židovským knyfem, vymyšleným na
chytání katolických hejlů? Učitelé slibují, že budou
mládež vychovávati nábožensky. A taky sami průvodů
církevních se z povinnosti účastní. Jak to tedy nyní u

- děláte, aby Vaše důslednost byla ve všem dokonalá?
Buď ať pokrokoví učitelé vystoupí pro účast na »kle
rikálních« průvodech ze Sokola, anebo ať zanechají učí
telského úřadu. Jedno nebo druhé vyžaduje důslednost

-a charakternost. Tak jsme daleko došli, že učitel, vyu
čující mládež katolickou, vylučuje z národní instituce
dívky, které se odváží manifestovati přesvědčení ka
tolické, po otcích zděděné. Ovšem Sokolové nevyloučí
ani jediného žida, který se drží Talmudu, který naslou
chá německé řeči rabínově a do synagogy chodí. Jen
český katolík má býti psancem ve své vlastní domác
nosti, má býti pronásledován od těch, jimž přinesl vstříc
tak velikou snášelivost, o které nemají zednáři francouz
ští a portugalští ani ponětí. — Ale co nejvíce zaráží, jest
úžasné pokrytectví Sokolů, tvrdících, že Sokol jest pro

-celý národ, a pronásledujících Orly jako nějaké zrádce
-a provokatéry. Sokol má vždy býti poctivý a přímý.
A jestliže — jak patrno — Sokol jest výhradně pro vol
nomyšlenkáře, židy a pokrokáře, mají to také Sokolové
zřetelně říci. Ale dnes vyhazujt ze svých řad katolíky
pro účast na procesí, zítra je začnou vylučovati pro
účastpři bohoslužbách.Parasité volnomyšlenkářští.však
přes to všecko budou se dále držeti mísy, kterou národ
naplnil pro katoliky. Kdykoli budou Sokolové hartusit
proti Orlům, poukažte vždy na to, že jen podvodník
může nyní pohlašovati sokolské jednoty za instituce
všenárodní. Děje se tu podvod systematický a hodně
drzý. Uvažme, jak i nepřátelské noviny konstatovaly,

"že v prvních dnech již bylo na svatohostýnských slav
nostech na 70.000 katolíků. Počet návštěvníků v násle
dujlcích dnech se množil úžasně. Dle pokrokářské logi
ky tito lidé do Sokola nepatří. Není to tedy skutečně
vylučování většiny národa ze Sokola? Budiž nám roz
uměno. Dle počtu účastníků na slavnostech buď katolic
kých nebo pokrokářských dá se dobře odhadnouti, jde-li
většina národa za ideou katolickou či pokrokářskou.

A tu každý ví, že pokrokáři neshromáždili nikdy na
Moravě ani v Čechách aspoň třetinu toho počtu přísluš
níků národa k manifestacím protikatolickým, jaký se
shromáždil ke katolickému projevu na Hostýně. Sokolo
vé tedy vylučují většina národa ze svých řad a při
tom drze balamutl veřejnost, že jsou pro národ celý. A
aby pokrokářská drzost byla dovršena, tu titéž lidé,
kteří vyhodili české členy katolických spolků ze svých
řad, vítali okázale na sokolském slezdu katolíky za
hraniční, kteří se rádi účastní katolických poutí a na
-své náboženství nikomu nedají dopustiti. Měli býti So
kolové tak otevření k hostům zahraničním, jako byli
proti katolíkům domácím a pak by byli poznali, jak by
byly dopadly slavnosti v Praze bez účasti katolické.
Sokol se stává národní lučavkou k radosti židů, roze
štvává české vrstvy a při tom s rafinovaností odkou
kanou od francouzských židů dovoluje- si švindléřsky
tvrditl, že- jest. institucí všenárodní. Pillálky. Volné: My
šlenky mají národ. sjednotiti! Již jest nejvyšší čas, aby
katolíci: vlastními organisacemi: odvrátili národní- zhom

"bu, která so na nás -valf námluvami extraviastenců-s
vídeňskými. židy:

Na: Žamberecko, Velikou kulturní- práci. pokrokář

sjezd. Už se usnesly »pokrokové a svobodomyslné stra
ny a organisace« na protestním táboru proti »klerikál
nímu výboji«. Co to mluvíte o výboji? Kdo pak to po
řádal v tomto okrese tak časté vpády do katolických 0

celi základy křesťanství a víry vůbec? Katolíci se tedy
jen brání, hájí se ti, kteří zde mají starší historické prá
vo než všichni výbojní pokrokáři. Poslední volby do
zem. sněmu dokázaly, Jak lid poznal dobře rejdy po
krokářské, jak se probudil. Proto ten fanatický hněv.
Přiďte si tedy! Nám váš vzdorosjezd neuškodí, jako ne
uškodil jinde. Zároveň vyzýváme znovu, aby všude za
své vzala nerozhodnost a liknavost. Nechť našinci do
staví se v počtu co nejčetnějším! Povzbuzujte, agituj

te horlivě, aby naše manifestace byla skutečně velko
lepá! —

Německý Brod. Prý musime se dáti zapřáhnout do
»pokroku«, má-li z nás ubohých zpátečníků něco býti.
Jak uslyšíme slovo pokrok, hned se nám před očima
vynoří vznešená postava — prof. Šmejkala. Přirovnejte
tohoto muže k zpátečnickému klerikálovi dp. Boh. Neu
inannovi. Samy liberální »Neodvislé Listy« napsaly o
šlechetném knězi otevřeně: »Drahnou dobu téměř 20
let na našem c. k. vyš. gymnasiu s příkladnou horlivo
stí a s láskou k studentstvu působil. Dříve však než s
městem a gymnasiem naším se rozloučí, staví si pomník
nehynoucí svou dobročinnosti, již dříve svým příbuzným
prokazoval a dělí se o služné své s tím, co mu milé
bylo. Dary jeho po většině zůstávají utajeny — nechce
býti jmenován — ale chudá mládež studující těší se jimi
v dobách, kdy jich nejvíce potřebuje a kdy bez nich
těžko se obejíti. Není tomu dávno, co založil darem
tří tisíc -korun pro naše žáky gymnasijní stipendium,
z něhož i taxy ze svého hraditi bude a minulý měsíc
složil 50 K, s nimiž přistoupik za zakládajícího člena
našeho okrašlovacího spolku »Budoucnost«, vida, že ve
spolku tom nejlépe upotřebeny budou na úpravě sadů,
v nichž nejen domácí obyvatelstvo, nýbrž i cizinci 0
svěžení najdou. Děkujeme panu professoroví a přejeme
si jen, aby jeho příklad hojně následovníků našel.«

Ze Slatinan c. k. poštovnímu ředitelství v Praze!
Časopis »Štít«, který doručen bývá obyčejně již v pá

tek před nedělí, doručen by tentokráte až v úterý (20.
srpna) odpoledne po neděli, tedy pátý den po vyjítí.
Podobně děje se to i s mnohými jinými zásilkami pošty
balíkové. C. k. poštovní úřad v Slatinanech na dotazy
činěné odpovídá, že není mu naprosto možno stačiti v
čas zásilky dodati, poněvadž nemá k tomu dosti po
štovních sil, ač již o rozmnožení poštovního personálu
žádal. Žádá tudíž obecenstvo slatinanské c. k. poštovní
ředitelství, aby těmto poměrům nějakým způsobem bylo
odpomoženo.

Zpěvácký spolek »Lubor-Ludiše« v Novém Bydžo
vě pořádá koncert Pěveckého sdružení pražských uči
telů. Dirigent prof. Spilka. V pondělí dne 9. září 1912 v
sále.»Na Kopečku«.Přesněv 8 hodin. Ceny míst: Křes
lo člen 3.50 K, nečlen 4 K, I. místo člen 2.50 K, nečlen
3 K, II. místo člen 1.60 K, nečlen 2 K, k stání 1 K, stu
deniský a dělnický lístek 60 h. Předprodej lístků od 25.
srpna 1912 v knihkupectví p. Karla Mikouska na náměstí.

Radovesnice u Žiželic n. C. V neděli 18. t. m. obla
žila nás soc. demokracie svou důvěrnou schůzí, na kte
ré mluvil soudruh p. Nikodým z Hradce Král. o branné
reformě způsobem takovým, jakoby soc. dem., kdyby se

hlásil se ke slovu rfašinec p. Slavíček a tázal se, ja
kým způsobem energickým poslanci soc. dem. proti 0
né předloze vystoupili. a čím to je, že ve Francii vláda
soclalistická ukládá větší břemena vojenská na poplat
nictvo, než všude jinde. Pan řečník ukázal se jako
pravý soc. dem. Na dotaz neodpověděl, ale začal zrov
na jedno za druhým, jako když brambory sype z pytle:
»Macoch, bohatí biskupové, lakomí kněží obchodníci s
náboženstvím, břichatí páteři« atd. Zkrátka ukázal se
jako pravý socialista. Připomlnáme, že Tolstoj napsal,
sže do prázdných hlav se nejvíc pltomostí vejde.« Pan
Slavíček se však nedal zmátnout a ukázal břitkými slo
vy. které dopadaly na soc. dem. jako ostré šlehy, jakou
komedii hraje sociální demokracie s lidem. V další de
batě, která se rozpoutala mezi ním a řečníkem, ukázal,
že řečník si popletl církev, klerikalismus a stranu kf.
soc. a za pochvaly našinců a za výkřiků soc. demokra
tů »zatápěl« p. Nikodýmovi ráz na ráz. Přiměl ho k
tomu, že doznal, že je bez vyznání, a že každou jinou
stranu bude volit proti »klerikálům«. Nad tou upřímnou
odpovědí se zarazili i soc. demokraté a viděli, že to v
Radovesnici »prohráli na celé čáře«, (máme u nás půl
čtvrta soc. demokrata). Když schůze nabývala tvářnosti
vřavy místo debaty a když svolavatel p. Ďoubal ze
Žiželic viděl, že u nás málo »vyřídí«, rozpustil schůzi,
která trvala od 2 hodin do večera. Panu Slavíčkovi by
lo gratulováno od nás všech, že ač poměrně mlád, má
široký rozhled a „bystrovtip s výhnluvností spojený.
Těšíme se, že p. Nikodým, až bude opět | potřebovati
studenou lázeň, sl pro ni přijde do Radovesnic. Schůze
byla slabě navštívena asi 50 lidmi, ze dvou třetin na
šinci.

Tarsov. V pondělí dne 5. srpna: 1912 skonal zde po
dlouhé: nemocí dp. Arnošt Veselý, katecheta měšť. chla
peckých škol. Ve škole byl kafechetou svědomitým.
Soukromou píli věnoval zde cele spolku turistickému a
okrašlovacímu. Za' to se muvolnomyšlenkářští členové
turisti odměnil: tím;že ho loní na podzim, dostavše ve
spolku převalu, ani do -nového výboru téhož spolků ne
volili ponzez toho důvodu, že jest katolický khěz. Do
bré ponaučení: pro Jiné! -Pohřeb“ nebožtitův byl veliňí
pěkný. Šitoda:-mladého khěze; jenž“rolf! ješt8" mioWé“

Literární zprávý
z Družstevního knihkupectví

v Hradol Králové.
Doporučujeme pozornosti P. T. pánůduchovních
poslední literární novinky v eucharistiákémroce:

K

| Antoni: „Proč tolik neoprávněných obav
| před častým sv. přijímáním“ . . . . I—| Baudyš: „Mešní kniha církve svaté“ 4—

Bilozewsu: „Euoharistie“ <. . .- +. 6—
' Blokša: „Kněz a nejsvětější eucharistie“ . —80
- Čeraovský: „Deset promluv o nejsv. Svá8ti 222 0 —00

Frasinetti: „Hody božské lásky“ . « . . I—
» „Ježíš Kristus vzorem knězovým“ —40

Eymard: „Měsíc nejsv. Svátosti“ . . „ 1—
Gigoi: „Život Ježíše Krista“ —.. . « « 10—
Jánský: „Poučení o předrahé oběti mše sv.“ —'72
Z Kochemů: „Výklad nejsvětější oběti mše

svaté“ <.. < + << ee.
Kůozle: „Ježíš Kristus, náš Bůh a vy

kupitel“-< ©© 0
Liguori: „Ohnivé šípy a vroucí vzdecby“ —80
Ocetek: „Eucharistický rok“ —.. « « „—%0

„| „NaGolgotěa v zahraděJosefově“ 1—
„ | „Neznámý mezi svými“ . . . . —20
„ | „Před trůnem Božím“ —.. . .—20

Ondrovšek: „Eucharistická kázání“ . . « —'80
Řehák: „MiláčekPáně“ . . . ... . .—20
Vaněček: „Nejsvětější Svátost“ —.. . . 1—
Zavoral: „Eucharistická kázání“ . . . . I—
Žák S.J.: „Chléb duchovní.“ Krátká a prakt.

rozjímání na každý den v roce . . .
Opětně upozorňujeme na nové dílo Dr. No

váka Xav. C. SS. R.: „Kněžské problémy“. Po
slední kritiky přivítaly s nadšením toto dílo.
Kdo ho z pánů duchovních postrádá ve své
knihovně, neotálejte s objednávkou, neboť ná
klad kvapem dochází.

Obracejte se ve svých literárních potřebách
na své knihkupectví, které Vás vždy řádně ob
slouží.

Svůj k svému!

Družstevní knihkupectví,
nakladatelství,

závod hudebnía papírnictví
w Hradol BErálové,Adalbertinum.

dobrého vykonati. V nemoci dlouhé, rok trvající, léčil
jej velmi obětavě svědomitý, dobrý a nezištný lékař
Dr. Josef Honzů z Turnova. Nemoc nebožtíkova byla

však nevyléčitelná. Těžká byla porucha Srdeční, již
sl zesnulý katecheta ulovil při loňském namáhavém po
chodu turistů. Vrátiv se do Turnova, postěžoval si své
mu příteli: »Tyto dny jsem se uhnal a cítim, že jsem se

-zdravím hotov.« Budiž čest jeho památce!
Vloupání se do kostela. V noci ze 20. na 21. srpen

vloupal se zloděj do kostela v Bělé. Vzal silnou motyku
z márnice na hřbitově a tou vypáčil dvoje dvéře, ve
doucí do sakristie a tam vzal jen jeden humerál. Peníze
se v sakristii nenechávají a kalichy i monstrance uscho
vávají se na faře. Do kostela zloděj ani nepřišel; buď
byl něčím vyplašen, anebo, vida nezdar v sakristii, do
kostela ani nešel, ačkoliv do kostela ze sakristie jsou
jen chatrné dvéře.

Výstava v Plsku. Jako všude za éry výstavní, tak
i v tomto městě jsou potřeby zdraženy. Našinci však
nám sdělují, že v restauraci +U bílé růže< jest obsluha
velice levná a při tom solidní. Proto odporučujeme tu
to restauraci našincům, kteří do Písku zavitají.

Cičuému »Sekretarlátu Svatováclavské Matice Škol
ské v Praze! Místní katolické spolky pořádaly společně
v neděli dne 11. srpna t. r. jubilejní slavnost na oslavu
dvacítiletí Katolické Jednoty a desítiletí Křesť. soc. spol
ku paní a dívek v Polné, která vzdor chladnému a ne
přízňivému počasí slušně se vydařila. Vstupné bylo od
poledne do koncertu 22 hal. s daní ve prospěch Svatová
clavské Matice Školské. Jelikož vstupenek prodalo se
500, odesílá Vám pořadatelstvo obnos 10 K. Malý sice
dar, ale bude-li ho jinde tímto způsobem následováno,
míže se získati značný zdroj přljmů. Na Katolickou Jed
notu račte zaslati pokladničku. Odcházím na cvičení. Po
návratu dohodneme se, jak účel a snahy naší »Matičky«
více zde ve známost uvésti. Vašim snahám »Zdař Bůh!«
— V Polné, dne 13. srpna 1912. Za pořadatelstvo jubil.
slavnosti katol. spolků: Karel Hladký, knihařský dělník,
t. č. jednatel Katol. Jednoty v Polné.

Choceň.

Račte si vyšádati vzory jarních a letních látek,
které letos přináším v bohatém výběru.

Veledů-tojnému dachnovenstv doporučnjí zvláštní
novinku pód násvém „PRENTAM“v ceně metr K 840



Praktikanta
ze epořádané rodiny přijme ihned

Družstevní knihkupectví
v Hradci Král. (Adalbertinum).

Žádoucím je absolutoriom z 3. ročníku školy
měšťanské aneb nižší střední školy.

Ctenářové našich katolických listů prodali by všeho
drubu ovoce. Nabízejí přes 1000 metráků zimních jablek
panenských, renet atd., hrušek přes 500 a, švestek na
tisíce metráků; ovoce buď syrové nebo sušené. Naše
hospodářské a děnické odbočky, různé spolky a orga
nisace mohly by tu hromadným nákupem svým členům
lacino zaopatřiti zdravé ovoce na zimu. které za ny
nější drahoty jistě přijde vhod. Udávejte adresy, kde
by sl přáli ovoce nakouplil. — Též ochotně zprostřed
kujeme pojištění všeho druhu. Dotazy vyřídí katolické
Úvěrní družstvo »Eliška« v Hradci Králové (Adalberti
num).

Různé zprávy.
O sociálním působení katolické církve podává svě

dectví liberální španělský list »El Mundo«, který napsal
o práci katolických španělských zemědělců: »Katolická
akce jest na nejlepší cestě k úspěchu. Musíme uznati, že
katolíci počali prakticky prováděti jediný způsob, kte

rým se může pomoci zemědělcům. Jejich záložny, vzá
jemné pojišťovny a j. nám to jasně dokazují. Strana le
vice musi jen křičeti, místo aby následovala jejich pří
kladu. Časy se změnily. Dnes jsou již zastaralé politické
a historické strany a nahrazují je hospodářské. V tom
pak náleží budoucnost oné straně, která bude nejvíce
pomáhati zemědělcům. Tu pak ukázali jen katolíci, že
jsou na nejepší cestě.« Tak mluví list, jehož nemožno
obviniti z klerikalismu, a to ještě v zemi, ve které se
vytýká katolicismu, že zotročuje obyvatelstvo tělesně i
duševně.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové s Illálkami
v Semilech, v Praze, v Krakově a v Plznl. Účet roz
vážný k 30. červnu 1912. I. Aktiva: Hotovost pokladnič
ní K 343.818.40, směnky v zásobě K 12,574.411.52, cenné
papíry vlastní K 6,547.224.91, půjčky na cenné papíry
a report K 10,743.865.23,devisy, cizí valuty, mince, ku
pony K 538.969.23, Dlužníci K 33,871.828.13, dlužníci od
dělení pro zboží K 377.769.81, pohledávky na zaručenou
daň K- 515.000.—. Nemovitosti: skladiště u nádraží K
147.453.85, bankovní budova v Hradci Král. práv. d. č.
177:195 K 194.313.57, bankovní novostavba práv. d. č.
139i140..K. 557.594.91, bankovní budova v Semilech K
90.552.23, bankovní budova v Chrudimi K 52.000.—, čin
žovní dům v Hradci Králové č. 294 K 44.000.—, celkem
1.085.914.56.Movitosti K 226.695.27.Účet transitorní —
převodnípoložkyK47.765.76.DohromadyK66,873.262.82.
— JI. Passiva: Akciový kapitál: 37.500 akcií po K 400.—
K 15,000.000.—. Fondy dohromady K 2,676.387.48. Vkla

dy dohromady K 40,811.860. Věřitelé: nevybraná divi
denda za r .1910 a 1911 K 6.216.—. Účet garančních

akceptů: zaručená daň K 515.000.—. Účet transitorní K
212.734,65. Zisk: zůstatek z r. 1911 K 42.442.56, do Červ
na 1912 K 613.447.97, celkem K 655.890.53. Dohromady
K 66,873.262.82.

Zkouška z pravdomluvnosti a zásadovosti. Říšsko
německý katolický list »Augsburger Postzeitung« pro
vedl velice vtipnou zkoušku, kam až sahá svobodomysl
nost a stejné měření nepřátel, kteří tolik se nakřičí o
rovnosti, stejném právu, o zásadové důslednosti. Vy
tisk] totiž bez poznámky těchto 9 vět: »1. Farář, politi
ka a tisk jsou spjati mnohem úžeji, než se obyčejně my
sil. 2 Náboženství a politika jsou obory ne totožných
zásad a snah. Však setkaly se ve všech dobách a toi v
osobách jejich nejznamenitějších představitelů. 3. Jako
musí zástupce náboženství míti zájem o politiku, jakožto
podstatnou složku života kulturního, tak má a musí se
i politik zajímati o náboženství, ač-li toto náleží k pra
vému lidství. Náboženství a politika nemají navzájem
vésti vojnu, nýbrž se podporovati. 4. Politický farář
není »nesinyslem«, nýbrž přes všecky námitky činitelem
státu i církvi prospěšným. Politika musí faráři býti více
nežli vedlejším zaměstnáním. 5. Politická činnost fará
te nezná jiných mezí, nežli důležitější ještě úřední po
vinnosti. V příslušných mezích jest činnost jeho v tom
směru tím vítanější, že jako farář v sociálních i politic
kých bojích přičiňuje se o uklidnění a vyrovnání. 6. Po
litického a sociálního života v naší době nelze si mysli
ti bez denního tisku, této první velmoci v moderním

-žití národů. 7. Z leva i z prava slyšeti nářky na moder
-M Úsk denní. Jisté zlořády jsou nesporny a jest velice

přo národní rozvoj žádoucno, aby byly odstraněny. 8.
Farář již svým povoláním- a postavením jest veden k
tomu, aby se přičinil o zušlechtění tisku, a to ne pouze
kritikou,nýbrž vydatnou součinnostiz lásky-k lidu 1
vlasti, v duchu onoho Pána, jamuž slouží. 9. Ano, je to
farářova svatá povinnost fako muže, občana a Křesťana,
aby v politice i tisku ze všech sil pomáhal a radil.«:—
Rozumí se, že po těchto slovech šlehaly blesky z libe
rálních listů proti »štvavým kaplanům«. Rudá »Míln
chener Post« sl také ulevíla důkladným protestem. Prý
uvedených 9 zásad jest nejpřesvědčivějším' dokladem,
Jak jest potřebí brzké rozluky církve od státu. — Zatím

ře

však se ukázalo, že ony věty jsou opakováním toho,
co mluvil protestantský farář Koffler na švýcarské e
vangelické synodě. Liberální tisk v některých místech
sám ty zásady uveřejnil, aniž by byl Koftlerovi něco
vytýkal. Jakmile však tatáž slova opakována v listě
katolickém, hned začalo protestní bzučení protikatolic

naběhl liberální tisk, pokud si nevšiml, před jakou ge
nerální zkoušku byl postaven.

Obrovský vzrůst státního dluhu, V rozpočtovém vý
boru přednesen přehled státního dluhu, jenž vzrostl v
červnu letošního roku přes 12 a půlmiliardy. Letos při
bylo nového dluhu 143 mil. (vypuštěno renty sice za
358.5 mil., ale tím splaceno 215 mi. starého kasovního
dluhu). Koncem minulého roku bylo ho 124 miliardy.
V tom je společného dluhu 5.5 miliardy, z čehož Uhrám
náleží čtvrtina, nám pak tři čtvrtiny úrokovat. Rakousko
samo má dluhů 7.04 miliardy, 3 miliardy železničního a
ostatek jiných dluhů různě pojmenovaných. © Uherský
státní dluh doplňuje tuto dluhovou sumu celé monar
chie na silných20. milard (20.000 milionů!). Má tedy
na sobě každý občan monarchie dluh — už když se
narodí — 400 K a po celý život se ho nezbaví, kdyby
se sebe více přičiňoval. Porostou-li dluhy státní tak,
jak rostly od roku 1890,pak se může státi, že v několika
letech každého tohoto nově narozeného občánka pře
váží ta částka dluhu státního (ve stříbře vzato), co
na něho připadne.

Kněžský dům v Luhačovicích. Kdo z kněží by chtěl
bydleti ještě letos v kněžském domě, nechť se přihlásf
u p. Jana Holanského, majitele sousední villy »Zátiší«.
Členové »Podpůrného spolku kněžského« platí 1 K den
ně, nečlenové nejméně 2. K. —.Jan Vychodil, assesor v
Cholině, t. č. předseda.

Starost o učitelstvo v zemich katolických a »proti
klerikálních«. Listy pokrokářského učitelstva píší, že
křesťanští sociálové jsou nepřátelé učitelstva a vzdělá
ní. A zatím u nás v Rakousku mají nejvyšší platy učitelé
v zemích alpských, kde vládnou »klerikálové« a nejbíd
nější v Čechách, kde vládnou agrárníci a liberálové. —
A ještě jeden doklad. V Bavorsku vládnou katolíci. Mají
úplně ve svých rukou celou vládu. A tato »klerikální«
vláda zavedla pro větší vzdělání učitelstva ústavy še
stitřídní. U nás jsou pouze čtyřtřídní. Učitelstvo již dáv
no po takových ústavech volalo a teď se mu jich dostá
lo v »klerikálním« a »zpátečnickém« Bavorsku.

Když se jedná o dobře placená místa. Nastane-lí při
tom i mezi nejpokrokovějšími soc. demokraty existen
ční konkurence, pak se vybíjí závist a žádost msty vý
buchy přímo sopečnými. Zase nový příklad. Orgán soc.
dem. centralistů »Proletář« píše: »Prohlašujeme celé
veřejnosti, že žádný náš člověk nikdy nesedne k jed
nomu stolu s největšími štváči a nepřáteli chudobného
lidu, s Tusarem, Roučkem a Vaňkem.« — Ovšem pokud
tito tři předáci soc. dém. sháněli do pokladny Adlerovy
tisíce, byli to nejvzornější občané. Lidé stojící za »Prole
tářem« je vyhlašovali za povolané spasitele. Když však
přestalo přímé posluhování vídeňským židům, stali se
tak hroznými, že vedle nich nemůže centralista ani se

Vyznamenaný katolický kněz. Francouzský ministr
vnitra udělil abbému Vidalovi ve Fontienne záslužnou
medaili. V jeho obci totiž vypukl tyf, jimž nakaženy by
ly skoro všecky rodiny. Jejich farář stal se tu milo
srdným bratrem, navštěvoval všecky, staral se chudým
o potraviny, přestýlal nemocným lože, obsluhoval je a
největší ubožáky dovážel do nemocnice.

Krásná lidumilnost. Koncem roku 1911 spadl v Ou

ellu blíže Barcelony ve „Španělsku mladý dělník do ká
dě, naplněné žíravinou a těžce se poranil. Lékař pro
hlásil, že by se uzdravil, kdyby se obětovalo 20 osob
a každý z nich obětoval nemocnému malý kousek své
vlastní kůže, jinak poraněný zemře. Když se to rozhlá
silo, přihlásili se oba synové továrníka, u něhož onen
dělník pracoval, dále se obětovati chtěl larář té osady,
pak přihlásilo se 17 dělníků. 20 operací bolestných by
lo provedeno a onen dělník zachráněn na životě. — Věru
vzácný příklad účinné lásky křesťanské ku bližnímu.
Příklad, co zmůže pravá víra!

Atentát na vídeňského arcibiskupa kardinála dra
Nagla. Světící biskup Dr. Píluger těžce zraměn. V ne
děli před zahájením slavných služeb Božích v kathe
drále sv. Štěpána, podniknut byl na kardinála Dra Nagla
útok, který se nezdařil. Útočník minul se svého cíle a
zasáhl světícího biskupa Dra. Pflugera, kterého těžce
poranil. Útočník by! zatčen. Je to jistý Heřman Princ.
Polovici svého života ztrávil v žaláři a v polepšovně.
Těžce zraněného biskupa podaří se „vyléčiti.

Národní práce lidově-pokrokového advokáta. »Hlas
Lidu«, tedy list soc. demokratický, píše: »Prostějovský
dr. Perek má v celé široké veřejnosti již ustálenou a
dvokátskou pověst. Nepěknou tuto pověst hledl však
rozšířiti ještě v jiných směrech. Nenajde se již snad ani

Jediný člověk, který nešťastnou náhodou dostal se do
jeho spárů, jenž neměl by proti němu oprávněné stíž
nosti, Nad činností tohoto advokáta musela samotná
advokátní komora vynésti svůj soud, a také my již ne
sčíslněkráte poukázali jsme v listě na jehe činnost.
Před nedávnem uveřejnili jsme případ domkářky vdovy
Kučerové z Čelechovické Kaple, kterou připravil Perek
o poslední její majeteček, tak že musela v zimě se svý
mi dětmi přenocovati v nekryté kůlně, nyní opět sdě
len nový případ. Vdova Kchýrová z Malého Hradiska
mělu spor se svým tchánem o podil, který měl býti
vyplacen jejímu muží po. matce.: Tchán tvrdil totiž, že
zemřelému muži podíl vyplatil, a Zádal na vdově, aby
po smrti mužově vyplacení podfiu mu potvrdila, což ta
to přirezeně odmítla. Záležitost projednávána byla před

m Šandkénáměstíč.103.

soudem v Plumlově, kde Kchýr svědky dokazoval, že.
skutečněpodíl vyplatil. Soud přidal se najeho stranu
a Kchýrová odsouzena byla k placení soudních útrat.
Jelikož však proti rozsudku byly činěny vážné námitky,
slíbil dr. Perek rukou dáním Kchýrové, že.podá rekurs.
Vdova slib dra Perka přijala a pověřila ho, aby vše po

uřebné zařídil. Po nějakém čase dostala však vyrozu
mění, že. nezaplatí-li soudní útraty sporu, bude vedena
proti ni exekuce. Na její námitky, že proti rozsudku
podán byl rekurs, sděleno jí bylo, že rekurs podán ne

byl a následkem toho rozsudek soudu nabyl platnosti.
V advokátní kanceláři dra Perka, kde žádala Kchýrová
za vysvětlení, proč rekurs podán nebyl, hleděli bezpod
statnými výmluvami svaliti všechnu vínu na Kchýro
vou. VeliKý účet za toto opravdu vzorné zastupování
dr. Perek nezapomněl ovšem vdově předložiti. Tak sta
rá se dr. Perek o záležitosti svých klientů, které v ka
ždém případě vyssaje až na kost.«

Nové dílo o koncilu Tridentském. U příležitosti eu

charistického sjezdu vydáno bude velikolepé dílo s čet
nými velice informativními ilustracemi. »Das Konzil von
Trient, sein Schauplatz, Verlauf und Ertrag«. Za účasti
theologické sekce Lvovy společnosti (Leo-Oesellschaft)
sepsal universitní professor dr. Jindřich Svoboda. Z
prvých archů, jež nám byly zaslány, možno se přesvěd
čiti, jak pojednání bude podrobné a vědecky přesné.
Cena určena na 6 K.

Pravda. »Na světě to nejlepší, co možno chtíti, ve
zdraví každý den, Kathreinerovku píti,« tak doznělo ne
dávno v jedné písničce a pochvala, kterou zpěvák za
píseň sklidil, byla nejlepším důkazem, že zpěvák mluvil,
vlastně správněji, že zpíval přítomným hospodyňkám z
duše. Pravdou zůstane přece: »Kathreinerovka« jest nej
lepší káva a i Co se za 21 roků hospodyňkám co »něto
ještě lepšího« odporučovalo, nemělo dlouhého trvání —
neosvědčilo se. Jak mnohé, které něco jiného zkoušely,
vracely se opět ku »Kathreinerovce«. »Kathreinerovka«
jest nejen náramně zdravá a laciná, ale také lahodná a
zrnkové kávě tak podobná, že se může píti i úplně sa
motná, bez přísady. A co se při tom peněz ušetří! Co
zpěvák tudíž zpíval a co nám na ulicích skřítek zvěstuje,
jest a zůstane pravdou: Kathrelnerova sladová káva
Kneippova přináší štěstí do každého domu.

Konečně. Po desitileté úmorné, mravenčí píli a spo
řivosti podařilo se Českému pomocnému -spolku pro nez
mocné plicními chorobami v království Českém přikro
čiti ku stavbě sanatoria pro dospělé nemocné plicními
chorobami v krásné, lesnaté krajině na Pleši u Nové
Vsi. Tisicům bude zde vráceno zdraví, nesčetným rodi
nám živitelé, lidské společnosti nové zdatné síly. Ná
klad stavební obnáší jeden milion korun! Uvážtme-li, že
schází ještě polovina tohoto značného nákladu, aby toto
dílo milosrdenství mohlo ve skutek uvedeno .býti, po
chopíme nejlépe velikou důležitost +Druhé české loterie
na dostavbu sanatoria na Pleši.« V zájmu trpících spolu
občanů rádi obětujeme nepatrný obnos 1 koruny za los
a přispějeme tím k úhradě scházejícího stavebního fon
du. Tím vykonáme dobrý skutek vedle naděje na šťast
nou výhru 40.000 korun. Kancelář »České Loterie« v

Praze I., Karlovo nám. 32. obratem vyřídí veškeré ob
jednávky.

Mělce, škůdcové z říše živočišné. Jejich zhoubný
život pro rostlinstvo a ochranné prostředky proti ním.

Nákladem Ústředního zemědělského knihkupectv? (A.
Neubert) v Praze, Hybernská ul. 20. Za 40 hal., poštou
45 hal. Mšice jsou nejrozšířenějšími a nejškodlivějšími

ník — v brožuře této pojednává podrobně o životě, roz
plemefňování a hubení mšic dle svých vlastních i cizích
zkušeností, takže knížka stane se dobrým vodítkem pro
každého, kdo škůdcům těmto čeliti hodlá.

Všelicos. V Portugalsku v četných městech zatčeno
na 400 monarchistů, mezi nimiž mnoho kněží, a uvrženo
do žalářů, které jsou přeplněny.. — Při opakujícím se
zemětřesení v Tureckuobjevily se na různých mistech
dardanelského. pobřežípetrdelovéprameny.Petrolej
vtékal do moře, zapálil se a utvořil na vodě škvárovitý
povlak. — U příležitosti 82. císařských narozenin 18.
srpna udělena milost 60 odsouzeným, jsteřísi odpykalí
větší část trestu. — Vláda ruská vypdvěděla za hranice
člena řádu Pavlánského Przeždzisského, který byl jed
nouz nejvýznačnějších osob kláštera Jasné Hory v Čen
stochově. Vláda ruská nechce míti na Jasné Hoře mni
chy vzdělané a vzorné! — Vrah Toman vyřízení zma
teční stížnosti očekává v děsném duševním rozrušení;

ká. — Krajina mezi Táborem a Pfskem dne 15. srpna
navštivena byla hroznou bouří, spojenou s průtrží mra
čen a děsným krupobitím. — Ve francouzské sociální

demokracii došlo k roztržce: revoluční svaz dělnický se
odtrhl; v provolání horuje pro autimilltarism a sabotáží.
— Slečna MUDr. M. Burešová, sekundářka pražské vše
obecné nemocnice vykonala se svolením ministerstva
vnitra fysikální zkoušku, aby mohla nastoupit! zdravot
nickou službu u polítických úřadů. — V ruském Podolí
onemocnělo přes 7000 osob břišním tyfem. — V posled
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ní době byly zjištěny v různých krajích Moravy žel
vy. — V minulých dnech zahájen byl v Paříži sjezd
hluchoněmých, jehož se súčastnílo přes 600 osob z ce
lého světa. — Ruská vláda zakázala prozatím na tří léta
lov sobolů.

Prosba. Komu známo jest něco důležitého neb za
zakla

datele kongregace Bratří Nejsv. Svátosti Oltářní, prosím,
aby mi to laskavě sdělil písemně. Dr. K. Slavík, pro
fessor bohosloví v Čes. Budějovicích.

"Konkurs. Na českém reálném gymnasiu v Orlové ve
Slezsku, vydržovaném Ústřední Matici Školskou, ob
sadí se počátkem školního roku 1912—13místo skuteč
ného učitele klassické filologie, a kdyby nebylo žada
telův zkoušených, misto suplujícího učitele téhož oboru.
Požitky s místem tim spojené jsou stejné jako na ústa
vech státních. Nekolkované, ale řádně doložené žádosti,
poslány buďtež nejdéle do dne 5. září t. r. výboru Ú
střední Matice Školské v Praze-l., Husova třída čís. 3.

Zemědělská prodejna dobytka v Praze-Vll. V pon

střední trh dobytčí celkem 1236kusů dobytka hovězího
a to 206 kusů původu domácího. 916 kusů původu ha
ličského a ll4 kusů původu uherského. Průběh trhu byl
prostřední a prodáván dobytek původu domácího a to
prima volí při povolném smýšlení a celkem o 2 K lev
něji 1 kg živé váhy, voli druhých jakostí celkem za
ceny týdne minulého, krávy při hbitém odbytu a vyš
ších cenách, býci při pevném smýšlení a celkem cenách
týdne minulého. Tentokráte bylo dopraveno na ústřední
trh více dobytka hovězího středních jakostí a málo
prima zboží, majitelé nabízeli zboží ochotně, leč snažili
se ubájiti ceny. Při zahájení trhu nastalo a až do konce
trvalo příznivé smýšlení, vzdor tomu, že kupci chovali
se následkem většího příhonu zdrženlivě. Celkem byla
nálada klidná a trh končil cenami u dobytka původu do
mácího a to voli od K 1.— do 1.16, prima K 1.17 do 1.24,
výminečně od K 1.25 do 1.27, býci od K 0.80 do 1.16,
krávy od K 0.94 do 1.14, dobytek původu haličského a
to voli od K 0.90 do 1.24, býci od K 0.76 do 1.22, krávy
od K 0.58 do 1.04; do 1 roku staří volci a jalovice od
K 0.78 do 1.10, dobytek původu uherského voli od K 0.92
do 1.23. Vše za 1 kg živé váhy bez potravní daně. Dra
hou vyvezeno bylo 175 kusů hovězího dobytka na růz
ná místa spotřeby mimo Prahu. Neprodaného dobytka
odehnáno z trhu 8 kusů. Průběh trhu masného byl pro
střední a prodávala se telata při dobrém odbytu od K
1.80 do 2.20 1 kg mrtvé váhy, maso hovězí při vleklém
odbytu a nižších cenách, skopci celkem za ceny týdne
minulého, vepři při značně zvýšených cenách a čilém

odbytu. ——
Inserty do kalendáře »Křesť. Organisátor« přijímají

se ještě celý týden.ČL WCD
> Přátelé pravdy!

Protivnícikatolickécírkvešířímezinášlid
celé opousty.prolhaných brožar na petypu naši
Proto uposorňujeme Vás všecky na obranné bro

ky elooé které důkladnými,promyšlenýmimaří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„S
E ÚVAHY.

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

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.
Při hromadných objednávkách poskytujeme

50 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudíž může si každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
aš nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomorati, aby pro případný útok byli

jeni. Pracuje-li 62 nepřátelským tiskem na
skáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potř-hí

trvale státi na stráži. Laskavé čtenáře
by si prohlédli seznamdosud vyšlýchbrožur, jak
jest uvedenna. obálce tohoto čísla.. Objednávky

admiaistraco „Časových Úvak“© v Hradci ové.>„S
Inteligentní dívka

u věku přes 80 let, indastrisiní ačitelka, české
4 německéřečimocná,proší© ——o místo hospodyně,
nejraději na faše. Tóšby přijala.místo k útkám
aneboza :spolgžnáciku:starší dámě.Mimova
čení vyzná so též va vedení každé domácnosti.

buďtež. pod.anačkoy,„Fiootivost;. do adm.
ABD 5.2004Pe a děběc“ Re
£eo ALMI2 zal. čaykk2.

dodloncze5 Voaa V

i

e Člověkbez

svobodné vůle

Tento název nese nová důkladná
knihaDra Josefa Novotného.

Spis tento jest znamenitou vě
deckou zbrojnicí v boji katolíků

proti domněnkám
Volné Myšlenky.

Kniha probírá:

monistický názor světový,
původ světa od Boha,
existenci podstaty duchové,
determinismus a indeterminismus,
mohutnosti duše,
svobodu lidské vůle,

názory Dra Krejčího a Dra Ma
saryka,
theorii Lombrosovu o zločincích,
vliv charakteru, okolí, motivů,

společenských poměrů atd. na
volbu člověka
atd.

Cena 3 K 20h.

Objednávky vyřídí

Družstevní knihkupectví

Račte si psáti o vzorky
: firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo

W“ v Hronově Čís. 186. “U8
Vývoz inčného a modního zboží. —

Doporučujevosvědčenýchjakostechkzimníseeoně:
Modní látky viněnéi dámskéi pamské

plátna, damašky,ubrusy, FY ns košile,
— —daty atd., překrásnýchmodních vzorů. — —
M“ Výbavy pro nevěsty “U8
sa levné, pevné, osny. Velkolepý výběr. ínoho po

chvalných uznání. — O vky vosně přes 2J K zast
vkuzně rozdruženýchsa18 ==

Obdrálteto nejlepší! | Křesť-sociál podnikl
OY“ Vpodnikutomtolze též bespečněuložiti "B
vklady proti G, úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Ceského===... | $ZemskéhoSvazu.| =

PAMÁTKY
a vhodné dárky

k první sv. zpovědi, sv. přijímání a
biřmování, k missiím a k velikonoční
spovědi, symbolické obrázky, obrázky
svatých, modlitební koiby ve skvost
ných vazbách' a různých cenách,
růžence. obrázkyv upomínku
na sv. křest

| + cenách: lorných na akladě má —

Družstevní knihkupectví ntSNÍH

V pozůstalosti zemřelého p. vikáře Karla
Šanského v Chroustovicích nalezá se zbytek
knih, asi 200 výtisků, které druhdy svým ná
klademv bisk. tiskárněvydal: rv

Brynychovy
KATECHESE.

Posluchači + p. biskupa Brynycha, bývalého
professora pastorálky, katechetiky a methodiky,
znají oceniti praktický význam jeho katechosí.
Mladší dáchovenstvo sotva asi tyto katechese
zná jen dle jména. Upozorňujeme na ně.

. Ježto se jedná o rychlé zpeněžení pozůsta
losti p. vikáře Janského, nabízíme tyto katechese

se značnou slevou 30%.
Krámská cena 1 výtisku o 196 str. (dříveK 180)
snižuje se tudíž na K 130 frankovaně.

Objednávky obratem vyřídí
Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

Přijm

nednka za klamný
na tři roky se zaopatřením.

ANT. FIŠER,
klempíř

v Hradci Králové, Karlova tř.
e.

arevnd

P kostelní okna
w odbor. provedení zhotoruje a dodává

Hr. Uhlíř
umělé sklenářství

v Třebechovicíchu Hradce Král.

Cenníky a rozpočty na požád. zdarma.

Sjezdovouzprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci Králové [909 konaném
četnými ilustracemi, s řečmi všech řečníků,

většinoo dle stencgrafických protokolů podanými,
— v rozsaho 36 tiskových archů velké 69 —460 str

nabízí ve výrobní ceně K 3 — fraoko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

udobnuny starší
pro piano nebo harmonium
prostřední těžkosti

se levně koupí.
Dotazy zodpoví administrace t. listu.

Atelier procírkovní malbu

Ju Hlávka,
— meliř el k. obrazů,

Praba— Král.Vinobrady,
| ' Puchmejerova ul. 68..

M doporačaje reledůst. ducbov
£ 8 |- vensívy

oltářní obrazy, kříž. cesty
atd.na plátaě,P o provedení.
Nákresy i vzórky franko. Nejlepší doporučení.A jk n U
“S ba mší100P xs Pe .Arn Bo„a - o“



Katolický poněžní ústav

Úrěrní družstvo Eliška“
v Hradci Králové (Adalbertinum)

„ BFpřijímá vklady "UB
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.

Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez
výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

: Z ligádiššcíi
33 Ešgl saké kkré
.e m A%Ss65 8258%“ F 3ma s M54 -PŘ 38 esbu S š-ešrtkdáš Ě
o A E šť EE l
2. S KEFEKÉKÉ28 „don Básás85EBD 55Ro<5á898
5.2 ŠsšEššÉla oČER EE:

ného pána, pana

Aloise

buďtež tuto vzdány

čenstvu v Nových Hradech a m. j.

Truchlící příbusenstoo.

Přečetnáwyznamenáníadoporučení.

u
Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkráx spol.
v Hradci Králové.

Oklady: fm,Praka, Vide, Badapošt.
Podálová harmonie

obou soustav v kašdó ve- ALKM
líkosti, pro kostel, školu

i ku ovičení. i

Cenníky zdarma a
franko. kh

Hasplátky od 0 K* Ake
P. T. duchovenstva

zvláštní výhody.

ESDef“
Duch

katolické :
Obnovy.

Sepsal |

Eduard Jan. Nep. Brynych.
Sbírka úvodních článků "»Obnovy«, jež jsou
plodem nezapometrutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatyl české. Velice
zajímavá,populární to- četbápro: vzdělanéi
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadřné tytočlánky vzbudily v'českém

nérodě velikou, sepsaci; nijaksříženů podání

a P

--|

-en

Nová Ba
- pokladnice.
česk. humoru.

Veselé chvile
Na 256 stranách shledá čtenář 30 vy

braných, výborných statí humoristických.
Jsou zde uloženy velice svižné povídky a
částečně satiry, které upoutají každého
rázem.

Z obsahu vyjímámo:

Husy a paní(-í.
Zajíc s dvojí omáčkou.
Aprilová pohádka.
Jak stréček Nesvajba bele jednó nemocné.
Pan delechtor. —

O chometách nebolišto vlasaticích krátká
a gruntovná explikací.

O pominutí chomety, hvězdy veliké na
učení krátké.

záhubném krátká a gřantovná explikací.M.
Divokákupníhistorie.+

(ona kathy v póknéúprovů:£.K-20h

Objednávky. vyřizuje obratem.. —

Dvé prostranné
místnosti

za skladiště neb dílnu obuvníkům a krejčím
zvláště dobře se hodící jsou ihned
k pronajmutí. — K doptáníu firmy

K. V. SKUHERSKÝ,
6. úd dronní továrna mábythy v Hradci ně

která by na venkovské faře bez
hospodář. vaření domácí stravy,
čistění prádla m dolnácí úd

obstarévala. — Při vaření by jí,.
bylo-li by třeba, byla nápomooc
nou sestřenice farářova.

7 Nastonpiti mutno| nejdéle
14. září t. r., možno-li, též dříve.

Honorář uspokojivý.

Cestovné při setrvání na |
místě se hradí.

Leskavé nabídky na adressu: „Fara", poste
restante Nová Paka.

Hledám dívku,

p

Josef Štěpán,
v Pardubicích,

doporečuje závod uvůj velodůstojhéma ducho
venstvu 6 ul m úřadům k opravování

a přesinován (o
EOR mh kdal

alnosnípísma arůzných předmětůveniní 00male

! č slobu 4 provedení, čistá úmělockém.B +
Ě NASŠÍ omebsvívím se ns PO%

k, úebení bež zůrýku na



Kulturní jiskry.
Národnostní vyrovnání a církev. Jest ku po

divu, jak se řeší veliké otázky národnostní tak,
jako by ani neexistovaly ve slovanských národ
tostech obrovské náboženské společnosti, k nimž
se přihlížeti pilně musí, má-li býti luštění zdravé.
Vzpomeňme si jenom na pokusy Kramářovy o u
tužení styků slovanských národností. Počínal si
tak, jako by nevěděl z dějin, co znamená sjedno
zení Slovanstva u víře, a jako by sjezdy slovan
ských unionistů neměly žádného významu. Liberá
lové zkrátka se nacházejí na cestách křiklavě ne
důsledných. Chlubí se před cizinou hnutím husit
ským, které bylo přece po výtce náboženské, s
pýchou poukazují na prostomyslného theologa
Chelčického, staví před očí Evropy okázale bisku
pa českobratrského Komenského. Nenamítali nic,
když Masaryk se vyjádřil, že otázka česká jest 0
tázkou náboženskou. Přes to však při neldůležitěj
ších jednáních hledí otázku náboženskou co něj
více obcházeti. A jestliže pro jejich vlastní slepou
nedbalost ocitne se kněžstvo v soutěskách, pak te
prve spustí veliký rámus a diktují, jak má kněž
stvo hájiti posice, kterých vůbec dříve povolaní
politikové nehájili.

Všimněme si, jaké silné debaty se rozvíří v
pokrokářském (tedy proticírkevnickém) a liberál
ním tisku, když má dojíti k jmenování některého
biskupa. Tu se pojednou přece jenom církev po
kládá za důležitou složku v národním našem vý
voji. Jakmile však jest po jmenování, umlknou
protikatolické kapely a starají-li se o vysoké hod
nostáře církevní přece, pak to činí ve smyslu ne
gativním. Biskupovi se v těžkém postavení .ne

s velikým důrazem výtky, které spíše společného
našeho nepřítele dráždí, než aby přinesly positiv
ní zisk pro národ.

Žijeme v době smiřovaček. A tu se ozval v
Bergmanově »Právu Venkova« kněz velice časo
vými poznámkami. Poukazuje na palčivou otázku
matriční, která se konečně musí upraviti tak, aby
Čech byl v celé vlasti své obsloužen rovnoprávně
jako Němec. Jestliže hledá Čech zastání u svět
ských úřadů, řekne se mu, že to jest otázka vnitř
ní záležitostí církevní. Církevní úřady zase pouka
zují oponenta na cestu soudní. Jazyková otázka
při úřadování církevním musí býti pojata v kom
plex vyrovnávací. Pisatel praví, že české kněž
stvo. se musí v této příčině ozvati a že musí býti
v menšinových krajích na straně utiskovaných.
Ano — český kněz má v uzavíraném území pro
národ důležitost velikou. Ale tato důležitost ne
chce se uznati od volnomyšlenkářských učitelů,
kteří v takových místech knězi svými rejdy posta
vení stěžují. A ti z lidových zástupců, kteří se smi
řovaček účastní, počínají si tak, jako by církevní
stránka vyrovnání byla věcí zcela vedlejší. Zá
stupci katolického lidu se stali chytrou volební tak
tikeu lidé smýšlení »protiklerikálního« a ti roz
hodují na předním místě. A přece by měli pozoro
vati, jak by se usnadnila úloha menšinových pra
covníků, kdyby byly odstraněny některé copy,
jimiž vláda církev ku konci století osmnáctého
spoutala. Úvážíme-li, co všecko kněžstvo za ne
smírných obětí v době probuzenské pro národ.vy
konalo, lehce pochopíme, že ani nynějšímu knězi
nemůže býti lhostejno, je-li vydán na pospas pře
žilým formám, které jsou dílem osvícenských vol
tairovských diplomatů a těch kněží doby jose
finské, jimž bylo předním pravidlem sloužiti vládě
a potlačovati snahy celých pluků kněží národně
uvědomělých. Otázka menšinová jest i jinak velice
komplikovaná, ale církevní záležitosti ve smíše
ném území tvoří zvláště důležitý kámen úrazu, na
kterém si rozbíjí čela tolik duchovních!

V době, kdy organisace katolického lidu tolik
zkvetlv,-jen pošetilí politikové mohou jednati o ka
tolících a jejich potřebách bez katolíků. A kněž
stvo zz. vůdcovství hierarchie musí se o svá prá
va hlásiti, -aby nebyla církev v tom ohledu horší
Popelkou, než náboženská společnost židovská,
jejíž hlas jest tolik obávaný.

Moudrý politik každý musí po dlouhých zku
šenostech nahlédnouti, že otázka církevní se pře
hlížeti nikdy nedá u národa, v němž jsou miliony
rozhodných katolíků. Až se přesně a spravedlivě
rozhcdne, jaká práva mají naše menšiny v příčině
úřadování církevního a kdo má nad zachováním
práv těch v přední řadě bdíti, pak se učiní přítrž
různým reklamním rejdům Calabů, Wolfů a lidí
jim podobných.

Pokrokářsko-tiberálal spravedlnost. Jak extra
vlastenecké kruhy na kolenou klečí před soc. de
mokraty s prosbou, aby tito rozmnožovali řady
sokolské, již jsme Častěji zaznamenali. A také
jsme citovali, jak soc. demokraté odpovídají zá
porně a to s patra, jako velmožové ubohým ra
bům. A přece jenom mají soc. demokratické tělo
cvičné jednoty pokoj, ačkoli nosí jméno pruského
Žida Lassala. Zato však soc. demokraté bázlivým

————————————— —

sokolským hrdinum dávají výtopek, kdykoli se
jim udá příležitost. Zase nový doklad! V Jičíně
konala se dne 18. t. m. veliká slavnost na památku
50letého trvání Sokola jičínského. O průběhu re
ferují »Národní Listy« dne 20. t. m.: »Když několi
katisíccvý průvod seskupil se kol radnice na ná
městí a když právě promlouval starosta města p.
Jírů, vešel na náměstí asi 30členný průvod sociálně
deriokratický s vlajícín rudým praporem v čele a
prošel celým náměstím v bezprostřední blízkosti
řečníka za huronského řevu tureckého bubnu a
místní kapely. Starosta města byl nucen ustati v

tičtí mladíci, ubírající se na výlet do okolí města,
ukončí svůj buršácký »hec«. Soc. demokratům ji
stě nikdo nebránil, aby uspořádali svůj výlet s prů
vode-n v době sokolských slavností, vždyť námě
stí jičínské jest tak rozlehlé, že umožňuje současné
konání několika velkých manifestací, ale není du
stojno ani nejzarytějšího odpůrce, aby — — turec
kým bubnem přehlušoval slova váženého řečníka,
vítajícího tisicové zástupy. zavítavší jako hosté
od bran městských.« .

Nechť se tedy liberálové zamyslí zcela vážně
nad tolerancí těch, kterým pokrokáři posluhují tak
poníženě, jako zjednaní rabové. 30 soc. demokratů
odvážile se směle rušiti slavnost obrovského množ
ství národovců a nestalo se jim nic. Ba nebyli ani
ihned rázem upozorněni, že od 30 lidí obrovské
davy se terrorisovati nedají. Až soc. demokraté
dohráli, pak teprve bylo dovoleno starostovi mlu
viti. A nikde ani nejmenší křiky o zrádcích národa,
o lučavce našich vlasteneckých snah. Můžeme si
lehce domysliti, co by se stalo Orlům, kdyby v
takovém hloučku se odvážili zcela zbytečně a bez
taktně provokovati. Zajícům sokolským by ihned
narostla vysoce zježená hříva lví.

Pokrokářský tisk hraje při tom nejhorší ko
medii. Ačkoli ví, že našinci byli ze Sokola brutál
ně vyštváni, ačkoli nazval docela sám bezcharak
terností (!!!), jestliže člen Sokola účastní se cír
kevního: průvodu. Pokrokářský tisk hartusil neo
inaleně proti klerikálnímu >»tříštění« tělocvičných
jednot, přiznával právo na existenci pouze Sokolu
nynějšímu, mluvil o Orlech jako o zločinných škůd
cích tělocvičných jednot národních. Ale — soc. de
mokraté těšili se zvláštnímu privilegiu, třebaže
tříštili svornost již před katolíky zcela zbytečně
zvláště na těch četných místech, kde jsou starosty
a cvičiteli Sokola pokrokáři a zarytí volnomyšlen
káři. Ti jdou přece soc. demokratům tak na ruku,
že jen zpupná pánovitost může pohrdnouti tako
výn: poníženým přisluhováním. A ejhle, soc. de
mokraté tříští přece, ačkoli vidí kolem sebe ohnu
té páteře až k zemi. A pokrokové výtky? Zastr
čeny hezky do šuplíku, aby rudý lev neukázal
svým domestikům ostré zuby. Tak tedy vyhlíží ta
pokrokářská statečnost a rozhodnost těch masa
rykovců, kteří odporučují ráznost a otevřenost
stále lidem jiným.

Velikému sokolskému sjezdu pražskému vě

„neslučitelno, aby člen sokolské jednoty byl záro
veň členem dělnické jednoty tělocvičné. Přísluš
níci politické strany soc. demokratické jsou ovšem
stejně srdečně vítáni v našich řadách, jako každý,
kdo souhlasí s našimi zásadami . . « »Uvědomělý
sociální demokrat nemůže a nesmí býti členem
jednoty sokolské. Právě tak, jako příslušenství ke
straně soc. demokratické káže mu, aby byl členem
soc. demokratické odborové organisace, musí mu
jeho socialistické přesvědčení diktovat vstup do

Na to zůstali pokrokářští nevolníci odpověď
dlužní, ačkoli rozhoduji v tolika jednotách. Náhra
dou za to si vypůjčili vlasy katolíků a spílali jim
podskalácky, ačkoli katolické listy positivní práci
Sokolstva příznivě oceňovaly. Může býti větší zba
bělosti?.

„U kobo se vlastně děje assimilace? Nikoliv u
žiší ale u křesťanů. V jediné obci dovedou dva,
tři Jidé krátkozraké nafoukance protikatolické po
židovštit v nejkratším čase, třeba že spletené kře
sťany nenutí ke vstupu do židovské církve. Pří
kladu takových jest spousta. A vizme nyní i ně
která veliká města, v nichž do nedávna byl živel
slovanský panujícím. Varšava, která jest dvakráte
tak veliká jako Praha, netoliko má polovici oby
vatelstva židovského, ale židé docela pánovitě již
Polákum diktují své rozkazy, jež musí Poláci plni
ti, nechtějí-li od :přistěhované rasy trpěti ještě
větší násilí. — Haličský »Glos Naroda« v úvodním
článku již tvrdí, že polská městai v Haliči docela
pozbývají svůj polský charakter, že se požidov
šťují. Volá po sebeobraně polské. Výmluvný to
tedy dokument, jak se tam židé v řadě několika
století >assimilují«. >Glos Naroda« také prudce ú
točí na israelskou alianci, jejíž orgán Sonn- und
Mondtagszeitung<« napadá akademické a středo
školské organisace, jako by prý pěstovaly irreden
tism a myšlenku polské republiky. Ovšem že ten
židovsko-německý orgán jest sionistický. Zkrátka
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všude se ukazuje, jak chytrý žid dovede požidov
štit hloupého křesťana, jak si dovede k svým zá
měrum zjednati ochotné prodejné křesťanské slu
hy — a jakmile svoji moc upevní, pak vystupuje
proti křesťanským kruhům se vší neomaleností.

Pokrokářská lučavka. Rozčilení na Opavsku
nad pokrokářským rozbíjením českých řad stoupá.
Veliké zásluhy o upevnění českých posic měli po
slanci lirubý, který odešel do Vídně, a dr. Stratil,
který zemřel. Ti překáželi pokrokáři Zíkovi v jeho
ctižádostivých plánech. Pro štvanice pokrokářské
vzdal se svého mandátu i zasloužilý bar. Rolsberg,
který sice se počítal za agrárníka, ale projevil schop
nost, starati se o menšinu nestranně. A poněvadž
vážné české kruhy ve Slezsku nechtěly své osudy
svěřiti ješitnému Zíkovi, založila se nová strana —
pokrokových agrárníků a ovšem také nový list.

Opavský Týdenník: poznamenává: »Rozhod
ně nemužeme nazvati pokrokářstvím, jak se to
dnes u nás na venkově praktikuje, sesměšňovati
a zneuznávati práci kněží, byť sebe lepší, a práci
lidí, kteří nejsou zrovna nadšeni stranou pokro
kovou.c Zíka posadil se k hotovému stolu, sklízí
plody z těch stromů, které vypěstili v menšino
vém území konservativci. A při tom drzost novo
pečené strany jest tak veliká, že se chce mmstítiče
ské straně za to, že menšinový orgán »Opavský
Týdenník“ si dovoluje správně kritisovati velikáš
ství Žíkovo. Pokrokáři docela sahají na hrdlo nej
důležitějšího českého tamního spolku »Matice O
pavské«. Prý nebudou dávati »Matici: příspěvků
tak dlouho, pokud v ni bude seděti redaktor »Op.
Týdenníku«. Kdyby se začala takovým způsobem
mstít na národu strana každá, představme si, kam
by to došlo. Že se k tomu bojkotovému heslu při
dalo se vší horlivostí pokrokové učitelstvo, rozumí
se samo sebou.

Poněvadž bylo dosud o stavovské zájmy če
ských rolníků docela dobře postaráno, jak ani Zí
ka zapříti nedovede, jest patrno, proč se vlastně
noví agrárníci ustavili. Čechové se mají státi ná
strojem kulturních rejdít pokrokářských. —Zíkovi
stoupenci také zmařili pokusy o jmenování společ
ného kandidáta menšinového, nebyli spokojeni, když
za účasti katolíků jiní rozvážní občané navrhovali
kandidáty. kteří by se chovali nestranně jak ke
konservativcum, tak k živlům pokrokovým. A tak
lučavka rozkládá národní solidaritu beze všeho
soucitu dále.

Nejvytřibenější moderní kritika. Prý časopisy
přispívají stále k zdokonalení soudnosti, samostat
ného, nestranného nazírání, vzdělání. Ale jak na
bude nestranného názoru na svět, na povahu osob
čtenář neurvalé >Rovnosti«, o tom svědčí tyto dva
protilehlé referáty. Sám >Čas«, jehož nespravedli
vě stanovisko k naší straně den ze dne se proje
vuje, poznal, že by příliš křičelo, kdyby se házelo
blátem po tak ušlechtilém a bystrém kulturním
pracovníkovi, jakým jest nový opat Rajhradský P.
Prokop Šup. Napsal o něm tedy dne 12. srpna:
>P. Šup je i v širší veřejnosti znám jako pilný pra
covník v oboru náboženských dějin a v národním
hospodářství. Jeho »Náboženské rozhledy“ v re
vui »Hilídce«vynikaly alespoň snahou po objektiv
nosti a nezaujatosti a bývaly prosty veškeré ten
dence klerikální .. . Denní list, rajhradským klá
šterem vydávaný, »Hlas«, zůstal až do dneška po
měrně nejslušnějším listem klerikálním a národo
hospodářské články, které do něho psal P. Šup,
dobývaly si pozornosti i v kruzích neklerikálních..
Proto může jeho volbu i odpůrce uvítati s povdě
kem.« Tolik tedy »Čas«, ovšem s nezbytným při

Ale »Rovnost« dne 14. t. m. povahopis nového
opata usnadnila si takto:

»Po smrti opata Korčiana stal se nyní jeho
nástupcem páter Šup. Trochu prosaické jméno, ale
vyšperkuje-li se titulem »Jeho Milost«, zní docela
slavnostně. Jeho Milost Šup bývala kdysi učite
lem, ale docela rozumně zaměnila hubený slabi
kář za tučný breviář. Nesvědčí to sice právě o ve
likém nadšení pro službu boží, ale páteru Šupovi
to nevadilo, aby se nestal opatem bohatého klášte
ra. poněvadž — psával do klerikálních novin a je
prý kapacitou v národohospodářství, neboť před
náší tuto světskou vědu aspirantům nebeského krá
lovství v alumnátě. Klerikální tisk ho za to pasuje
na »vynikajícího literáta“ a pracovníka křesťansko
sociálního.«

Mluví-li tedy >Čas« ve své lokálce, věnované
Šupovi. o mravních trhanech a politických kramá
řích, o rvavém a mravně zcela zbídačelém táboře,
nemusí chodit daleko při svém pátrání, kde tací
lidé jsou. Neurvalé házení bláta na vynikajícího
katolického intelligenta, který si získal velikou čest
u všech soudných lidí, poví tu dosti. O »tučném
breviáři« ovšem píše rádo takové individuum, kte
ré myslí stále jen na peníze, nemajíc ani ponětí, ja
kých starostí, jakého sebezáporu vyžaduje úřad o
patský. Jakmile se jedná o kteréhokoli kněze, rudý
topor mlátí ho přes hlavu jako smyslů zbavený.
Tak tedy vyhlíží kritika strany, která se považuje
za nejosvícenější a která doporučuje, aby se ve



škerý kulturní vývoj svěřil jejímu vůdcovství. My
však myslíme, že na vítězný postup surového bar
barství jest ještě času dost.

Židovská assimilace v Krakově. K. Fajfr na
psal v »Národních Listech« »Krakovské vzpomín
ky<, z nichž vyjímáme: >Kazimierz jest čtvrt ži
dovská, obvod špíny, prachu, rozbitých domů a
střech, nečistých krámů, a přece čtvrt, jež zna
mená velikou složku celého Krakova, a jež v sobě
kryje i velikou otázku pro celý život v Hallčl. By
dlí tu zcela odlišný element kulturní, jenž však po
malu a tiše si buduje samostatný vývoj a ŠÍřÍ no
vý názor na určení židovské racy. Zde žid formu
luje si svůj poměr ke křesťanským a polským pá
nim země. Jest tu sídlo sociální a národní bídy a
vzteku, ale i centrum hospodářské potence, jež z
80 procent ovládá veškerý hospodářský život kra
kovský. Židé, jako sociální vyděděnci (?), tvoří
samostatnou organisaci sociálně demokratickou,
která není vždy v nejlepším poměru ke křesťan
ské soudružské organisaci. Tato musí stále počí
tati na pomoc židovskou. Volbu poslance Marka
rozhodli židé a na schůzích stavěli i svoje poža
davky. Ty musily respektovati obě zápasící stra
ny. Židé mají svůj židovský klub sportovní. V Ka
zimierzi vidíte nápisy, plakáty židovské a zde i
mluví se židovsky. Rostou tu naděje a cíle sioni
stické a klíčí hněv dosud klidného (?) židovského
národa, který chce býti národem svým a neuzná
vá vnucenou sobě národnost polskou. Třeba že
hesla sionistická nejsou uznávána veškerým židov
stvem, hlavně ne majetnější částí, přece sionism
nabývá stále větší a větší síly a tak v Haliči vedle
jsoucích dvou rivalisujících národu vyrůstá třetí,
velmi nebezpečný pro svou peněžní moc, konku
rent, a ne už třetí, nýbrž hlásí se Čtvrtý: Němci.
Jich počet -— dnes jest jich tu kol 110.000 — se
značně sesílí průmyslověním země a hlavně ote
vřením uhelné pánve západohaličské, jež nyní již
ze 63 procent je v rukou německo-židovských. Po
sice Poláků haličských stanou se tak komplikova
nější > zajisté, že změněný život haličský nalezne
ozvěnu i mimo Halič, a v první řadě ve Vídni.
Nebezpečí německo-židovské jest pro Poláky da
leko větší a oprávněnější, než dětské a směšné
strachy před čechisací Krakovska po čechisaci
Těšínska. — Šel jsem občas procházkou židovskou
čtvrtí: ucítíte hned jiné prostředí. Vidíte typické
postavy židů v kaftanech, vysokých botách, s če
pičkou neb kloboukem jednotné facony. Slyšíte
rozhovor nepolský. Snad ze zvědavosti zajdete do
krámku a k vašemu údivu žid zavrtí hlavou, že
nerozumí polsky, nebo sice vydá žádanou věc, ale
kupní proces provede židovským jazykem. Na
schůzích mluví se židovsky a mnohdy žid vás o
sloví přímo sám židovsky neb německy, ač ne
zavdáte příčiny k domněnce, že znáte německy.<

Klerikalismus? >Volná Škola«< oznamuje: >O
becní zastupitelstvo v Březinách se usneslo, aby
tamnímu učiteli V. Štorkánovi bylo zakázáno, aby
v neděli řezal a štípal dříví.« Zastupitelstvo to jest
evangelické a Štorkán veliký pokrokář. Není po
třebí zde rozbírati, zda evangelíci jako »česko
bratrští pohrobci« (dle lichotivého názvu >Časuc)
maji právo k takovému církevnímu projevu. Leč
»Čas« se staví aspoň v theorii do pósy krajně pro
ticírkevnické. Tentokráte však, aby si neznepřáte
lil evangelické abonenty, zmlkl jako ptáče v lednu,
ačkoli tolik bouří proti jakémukoli církevnímu vli
vu katolickému na soukrožhý život svéprávných
občanů.

Také šíření svobody. Rudí typografové v k. a.
knihtiskárně v Olomouci se velice horší nad vzrů
stem >Orla«, ačkoli sami zakládají odštěpné tělo
cvičné jednoty. Zakázali tedy typografové někte
rým učňům členství Orla. Na to jim odpovídá >Na
šinec<: »Typografická organisace nechť vezme na
vědomí, že učňové z k. a. knihtiskárny vystoupí
z Orla, jakmile učňové v závodě Procházkově a
Knechtlově vystoupí z Lassalla a Sokola.< — V
Příboře jest majitelem knihtiskárny nefalšovaný
pokrokářský Sokol J. Richter. Když ho spořáda
ný učeň Rudolf Veselka žádal, aby byl puštěn na
slet do Kroměříže, řekl mu zaměstnavatel: »Po
jedeš-li do Kroměříže, vyženu tě ze svého závo
du.« A hrozbu svoji také hlasatel rovnosti a vol
nosti provedl. Hoch, jemuž scházelo jedenáct mě
síců do vyučení, byl propuštěn, za to však za
městnaným Sokolům dal Richer k vůli sletu praž
skému 1l4denní dovolenou. Věru, zvláštní to so
kolské hrdinství! — Když šli v Ivančicích Orlí 10.
t. m. na nádraží, aby se účastnili kroměřížského
sletu, narazili u Besedy na houf Sokolů, ozbroje
ných k »všenárodní práci« holemi. Po Orlech a
Orlicích házeno bylo pískem, kamením, turkyní,
okurky atd. Tak tedy vykonána veliká práce pro
spásu národa. Jen se tážeme, za kolik století bu
dou míti ti hrdinové tohoto národního cejchu as
poň polovici takové kuráže proti německým židům.

——

Skutečná lidová práce. Z lesa židovských žur
nálů hučí hlas: >Křesťanští sociálové nečiní pro lid
nic.< Tak lhou cizopasníci, kteří se staví v čelo
svedeného dělnictva za tučný plat, počítajíce pil
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ně, >co jim to vynese«. Ubozí dělníci jsou mámení
slovy úplatných sobců tak dlouho, až se jim zdá
opravdu, že křesť. soc. strana jest někde jen pro
parádu. Prostý dělník nemá totiž času bedlivě pro
čítati orgány několika stran a učiniti si tak úsudek
samostatný. A na tuto nemožnost hřeší tolik po
židovštělý tisk, který drží velikou část dělnictva
ve vlastní kleci. Tisk ten sbírá jen hanu na oběta
vé pracovníky jiných stram, ale o zásluhácir jejich
se nedovíte z takového tiskn ničeho.

Všimněme si ma příklad, co všecko činí pro
nemajetný lid křesť. sociálové němečtí, jimž Adle
rova »Arbeiter-Zeitung< nemůže přijíti na jméno.
Ve zprávě z r. 1912 o úřadu pro zprostředkování
služby a práce čteme statistiku velice poučnou. V
roce 1910 bylo provedeno 149.943krát sprostřed
kování práce. ©Toto prostřednictví vyžadovalo
294.227 poukazu. Na každých 100 prostřednictví
připadalo po 196 poukazů, 125 žádosti © místo a
114 označení místa. Proti r. 1909 zvýšil se počet
prostřednictví při muž. práci o 1371, při Žen. práci
tov. o 296, při hledání služby o 3893. Proti tomu
snížil se počet žádostí o místa učeď. o 169.Oď svého
počátku (z 12. září 1898) přijal úřaď 1,392.481 žádo
stí o místo a podařilo se mu v [212.460 případů
skutečně žadatelům místa opatřiti. V 116.472 pří
padech nebylo nabízené místo přijato, promešká
ním pozbylo místa 61.871 osob, takže pouze „678
žadatelů z tak obrovského počtu odešlo s prázd
nou. Obec Vídeňská nese na tento institut tolik
lidumilný náklaď. Tedy Křesť. soc. ústav postará
se každý rok o chléb okrouhle 150.000 občanů. A
to že není práce žádná? U nás v Čechách pak Vše
odborové sdružení křesť.dělnictva stará se o spro
středkování služby a práce se vší obětavostí čí
novitků. Zdarma: konají tento úkol lidé, kteří po
těžké denní práci ve prospěch dělníků nasazuň
večery. A odměna za to? Málokoho tak nenávidí
rudý, dobře placený agitátor, jako naše nezištné
podporovatele chudých dělníků. Přirozeně takový
placený soc. demokrat vidí velice nemilou konku
renci, bojí se, aby lid nezačal srovnávati, kde jsou
dobrá zaopatřovací místa pro demagogy 4 kde se
pracuje z pouhé lásky k věci. A jakmile by začali
odpadávati soc. demokratičtí příslušníci, pak by
se počalo také viklati postavení ruďých pokladní
ků, řečníků, sekretářů, žurnalistů. Ale jednou přes
všecky triky dělnictvo. prohlédnouti musí, kde jsou
jeho skuteční přátelé.

Lidový spolek pro Itatol. Německo má 690.149
členů. Od července r. 1911 do července r. 1912
přijato bylo na členských příspěvcích 592.194 ma
rek a jinak 48.538 marek. Vyďání v centrále bylo
337.242 marek, ve filiálkách a jednatelstvích 117
tisíc 598 marek, na sociální archiv a sociální se
kretariát 72.409 marek, na domovní fordy v Ber
Mněa Mnichově 18.000 marek, takže zbývá 77.482
marek. Členů přibylo za správní rok 1911—12cel
kem 27.346 (v Bavorsku 11.936, v Badensku 3421,

trinsku 170).

JED)36
Vřeledoporučujemenměloskýzávod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v Kutné BHoře
pro odborné pozlacování nových i star
ších oltářů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromie soch a křížových
east. Sklad náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámoů.
Práce v každém obledu dokonalá a

levná.
Závod založen roku 1808.004]«|

Národohospodářská hlídka.
Nová akclová společnost pro výrobu kaolinu,

šamotového zboží a obkládaček. C. k. místodrži
telství pro království České | udělilo©výnosem
svým ze dne 1. července 1912 na základě přísluš
ného zinocnění c. k. ministerstva vnitra pp. Jaro
slavu Červenému, továrníku v Hradci Králové,
Bohurnilu Čerychovi, velkoprůmyslníku na Král.
Vinohradech, JUDr. Prantišku Ulrichovi, poslanci
na sněmu Českém a starostovi města Hradce Krá

Zikmundu Friedlerovi, továrníku v Plzni, Ludvíku
Friedlerovi, továrníku v Plzni a Záložnímu úvěr
nímu ústavu v Hradci Králové definitivní povolení
ku zřízení akciové společnosti pod názvem >Do
břanské kaolinové a šamotové závody, akciová

moderním požadavkům odpovídající závod na pla
vení kaolinu předních kvalit, které na místě od
bornými znalci byly zjištěny. Kromě ložisk u
vedených získali zakládatelé pro novou společnost
celý komplex bezprostředně sousedících kaolino
vých ložisek v obci Dnešicích a dále pronajali od
panství Lukavického hrabat ze Schónbornů další
ohromná ložiska kaolinová na dlouhou dobu, takže
potřebný materiál první jakosti na nekonečnou řa
du let jest zajištěn. Mimo výrobu kaolinu hodlá
se nová společnost zabývati ve velkém výrobou
piskových cihel, šamotu a obkládaček a tříděním
písku, poněvadž všecky potřebné materiály jsou
na místě v ohromném množství po ruce a prove
denými zkouškami bylo prokázáno, že jsou jakosti
výborné, takže dají se očekávati výrobky nej
lepší. Následkem toho jeví se velký zájem o ten
tomnohoslibnýnovýpodnika totímspáše,poně
vadž na základě stávajících jednání a došlých mno
kostranných poptávek i odbyt budoucího zboží ve
všech odvětvích projektovaného podníku jest 22
bezpečen. — Akciový kapitál, rozdělený ve 200
korunové 'akcie, majiteli svědčící, rozpočten jest
na 2,500.000.—K, a může bez schválení státního
do výše 4 miliosů K býti zvýšen. — Přípravné
práce a stavby nového, podniku tohoto pokročily
již tou nrěrou, že s výrobou pískových cihel bylo
již započato, ostatní pak odvětví, t. i plavtrna na *'
kaolin, třídění písku, šamotka a továrna na obklá
dačky v nejkratší době dokončeny budou, takže
koncem tohoto roku celý podnik bude v chod u
veder.

Celý akciový kapitál byl již upsán; ustavují
cí valná hromada adbývati se bude dne 4. září 1912
v místnostech filiálky Záložního úvěrního ústavu
v Hradci Králové v Praze-Josefské náměstí. (Viz
insert)

O povinnosti kateliků súčastnitš se hospodář
ského života pojednal na 59. sjezdu katolíků ně:
meckých v Cáchách posl. Mayer. S přibýváním o
byvatelstva musí kráčeti stejným krokem vývoř
průmyslový a obchodní. Katolíci věnovali se do
sud více zemědělství. Dále vykazuší katolíci menší
procento v zaměstnáních samrostatných, větší zato
jako pomocníci, tovaryši a dělníci. Nejméně za
stoupení jsou v obchod a dopravě. Zde json 0
6.6 proc. pozadu. Z této zaostalosti musí katolíci
ven a musejí se postaviti tam, kde rozdíleny jsou
materielní statky přítomnosti a budoucnosti. Bo
hatství chová v sobě jistá nebezpečí, ale vyhý
bat se mr katolíci přece nesmějř. Vzorem nechť
jsou katolíci v Belgii a Hollandsku.

Národohospodářský význam působení katolf
ků v Belgil Belgický professor dr. Missiaen, kte
rého belgická vláda vyslala do naší říše na studium
adejších sociálních poměrů, vyjádřil se o belgické
politice ve vídeňské >Akademii« takto: Od roku
1884, kdy katolíci dobyři trvalého vítězství nad
liberály, rozmohl se belgický obchod velmi utěše
ně. Ztrojnásobil se. Antverpy se staly největším
obchodním střediskem celé evropské | pevniny.
Drobných hospodářství je v Belgii 544.081. Země
sama je asi tak veliká jako Tyroly s Vorariber
skem, obyvatel však má více než Čechy. Katolic
ký rolnický spolek má 40.000 členů. V průmyslo
vých podnicích je zaměstnáno 20 proc. obyvatel
stva. Jazykový spor mezi Vlámy a Vallony dosud
není rozřešen, ale je zmírněn. V obecných ško
lách je vlámština jazykem vyučovacím, pronikla
však již částečně i do škol středních. Na universitě

vlámština připuštěna i jako jednací jazyk u sou
dů. A není daleka doba, že bude. její rovnoprávnost
uznána i v armádě. Při posledních volbách 60 proc.
Vlámů volilo s katolíky a přispělo tak k vítězství
katolíků s voleb. kartelem soc. demokratů a li
berálů. Soc. demokraté tak tak že svou posici u
hájili, za to počet liberálních hlasů silně poklesl.
Je to pochopitelné, poněvadž i v Belgii liberálové
nemají žádného positivního programu. Katollci ne
jsou snad stranou konfesijní. Jádrem strany kato
lické jsou professoři universit a intelligence s aka
demickým vzděláním. Tyto živly mají ve straně
vedoucí roli. Školy obecné a střední jsou buď
státní, a pak jsou Interkonfesijní, nebo privátní, a
tyto jsou z největší části katolické. V Belgii není
povinné návštěvy školní. Přes to 80 procent dětí
do. školy chodí. Na státních středních školách je
35.655 žáků, na katolických 66.649 žáků. Katolická
universita v Levně má dvakráte tolik žáků jako
interkonfesijňí státní universita v Bruselu. Své
školství si katolíci sami platí. Nevyřízené dosud
předlohy Schollaertovy navrhují zavedení povin
né návštěvy školní a udělení státního příspěvku
soukromým školám dle počtu žactva. Když kato
líci převzali vládu, bylo v Belgii 29 procent anal
fabetů. nyní je jich jen 9 procent. Při tom se po
krokářský a socialistický tisk opováží psáti o ka
tolické nepřejnosti ke školství. Když pak Scholla
ert přišel do sněmu se svými školským! předloha
mi, byli by socialističtí a liberální »přáteřé školy<



zavedení do sněmu zmařiti. V katol. odborových
dělnických organisacích je soustředěno na 70.000
dělníků, zrovna tolik, kólik je jich v organisacích
soc.. demokratických. Katolické dělnické organisa
ce se horlivě starají o stavbu dělnických domků
a jsou v tomto směru horlivě podporování katol.
peněžními ústavy. Již 150.000 domků dělnických je
v Belgii postaveno. Katolíci mohou klidně hledět
vstříc budoucnosti. Vykonali mnoho dobrého.

Menší spotřeba tabáku. Když i. července loň
ského roku zdraženy byty tabákové výrobky, po
čítala tabáková režie se zmenšeným konsumem a
spoň pro počáteční dobu. Snížení konsumu také
se dostavilo, ale soudíme-li dle finančního efektu,
nebylo přece takové, jako se očekávalo, neboť vý
nos tabákové režie převýšil výnos, rozpočtený
pro první polovici letošního roku, o nemalou sumu
1,792.552 K. Kouřilo se méně, a to jak cigaret, tak
i doutníků — těchto se vykouřilo o 2,065.000 kusů
méně —. ale prokouřilo se více. Tabáková režie
přijala za první polovici t. r. úhrnem 156,172.552
K, to jest o 7,967.224 K více než loni.

Vystěhovalectví přes Bohumín. V r. 1911 vy
stěhovalo se přes Bohumín za hranice 26.439 osob.
Z toho bylo 15.592z Uher, 5172 z Haliče, a zbytek
z jiných zemí rakouských. Naproti tomu vrátilo se
přes Bohumín 67.355 osob, z toho 48.112 do Uher,
19.243 do Haliče. Vrátilo se tedy v roce 1911 do
Rakousko-Uherska o 40.686 osob více „než se jich
vystěhovalo.

Zdražení kladenského uhlí. Společnosti těžař
ské v ulrelné pánvi kladenské usnesly se násled
kem malých zásob uhlí, stávkami za hranicemi
způsobených, zdražiti ad 1. září 1912 uhlí o 6—9 h
na centě. Zdražení vynese uhlobaronům (provede
Ji se jen o 6 hal. na metr. centu) 24 mil. korun roč
ně, tedy 2 mil. měsíčně. To si už pořádně kapsy
napěchují na úkor konsumentů.

Obraničování : pozemků,
plánky. pro kupní smlouvy, veškeré
práce geometrovské,

: 4, veškeré stavby vodní

drenáž „a silničníprovádí "
. Jnženýrská a geometrovská kancelář

BHBinženýr NIE

ALOIS HORA,
úřed. opráv. kulturní technik a civilní geometr,

Hradec Králové,
náměstí (5i,

dům p. Žaloudka, proti biskupské residenci.

stoupencům našich organisací.
Odporučojeme vřele křesťanský Český závod

vyšíraček a šlček »Záštita< v Ohrasti
u Chrudimě.

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepvebové i jednoduché vzorné ob
stará „Záětita“. Ved. dachovenatva naskyta se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaračené dle
předp.cu za ceny mírné. Učiňte objednávku na
skoušku a budete jistě apokojení

ORP- Odporačojteve svém okolí! jjj

dne 26. kvetna 1911.

vším příslušenstvím.

©) Volba první správní rady.

V Prase, dne 16. srpna 1912.

Zařizovací komité.

bezkonkurenční

Jisovanou, ozimou .. za 4 K,Slámu krmnou........ zabK,
za 10 K za 1 g looo dvůr prodává,

BOILO pozna zásoba stačí, Nájem velko
statku Bílé Poličany u Dvora Králové. Tamtéž
prodají se různé hospodářskéstroje. <

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hoškudly, (aráře vo Týprachtielch)

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

výrobní závod
'Hvšech kostelních paramentů,

-spolkových praporů a kovového náčiní
|!

sj Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku|
E ne na požádání franko zašlou.

NENTXIIIULUCZETLUIIIIUCZDTRA-©

Veledůstejnému
duchovenstva u

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dope
račisí veškeré košteiuí „a.uby 8
náčiní A to: monst?s.: +, kniichy

cibíře, nádobky,psténky ;acifkály,svícny, lampy, kauiteluice, kropenky
atd. své vlasiní výroby, předpisům
církevnim vyhovující. Staré před.

věd opravuje v původní inteuci u+ ohni zlatí a stříbří nebo proti do
pistku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílů na u
kázku franko bee závsznosti koupě.
Věsse posílá posvěcené. Práce ruční.

| Sblad veškorých slatých a stříbrných klenotů, jsko: ře.čzů
| madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. :: Motářeké

| prsteny, tabatěrky, jílelní náčiní ze stříbra pravéhoi "ěínakého vždy na skladě.

Stare slate, stříbro a dralokamy kupuje za nejvyšší ceny'

JAN STANĚK,
pasiřa ciselour

ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

v Hradol Králové, Sratejanské nám.č. 76.

Praha-1-979.,

Zařizování Velkosklad

elektrického lustrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,

hromosvodů. žebčoka přístroj
Dynama. k vaření

Motory. a topení.
Instalační

Žárovky: materiálza
Osram, tovární ceny.

Tuogsram
Tantal Solid. obsluha,

Rozpočty zdarma. — Ceny lerné.

ke ojtážy,sochy,Fee
f levně provádí absolvent c. k. odb. školy sochařské $

6řezbářské

) BOHUMIL BEK v MOŘE KUTNÉ. /

Patentní náprsenky
bez háčků

Zakázkyobratem “jij
PB“ se vyřizují.

koláry

rné

Hradec Králové,

anty. Klenoty a šperky.Óptioké
plant. Vš: vobrovském

Nejlevnější ceny!



Doporučujeme==

Volodůstojným

duchovním a patronátním úřadům

Odborný závod pozlacovačský

GAUDENŮ APPi,
LITOMYŠL,

8 em oltářů, "5$*ekazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Rozpočty a nákresy zdarma.
Ne požádání dostavím se ihned,

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborné dílna pasířskáRarla Zavadila
nástupce Antonín Zavadil

v Hradci Králové,
v nově zřízených místnostech, Čelakovského tř.

(za živnostenským domem)

ku zhotovení Mrgeoě horstolníchnádob ze

bronzu a jinýchkovů,ná mej.neljednoduššíhodo nejskvostn
šího provedení, v každém

vnorkua ryze církevním slohu.
Vše přetně, čistě a důkladně

ahotovujese v mé vlastnídílně
jen ručně, čímš umožněno
mi dodati veledůstojnému da
úhovenstvu práci trvalou a
eměleckou za ceny p

Weškeré vzorky jsouJobo
Biskupskouda rovido
vány.

ešní nádo em vohni
i ny álice levné.

= za Ceny Veškeré opravy nádob ko
mtelních se rycile, řádně a
levněvyřisují.

ve dasílán jen posvěcené.
hotové ná nhukdeVtlkna trasko(oth

Chuděim kostelem možnosplácetbezpřirážek.
SRP“Staodporučeníačestnýchuznáníporuce.“i

Prosím veledůstojné duchovenstvo ©Inskavou příneň
a důvěrusávodudomácímu.

Spolkůmdoporučujirychlé alevné provedeniodznakůspolkovýchaid.

POTŘEBUJETE.

SVĚTLO??|
Doporučuji k nastávající době:

se zárukou pravosti jasně a bez
zápachu hořící1 kg.za 1K 20h,sviěkyhospodářské,kus2,4,6b,I kg 23
1Ká4h

svíškystearinové,1 balíček60,80,88b,1K,

za nejlevnější denní ceny.

JOS. JELÍNEK,
partumario amydlářetví v Hradci Erálové.

Ve

" 4© Svatováclavskéaš Školské.

Uzmezýsa nejrýbodadjší a nejsvoějí ukupnípramenv Rakouskuveškerých

koslol, parameniů
rádla, praporů. příkrovů, koberců a

E naeěemáčiní ve výrobnáchmejetaršíhozávodu v c. a k dvorníhododavatele

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

pisiceuznávacíchreferencía od n
Obráskov„oaíy, rozpočty,Vzorya vé Skvýběrufranko

Bos velkoměstskérožie ve vlastních dílnách s
pomech,levnépraco
ceny aš o 309/, neš všude jinde.
Jubil. 100let. trvání a40 lot. vingémíčinmosil.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

Jazyku německému naučí se
nejlépe dcery Vaše ve vý
chovném ústavě Školských

sester vMoravské Třebové.R
Krásná, zzdravá poloha. Ústav slouží
blavně účelu, české dívky vyučovati
jazyko německému. Nejlepší příležitost
v krátkém čase osvojiti si důkladnou
znalost němčiny slovem i písmem.
Přijímají se dívky školou povinné i
dospělé. Ke škole dívěí řadí se pro
dívky v němčině poněkud pokročilé
jednoroční kurs pokračovacís náslo
dujícími předměty: náboženství, ně —
mecká řeč, německé písemnictví,
účetnictví, těsnopis, domácí hospo
dářství,zdravověda,ručnípráceašití.

Příležitost zdokonaliti se v hudbě,
řeči francouzské, psaní na stroji, ma
lířatví,ručníchpracích všeho druhu,| j

V prádla a šatů, vaření atd. —
čovací . oboov řečněmecká .u ičně46 ejte prospekt!(O

BDX ZADX CBDJKGSBX ČBA

Jan Horák, *soukenník
v Rychnověnad Kněžnouizasílá na požádání vždy

dle roční sslson Vhnekot 2
nejnovějších draků pravých.

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož | tu- i cizo
v zemských.
Cetná usmámÍ zvláité z krahá velo
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluse meho uřesťanského závodu za

debu více než třice'iletého působeaí.

Učite, prosím,A: | objednávkuna

XABBXEBB

X

Téžnaoplátkybezzvýšenícčn!

390 X088 XBB X BREXBAE

B000 lidí zaměst. se
v Českých Budějovicích

= výroboutužek. 3
Objednejte přímo u WEBRA tamtéž, ušetříte

Ep> 50 procent. "JD
Jemné tužky oadrové tucet 80 h. Jemné tušky inkoustové

tucet vŮ h. Jemné tužky barevné tucet 80 h. Jemnétenař
pro deeníky tucet 90 h. Jemné pro truhláře,en. tucet 60 h. Obyčejné velké bílé tucet 16p
Držátka ma péra 144 kusů K 1:80. Vzorková zásilka:
od K 188 až 12 K dobírkou neb předem pouse u

ADOLFAWEBRAvČes. Budějovicich,číslo 46

V úvěrníspolečnost,zapsané společenstvo s ručením obmezženým

wHradci Králové,1 (protiGrandhotelu):
přijímávklady nakalšky
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Uhlí 23zřílekce“ce nejlevněji. :

Obrázky svatých
v různých cenách, levné
pro školní dítky,

přijímánía zpovědi
lzedostati

v. Družstevní knihkupectví
v Bradei Králové (Adalbertinum).
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41 Poděkování.
> bolných okamžicích, jež jsme pocítili nad rakví drahého, nezapomenu

telného bratra a strýce, vysoce důstojného pánas

MsaraJana Kř. Bartáka,
Jeho Svatosti tajného komořího, kanovníka atd.,

byly ním velikou útěchou přečetné projevý srdečné soustrasti a nad
očekávání veliká účast při pohřbu.

Vzdáváme tudíž vroucí, nejuctivější díky předně Jeho Excellenci
nejdůstojnějšímupanu biskupoviTh. Dru Josefu Doubravově za

-vykonáníposvátných obřadů, tklivá slova a darování stkvostné kytice.

Slov. panu c. a k. generalmajorovi Pokornému za potěchuv chorobě
a darování krásného věnce.

Rovněž děkujemevřele wysoocoedůstojné Kathedrální
kapitole a všem veledůstojnýmpánům duchowním, kteří v počtu
neobvykle četném z blízka i z cizích diecésí obětavě se shromáždili, aby
prokázali zesnulému poslední poctu.

Uctivý dík náš platí slovutnýmzástupcům úřadů poli
tických, soudních, sboru důstojnického, městské rady,
úřadů autonomních a školních, katolických korporací.

Slov.p. MUDru Spitznerovi vzdávámedík za dlouholetou
velikou péči.

Vroucně děkujeme i všem jiným váženým příznivcům zesnulého,
kteří darováním věnců, účastenstvím při pohřbu anebo projevem soustrasti
náš zármutek zmírniti se snažili. |

Všechněm a každému zvlášť voláme:

Zaplaf Bůh!
Za rodinu Bartákovu a Crhovu:

Josef Barták,
assessor kuíž. arcib. konsisloře a děkan v Uher. Ostrohu.

Za pečlivé vypravení pohřbu vzdáváme dík pohřebnímu ústavu
p. J. Elsnera. :



na půl roku

Olavnosti Ovalohostýnské,
Slavnosti ty zajisté nemají toliko veliký vý

hlíželi vlastenečtí Moravané, kterých se nedotkl
jed vídeňské Judey, k Hostýnu s velikou úctou.
Samy sokolské jednoty v četném počtu dostavo
valy se sem docela i na slavnosti církevní. Ná

* rodní solidarita projevovala se zde tak velikolepě,
jako nikde jinde.

Ovšem poměry se změnily, ale barnumský

ho vyplašiti nadšení pro starobylé tradice, pěsto
vané Skopalíkem, Sušilem, Bartošem a jinými za
sloužilými konservativci moravskými.

Nedivno, že i v dalších dnech proudily na Ho
stýn nadšené zástupy nové. Dostavili se nově Jeho
Excellence nejdp. biskup Dr. Josef ©Doubrava,
nejdp. biskup Hůlka, J. M. opat strahovský Za
voral, J. M. velmistr Marat, převor Hameršmíd a
jiní vysocí hodnostáři církevní.

Královéhradecký arcipastýř stanul na posvát
ném chlumu 21. srpna a v oktáv korunovace slou
žil po 10. hod. dopol. slavnou pontifikální mši sv.
u trunu nebeské Královny, obklopeného bělostně o
děnými družičkami, které držely v rukou lilie. Před
službami Božími pronesl pan poslanec probošt dr.
Stejan prosbu, aby nejdp. biskup dekoroval 'za
sloužilého paedagoga pana Dionysia Polarského,
nadučitele z Dolní Bečvy, záslužným křížem >pro
Ecclesia et Pontifice«. Nejdp. biskup nato pronesl
velice krásný proslov k zasloužilému vychovate
li i přítomné jeho rodině a zavěsil mukříž na hruď.
Když byly bohoslužby skončeny, pronesl Jeho
Excellence k přítomným věřícím nadšenoul řeč, na
čež poklekl před sochou vítězné Ochranitelky kře
sťanského lidu a dlouho se modlil, prose o pomoc
Boží, tolik nyní potřebnou jak vrchním pastýřům,
tak všemu věřícímu lidu.

A jako se arcipastýř těší veliké úctě ve vlast
ní diecési, tak rovněž si získal i na posvátném
Hostýně srdce všech přítomných Moravanů. Když
opouštěl svatyni, tulili se k němu věřící s láskou
a radostným vděkem jako k otci a doprovodili
jej za hlaholu zvonů a hřímání hmoždířů k residen
ci kněží Tovaryšstva Ježíšova. Zde mu slovutný
poslanec Stojan vzdal jménem poutníků upřímný
dík za všecko. A když dokončen vzájemný roz
hovor obou, zahřmělo z tisícerých nadšených úst
upřímné »sláva«<.Nadšené volání neslo se daleko

z Čech srdečně potěšilo nadšení upřímných Mo
ravanů pro našeho knížete církevního.

Slavnosti korunovační byly důstojně zakonče
ny poutí studentstva, učitelstva a jiné intelligen
ce. Uvítací řeč měl dne 21. t. m. prof. Kordač, v
níž položil důraz na soulad víry se skutečnou vě
dou. Požehnání měl nejdp. biskup dr. Josef Dou
brava. Ráno kázal J. M. opat Zavoral a sloužil též
mši svatou. Na schůzi studentstva projevil králo
véhradecký arcipastýř srdečné potěšení, že jest
mu dopřáno do roka již po třetí dlíti v kruhu in
telligentního dorostu, mezi tvářemi jasnými, z
nichž zírá nadšení a zápal pro vznešené idey.
Četl dnes v brevíři: »Synu, pohlédní do nebes a
viz tam vládce!« I katolický student jest vlečen
na mučidla ve veřejném životě. Nepřátelé nás od
kopávají, plvají po nás a posmívají se nám. A tu
Jako by se k nám volalo: »>Viztetam na nebesích
Vládce, který vám dal v Marii mátku moudrosti.
Ti budou našimi ochránci a naší záštitou, tak že
marný bude proti vám boj, zvláště když jste se
k tomu boji sdružili. — Jestliže akademikové žá
dali v Hradci Králové, aby jim arcipastýř zachoval
svoji lásku, slíbil biskup, že zachová nejen lásku,
ale i úctu, které jsou hodní pro své nadšení. Totéž
slibuje i nyní.

Dr. Hruban, který právě do shromáždění
vstoupil, dokazoval, že mládež má chápati cenu

Kdož prohlašují, že náboženství jest věcí soukro
mou, sami činí z víry záležitost nejveřejnější tím,
že neurvale vystupují proti zásadám, úkonům a
institucím náboženským. V zájmu národní budouc
nosti musí býti náboženský cít utužován. Kdo má

V Hradci Králové, dne 30. srpna 1912

ženství témuž lidu bylo kradeno. A i z politických |
dírvodů bude pravý vlastenec náboženskou ideu;

utužovati, neboť pevně zakotvené náboženství |
jest základem národní existence,

Dr. Kordač poukazuje, že stojíme v době, v
níž jest lid spolutvůrcem zákonů. Je v něm nyní;
sociální moc. Leč každá sila má býti vedena k
správnému cíli. Proto i síla demokracie potřebuje
bystrého zraku, jímž jest světlo rozumu a víry.
Jest nadšen studentstvem, které došlo k poznání,
že víra a věda mají nésti sílu mravní i tělesnou
českého národa.

Nejdp. biskup královéhradecký rozloučil se
tklivě o 3. hod. odpoledne. Definitivní skončení
slavností stalo se slavnostní schůzí Apoštolátu sv.
Cyrilla a Methoděje dne 25. srpna. Programovou
řeč zde měl dp. Jašek z Kroměříže, který navá
zal na slova Božského Spasitele: »Chci, Otče, aby
všichni jedno byli, jako já a ty jedno jsme.« To
bylo odkazem rodicí se církve a církev jej stře
žila úzkostlivě, Po tři století byla sílena za dob
krutého pronásledování a prodělala svůj boj ví
tězně. Ale i když nepřítel nasel koukolu a zmatků.
přežila církev své protivníky.

V době, kdy slovanští věrozvěstové přišli na
Moravu, povstal Fotius, který se chtěl státi pa
pežem Východu. Způsobil roztržku, která trvá po
sud. Část rozkolníků podmanili si Turci, část sna
žili se dostati pod svoji nadvládu Tataři. Slovanům
se ovšem vedlo pod nadvládou tureckých barbarů
zle. Papežové však i v té pohnuté době starali se
o jednotu pečlivě dále. Lev XII. učinil si život
ním úkolem sjednocení Východu se Západem. Na
šel mnoho nadšených pomocníků, kteří v tom

směru vykonali dílo veliké. Ani my jsme nezůstali
pozadu. A konečně založen náš Apoštolát, které
mu Bůh žehná. Vzrostl velice na Moravě a šíří se
utěšeně do Slezska a Čech. Mezi Slovinci čítá již
na 25.00 členů, mezi Charváty na 8.000 a počíná
se ujímati docela i mezi pravoslavnými Bulhary.
Apoštolát zaslouží všestranné podpory. Po pro
nešení jiných ještě řečí a přednešení pozdravů dr.
Stojan schůzi ukončil vřelým doslovem.

Slavnosti Hostýnské vůbec nesly současně
jak ráz náboženský, tak národní, přinesly velikou
potěchu a povzbuzení.

Hostýn září novým leskem, jest pevnou ba
štou všem vlasteneckým katolíkům. A podněty,
které z Hostýna vyšly, přinesou zajisté ovode
blahodárné.

(14) Bylo mi za letního mého oddechu po dva
kráte seděti blíže stolu, u něhož živě o politice ho
vořili předáci polského kola, kteří se do Marián
ských Lázní nesjeli jistě pouhou náhodou, neleníce
ani po čas letních prázdnín. Když pak slyšel jsem
téměř polovinu lázeňského publika mluviti polsky,
počal jsem si — třeba věren zásadě, že není vše
zlato, co se třpytí — o tom národě činiti jinou před
stavu. —

Zaletěl jsem do slavných dob Jagellonů, kteří
dali i našemu národu — třeba na krátko — panov
vickou rodinu, vzpomněl Bourbonů, jichž příbuzen
ství dodávalo lesku jménu Lesčinských, viděl v du
cha Jana Sobieského v čele chrabrých vojínů před
Vídní, Lechy jako hradbu proti Osmanům doma i
v cizině. Celá řada dobrodružných výprav a krva
vých válek se mi vybavila, jak je líčí lidu svému
Sienkiewicz, i ta nesvornost slovanská a vzájemná
neústupnost, vrcholící v pověstném a pro Polsku
nešťastném »niepozvalám«, jež přivodilo rok 1772.
a poslední vzplanutí sil tohoto národa r. 1794. To
vše přišlo mi na mysl, když jsem denně vídal po
tomky velkého kdysi, ale nešťastného národa, a
musím se přiznati, že jsem si tyto polské předáky,
se starým Abrahamowiczem a řeckokatolidkým
biskupem v čele, prohlížel s větším zájmem, než
cizince z krajů tropických. Uvědomil jsem si jejich

tickou politiku, vzpomněl na jejich věrnost panov
nickému domu a Sv. stolici, pozoroval jejich elegant
ní vystupování, nepopíratelný chik jejich pokolení

ženského, ve všech prodejnách viděl vyloženy je
jich časopisv, v koncertech denně slyšel skladby
jejich mistru, za něž my Češi musili jsme žádati.
Vedle: +ici parlent francais: četl jsem: »zde mo

sentuje národ, k němuž se před světem hlásí, mlu
ví zde polsky — ovšem svým žargonem. (U nás
jen hrstka rozvojistu k češtině se hlásí.) Když to
vše jsem viděl, musil jsem si v duchu říci: >Ten ná
rod ještě něco znamená, ten národ má budoucnost,
třeba to byl flanc a k tomu flanc snad na dluh.

Ovšem je geografické položení Poláku příz
nivější, mají svou státní řeč bez státního práva, a
s nikým nemusí za každou píď práv svého jazyka
bojovati, jako my, nepotřebují se s nikým o svou
zem děliti, leč s národem sbratřeným, vuči němuž
jsou oni pány, ovšem mají z té příčiny výhodné
postavení i na říšské radě, že v boji národním ostat
ních národu jsou stále jakýmisi jazýčkem na váze,
mohou tudíž z každé těžké situace jen těžiti, ale to
se jim nedá upříti, že v politice mají Šťastnou ru
ku. dovedou vystoupiti v pravý čas a s pravou mí
rou. Nebojí se sice užíti i takých prostředků, jež
před morálkou obyčejného občanského života by
neobstáfy, ale politika má, bohužel, i jinde jiné mě
řítko. a kdo jim muže zazlíti, že nehoní se za uto
piemi a nebouří se pro maličkosti, kdy věci dule
žité trpí, nýbrž že počítají s faktv a hmotnými vý
sledky, hlavně však že vzdor Živlum demokratic
kým, které — jako všude jinde — hlásí se i tam
k životu, dovedou vystupovati, když toho společný
zájem národa káže. svorně a jednolitě?! Maji svůj
směr lidový, ale strana konservativní, vedená šlech
tou, podržela vládu a nelze říci, že ku škodě ná
roda. Isme-li my Češi národem demokratickým a
to na základě své minulosti, jsou Poláci vlivem téže
minulosti aristokraty a je štěstím pro ně, že mají
svou národní šlechtu a že si ji také umějí podržeti,
t. j. že ji neodstrkují od práce národní, nýbrž ji
přímo do prvních řad ženou. Je polský chlop otro
kem, měštěnín z větší části nulou, ale za to polská
šlechta, jak vysoká, tak gentry, je živlem v plném
smyslu slova národním, jak jí každý národ potře
buje, ať ji vybírá z rodu, intelligence nebo z kapi
talismu.

Vrozená a jen historií vysvětlitelná je polská
nenávist k Moskovitům a třeba se dnes tlumila, ona
vře v každém polském srdci, v každém Polákovi,
každé Polce a na oko klidné soužití na jedné půdě
není, než obyčejný »modus vivendi«, obvyklý v
každé lepší společnosti. Proto již z toho důvodu
nemá t. zv. nová všeslovanská idea hlubšího vý
znamu a sokolský slet v Praze jest toho nejnověj
ším dokladem.

Poláci uspořádali v Praze výstavu polské že
ny, oni po sletu zajeli si z lázní do Prahy, vyměnit
několik zdvořilostí s českými politiky, ale dále to
jejich všeslovanství nešlo. Jsou to opatrní arran
žéři, hotoví, políbiti se s Maďary i Němci, když to
ho potřeba káže a vlastní prospěch vyžaduje. V po
litice počítali vždy s danými poměry. A že poroz
uměli, jak to v Rakousku chodí, nedělali nikdy nic
zadarmo, kdežto my jsme se dali již tolikráte pou
hými sliby odbýti, zapomínajíce, v této říši že se
mění osoby, ale nikoli systém, a teprv, když pro
hlédneme, povstáváme, nikoli abychom chybu na
pravili, ale abychom se navzájem výčitkami za
sypávali.

Když jsme byli v letech sedmdesátých tak
blízcí svému politickému ideálu, Poláci nám sice
neuškodili jako Maďaři, ale také pro nás prstem
nehnuli, naopak, kdyby jich nebylo, Němci nikdy
by se nemohli udržeti při vládě ve své menšině,
přirozená většina musila by vyjíti na povrch, jako
olej ná vodu, a Poláci to jsou, kdož ve všeslovan
ství jako politickou ideu nejméně věří, třeba jinak
každé kulturní hnutí slovanského rázu podporova
H. Kdo by o tom s nimi chtěl mluviti, slyšel by jed
nu odpověď: »>Kdozná naši minulost a naše utrpe
ní, nemůže se nám diviti.< »Volná Myšlenka« a so
ciální demokracie silně otřásla jejich náboženskou
oddaností, zvláště ve vrstvách nižších, ale, jak
věci stojí, myslím, že by Polské kolo ještě dnes
hlasovalo pro náboženskou školu, jako v letech
osmdesátých, kdy jen vinou Staročechů věc ta
padla.



Je v tom všem jakási logika a 0 tu logiku roz
bíjí si německý hakatism svou hlavu, Vídeň Polá
ky hýčká a Petrohrad hledá do Varšavy nové a
nové cesty. Je to národ nešťastný, ale života schop
ný a početně silný, a poněvadž umělé hranice dnes,
kdy národnostní idea elementární silou lidi stejnou
řečí mluvící k sobě přitahuje, mnoho neplatí, bude
zajisté i pro národ polský jednou místa na mapě
Evropy a vidina umírajícího Kosčiuzsky, vtělená
v polskou národní hymnu, dojde svého uskutečně
ní. Třem věcem mohli bychom se od Poláků učiti
a to: národní svornosti, politické důslednosti a ná
boženské věrnosti.

Sjezd katolického studentstva
v Hradci Králové.

Dne 19. t. m. započato službami Božími v
kapli. Pak o půl 9. hod. zahájen sjezd. Na návrh
předsedy Waschka jednomyslně rozhodnuto, aby
byl na příští rok vydán kapesní kalendář Ligy.

O prázdninové činností studentstva promluvil
Ing.C. J. Havlík. Podal velice praktické pokyny,
jak si má studující počínati, aby vzbudil sympatie
a duvěru svého okolí. Nechť obrací zřetel ke vše
mu. co se kolem něho děje, poradí v tom. čemu
dobře rozumí, ale ať nikdy nedělá dle příkladu
pokrokářské mládeže přemoudřelého. Nechť se ú
častní všech schuzí a přednášek v místě i okolí a
všude se hledí uplatniti! Studující stejného pře
svědčení měli by utvořiti o prázdninách vždy vol
ná sdružení a kroužky, aby prázdninová akce by
la účelně organisována. Student má se horlivě ú
častniti spolkové práce i v drobných záležitostech.
Přimlouval se, aby zřízen byl co nejdříve při
sdružení studentský sekretariát.

Když se dostavil do schuze vsdp. kanovník
Dr. Fr. Reyl, byl uvítán nadšeným — potleskem.
Přednesl velice obsažnou řeč o součinnosti kněž
stva s intelligencí. Slovutný řečník poukázal na
zásluhy katolické církve o pokrok kultury. Cír
kev založila 70 universit, položila základ moderní
vědě. Již na počátku 9. století zřizovala školy,
v nichž se vyučovalo zdarma. Jak se starala o za
chování památek vzdělanosti antické, jest obecně
známo. Papež Mikuláš V. zaplatil za pouhý překlad
Heméra 10.000. dukátu. ©Známe rukopisy, které
chová universitní knihovna, a jež ze tří čtvrtin
jsou zachovány od klášteruv.

Po tomto úvodu vysvětlil, jak má inteligence
laická spolupracovati ve smyslu náboženském s
kněžstvem. :

Církev pracuje na poli vědeckém; mravním i
sociálním.

Vidíme, že jest nyní mezi kulturou ethickou a
hmotnou veliký rozpor. Přibývá nových vynále
zů a závodu, vydělávají se miliony, ale přece ne
spokojenosti přibývá, protože využití hmotného
pokroku neděje se dle pravidel mravnosti. Pokud
nebude s kulturou materielní kráčeti souběžně
vpřed kultura ethická, není možno čekati nápravy
současného rozvratu. Církevní mravouka má v 0
tázce národohospodářské, v jejím regulování tím
silnější význam, čím silněji stoupá necitelné ma
monářství.

Nyní vidíme, že kantovská zásada »věda pro
vědu« se neosvědčuje. Věda má míti pilný zřetel
ke skutečným potřebám životním, má vykazovati
praktickou výslednici. Vidíme však, jak věda auto
nomní lidstvo zradila. Má-li moderní intelligence
zakladatelem Kanta, pozorujme, jak protichůdné
jsou její zásady s křesťanským názorem světo
vým. Náš názor však jest řadou dlouhých stole
tí prakticky osvědčený, jest s pravou vědou ve
shodě. Pamatujme, že atheismus a názor křesťan
ský nedají se nikdy nějakými kompromisy překle
nouti. A má-li vývoj lidstva opravdu pokročova
ti, pak jest mu nutno a zkušeností dosvědčeno, že
pravda náboženská zde musí býti normou. které
se musí moderní proudy přizpusobiti.

Intelligentní laik musí býti knězi i v jeho ná
boženské práci oporou, musí náboženský cit v li
du utvrzovati. Uzná-li člověk existenci Boží, pak
musí Boha ctíti. Náboženství není věcí jen někte
ré kasty, jest pro všecky, jest věcí zcela veřejnou.
Intellizence nechť uplatňuje v praksi životní ideál
Kristův. Školská intelligence vyhýbá se nyní val
nou částí spolupráci náboženské. Leč sluší míti na
paměti zásadu proslulého Foerstra, dle níž zůstá
vá barbarem i člověk nejučenější, nemá-li ušlechti
lého srdce. Nikdy nebylo tolik vědomostí jako ny
ní a přece jenom život lidstva na podkladě mimo
křesťanském nestává se ušlechtilejším.

Ve společné práci vědecké nechť jest zacho
vána mezi klérem a laiky naprostá rovnost. Vyni
ká-li v některém odboru laik nad kněze, přirozeně
nesmí duchovní se domnívati, že jeho úsudek jest
privilezgovaným. U věcech víry však nutno, aby
laik slyšel hlasu církve učící dle slova Kristova:
>Kdo vás slyší, mne slyší.« Součinnost | nastati
musí a počíná již organisovaným způsobem tím,
že se hlásí k práci studentstvo (tedy příští intel
ligence), které uznává potřebu náboženství. Nechť

ní! Studium a pilné čtení jest pro intelligeatní do

rost věcí nezbytnou. Cílevědomá, svorná práce
musí slaviti vítězství.

Dlouhotrvající potlesk byl odměnou váženému
řečníkovi.

O IL. hodině vkročil do sálu protektor, nejdp.
biskup Dr. Josef Doubrava. Byl uvítán od valné
ho shromáždění s velikým nadšením. Poděkoval
srdečně a pravil, s jakou vroucí radostí sjezd
navštěvuje. Včera na akademii viděl, jak se Li
ga bavi uměním, dnes přichází shlédnouti ligu
pracující. Vyjádřil srdečné potěšení nad velikou
účastí scíftize, která jest známkou slibné budouc
nosti.

V debatě, která nastala, odporučoval akade
mik Navrátil hojné šíření >Studentské Hlídky.«
JUC. Pírko promluvil o potřebě součinnosti intel
lizence s klérem na půdě národohospodářské. Vdp.
notář Filip J. Konečný projevil přání, aby se pořá
daly každého roku pro intelligentní laiky kursy
theologické. Upozornil, že křiklavé nepravdy, pro
nášené proti naší-viře, neuškodí tolik, jako ty blu
dy, které jsou chytře smíšeny s pravdou.

Nejdp. arcipastýř pravil, že pořádání přísluš
ných kursů pro vnější okolnosti není tak snad
né. Nechť však náhradou zatím >St. Hl.« otevře
stálou rubriku, v níž by se registrovala apologe
tická literatura. Zde by se poukazovalo na spisy,
týkající se současných akutních otázek. Toto re
pertorium budiž vodítkem snaživým mladým apo
logetum!

Poslední programovou řeč měl PhC. Bartoš.
Mluvil velice věcně o poměrech na vysokých ško
lách. Pronesi stesk nad tím, že česká universita
dosud nemá důstojného stánku, že akademikové v
dešti a blátě musejí spěchati na ruzné přednášky
z domu do domu. Místo pro novostavbu jest dosti
skrovné, vzhledem k materielnímu postavení stu
dentstva nevýhodné. X posud se vlastně se stav
bou do opravdy nezačalo. Jestliže na jiných fa
kultách se stolice rozmnožují, mělo by tomu tak
býti i u fakulty theologické. Konstatoval, že ve

Do opravdy jest zorganisováno k positivní práci
z velikých tisíc studentstva asi 700 akademiku.
Nlezi nimi Liga již nyní zaujímá početností a čilo
stí místo nejvýznamnější. Konstatoval, jak veliký
jest počet mezi akademiky konservativních Niko
dému, kteří sice kostel navštěvují, leč organiso
vati se nechtějí, a mají-li projíti při proticírkev
ních útocích ohněm zkoušky, zmlknou a schovají
se. Mezi professory jest dosti mužu smýšlení kon
servativního, ale ti jsou terrorem tak zastrašení,
že se manifestací Ligy neúčastní, ačkoli židovští
akademikové jsou od veřejnosti tolik hýčkáni. Jak
evangelíci tak agrárníci starají se horlivě o roz
množení vlastních kroužku studentských. Musíme
vyvinouti v tom směru také práci příslušnou. Ne

Prcháme od nedůslednosti těch pokrokářských
studentu, kteří přijímají od klášteru a jiných cír
kevních kruhu veliké podpory, aby obratem ru
ky lhali, jak církev potlačuje vzdělanost. Poukázal
též na to, jaké jsou pro abiturienty vyhlídky v je
dnotlivých oborech.

Velice animovaná pochvala byla temperament
nímu řečníku odměnou. | Následovala velice čilá
debata, která konečně pro dobu velice pokročilou
byla předsedou Waschkem ukončena. Předseda
pak děkoval za láskyplnou podporu Jeho Excellen
ci, což provázeno velikým potleskem. ©Ujišťoval

nejdůstojnějšího vrchního pastýře, že vděčnost
akademiku bude tak veliká, jako jeho přízeň ke
studentstvu. Vzdal díky všechněm řečníkům, jme
novitě vsdp. Dru Reylovi, dále dpp. Kepplovi a
Cibulkovi, kteří pečovali o přítomné studenty tak
bratrsky jako o své kollegy. Dále děkoval kolle
gum a kollegyním, kteří se shromáždili v tak čet
ném počtu z nejrůznějších míst zemí koruny če
ské (docela i ze Slovácka). Nechť získává přítom
ný dorost katolické intelligence do Ligy nové a
nové členy. Poděkoval též zástupcům tisku.

Jeho Exc. navzájem děkoval velice obratnému
předsedovi, který řídil schůze opravdu mistrně.
Pak se účastníci pomodlili a na rozchodnou zapěli
chorál Svatováclavský. Rozchod| nastal krátce
před 1. hod. Nejdp. biskup pozval předsednictvo
a řečníky k společné hostině, při níž pochválil
horlivost Ligy, slibujejí všemožnou podporu.By
le. odpověděno vděčně a nadšeně.

Sjezd královéhradecký znamená pro ligisty
novou vítěznou etapu. Byl velikým poučením a

povzbuzením.
Nuže, mladá, nadšená druži, jen horlivě dále ku

předu! Třímej svůj prapor pevně, neustupuj ani
o krok! Kéž v srdci každého z účastníků mocně

: laholí slova básníkova:
Přes sněžné hřbety hor
my půjdem pochod svůj!
Jen hřímej, vichřice a oceáne duj!
My s racky spěcháme den nový pozdravit!

-——
-

Pokrokáři chtějí o Husovi mluviti konečně prav
: du? V »Čase: dne 22. srpna píše se z kruhů uči

telských: »Blíží se rok 1915. Je svrchovaný čas,
aby se poměr české školy k Husovi vviasnil. Žá

dám Ústřední spolek jednot učitelských, aby do r.
1915 uspořádal sjezd všeho učitelstva českého a
dal na program thema: Hus v české škole. Je tře
La učitele přesvědčit, že smí o Husovi učit — řek
něme — tak, jak o něm píše Palacký. Přece jen
český učitel smí učit tak, jak učil otec národa. Pa
lacký je dnes už takovou autoritou u lidí vládních
a církevních, že když řekneš: >Učím dle Palacké
ho«<,nikdo se na tebe neodváží. A kdybys i utrpěl
to vědomí, že trpíš pro Husa a za slova Palackého,
nahradí ti přízeň vládní i církevní. Netajím toho.
jsem na druhy své v povolání velmi roztrpčen.
kdež mohl být národ, kdybychom měli rovné
hřoety. Odvrzte opatrnictví a fortelnost. Já neo
pomenu vás prosit a kárat.«

Tedy konečně chtějí pokrokářští učitelé za
ne hatí podvodných povídaček o svobodomyslném

„

du, že Husovy omyly, pro které se střetl s kato
li.kou dogmatikou, jsou většinou tak zpátečnické,
že se jich nedrží žádný pokrokář? Také čekáme,
že ty pravdymilovné kruhy povědí, jak reali
sovali Husuv program kališní byrokrati. O tom
posud nikdy na oslavných přednáškách neslyší
mne.Tedy dle Palackého! Ale zdá se patrně, že 0
nen pokrokář Palackého dějin vůbec nezná. Jinak
by nemohl doporučovati, aby nynější pokrokáři
svuj fanatism. klidnými a konservativními řádky
velikého dějepisce ochladili. Tam nalezneme tolik
dokumentů ve prospěch církve, že by takovým
svazkem Palackého pokrokář nevrle mrštil o zem.

A pak — když pokrok, tedy pokrok skuteč
ný! Že by Palacký mohl probádati neomylně
všecky duležité okolnosti, tomu přece ani pokro
kář věřiti nemuže. Dukazem, cď tu ještě po Pa
lackém zbývá práce, jest ta skutečnost, jak mo
derní dějepisci přinášejí stále a stále nové vý
h'eáv do doby Husovy. Máme nová dila od Flajš
hansa, Denisa. Wintra, Pekaře. Sedláka atd. A
proto nepomuže pokrokářum ani skrývačka za Ši
1ohým štítem Palackého.

Učitel má v hodině dějepisné povinnost vždy
cky řící pravdu, odivodněnou duvody nepochyb
nými, ať je vyslovil kdokoliv. A tohle právě chtě
ji katolíci, na tom neústupně trvají, protože se hi
storické pravdy nebojí. K tomu všemu čím dále se
bádá. čím v odpornějším světle se jeví švindléř
ský pamilet »Pogiuv“ o Husovi, tím více se vv
jasňuje pro dobro církve.

Tedy jen pravdu, jak už Hus durazně odporu
čoval! A clicete-li si vésti poctivě, řekněte upřím
ně. že jsou švindléři a obrnyslní eskamotéři ti li
dé, kteří chtějí zneužívat jména Husova k rejdum
protikřesťanským. Hus celou svou osobností byl
mužem náboženským. Kristus jako Bohočlověk

mu byl alfou a omegou v cíli všeho lidského jedná
ní. Prohlásil a napsal zřetelně, že každá péče, kte
rá nesměřuje k radosti věčné, jest péčí nehodnou.
A k vůli theologii stál docela v oposici proti ma
thematice, proti malování světských obrazů, proti
zcela nevinným radovánkám ve dni svátečním.
Hus také uznával všech sedm svátostí, odporučo
val horlivě sv. zpověď a sv. přijímání. Vyjádřil se.
že násilně mají býti přinucení k sv. přijímání ti li
dé. kteří by k tomu úkonu přistoupiti nechtěli. Nu
že tedy -—jen pravdu!

Hus také odporučoval, aby se ujali kázně cír
kevní velmožové. Však prý jsou k tomu od Bo
ha povoláni. Proto jest potřebí jadrně říci, jak
svuj úkol byrokratická šlechta husitská pocho
pila. Dle Denisa realisovala reformní program Hu
suv dusledně jen tím, že zabrala pro sebe církevní
statky. Jinak si kázně církevní nevšímala, tak že
zotročení kněží a zotročení sedláci spínali ruce
nad tím děsným převratem! Proto po válce hu
sitské zbožní kališníci přetrhávali všecky svazky
s olicielní církví národní, seskupili se v separátní
jednotu českobratrskou a raději se nechali od ka
lišníku mučiti, než by se do ní znovu vrátili.

Tedy jen ku předu za pravdou! Katolíci si to
ho toužebně přejí a dovedou také kontrolovati,
zda pokrokoví učitelé nerozsévají do duší mládeže
bajky dávno odbyté. Proti zaslepenému fanatismu
pokrokářskému máme velice účinný lék v listech
správných dějin.

Ty doby již jsou nadobro pryč, kdy šami ka
tolíci neuvědomělí kývali hlavou anebo se bezmoc
ně rmoutili při pokrokářských pohádkách. Teď
mají v rukou citáty z Husa, Palackého, Tomka.
Wintra. Dovedou snadno odkázati do příslušných
mezí demagoga, který sírou a ohněm srší na všec
ky katolíky.doby Husovy a jenž pronáší ryčnou
klatbu i nad nynějšími katolíky za to, co se dělo v
cirkvi před pěti sty lety. Pravý katolík nikdy ne
bude tak bezectný, aby hanobil nynější pokrokáře
za to, co spáchali jejich volnomyšlenkářští před
ckůdcové ve veliké revoluci francouzské. | Ale
zrovna tak dovede okřiknouti ty mluvky, kteří by
nejraději sťali hlavu nynějším kněžím za to, že v
době dávno minulé na základě světského zákona
byl Hus upálen. .

A bude-li pokrokářský bolestín příliš farizej
sky Ikáti nad Husovou hranicí, povíme mu, kolik
set hranic připravili bezcitní Husité katolíkům zce
la pokojným jen pro jejich katolické přesvědčení
-- a to beze všeho soudu. Povíme jim, jak husitští

"bvrokraté katansky pronásledovali české bratry.
Tedv vždv jen dělenicnan nravdu — a tu



nejlepší. K tomu však jest potřebí místo >roztrpče
ní a uvědomělého hněvu« pilné, klidné studium.
Tak pokrok pokvete lépe než na půdě romanti
ckého vzdychání a laciného pláče.

Politický přehled.
Politická situace v Rakousku počne se zase

rozvinovatí asi po 7. září, kdy prý ministerský
předseda hr. Stiirgkh vrátí se do Vídně a pře
vezme řízení státních záležitosti, ovšem dovolí-li
inu to lékaři. Především bude se jednati o svolání
zemských sněmů, delegací a říšské rady. Do vá

*noc má býti také vyřízen rozpočet na rok 1913.
Českoněmecké smiřování obnoveno bude za

se 4. září schůzí referentů o změně zem. zřízení.
9. září má se pak sejíti výbor pro úpravu jazyko
vé otázky u státních úřadů. Nálada jest prý klid
nější.

Němci pro rovnoprávnost (?) jsou ovšem je
nom tam, kde jsou v menšině. To projevili Němci
25. srpna v Plzni na poradě německých okres.
starostů. starostů měst a obcí něm. z kraje plzeň
ského a kdež přijata resoluce následující: »Shro
máždění vyslovují přání, aby s ohledem na hi
storický, kulturní, hospodářský a národní význam
plzeňské německé menšiny nejen pro Plzeň, ný
brž pro celé, jazykově rozkouskované a národ
ním odpůrcem tak ohrožené německé západní Če
chy, ve vyrovnávacích poradách při úpravě jazy
kové otázky u zeměpanských úřadu ponechána
byla dosavadní obojjazyčnost u všech úřadů. To
to přání opírá se o okolnost, že u úřadů v Plzni
více jak 50 let se také německy úřadovalo a tím
rovnoprávnost němčiny stala se statkem, jejž si
Němci nedají vzíti« Plzeňská menšina německá
prý by to odnesla nejhůře, kdyby se něm. po
slanci opovážili porušovat zásadu rovnoprávnosti
češtiny a němčiny v celé zemi.

Volební boj ve Slezsku. Agrárníci a nár. so
cialisté ve Slezsku trvají na kandidatuře Zikově,
který žádným zpusobem nechce ustoupiti kandi
datuře společné. Následkem toho katolíci prohlá
sil kandidátem pro říšský mandát Ant. Klimeše,
rolníka z Jarkovic. Dne 25. srpna na schuzi v O

„pavě sta lidí slezských slibovalo, že s lístkem vo
lebním v ruce budou bojovati proti Macharovi, a
že se vynasnaží, aby z katolické sedmičky na ra
dě říšské stala se osmička. Téhož dne strana ná
rodní, ovšem velmi slabá, postavila společného
kandidáta zem. posl. nadučitele Gudricha, usilujíc
ho vnutiti straně katolicko-národní. Strana katol.
nárcdní i dnes byla by ochotna přijati Gudricha
za svého kandidáta, ale dříve musí i ostatní stra
ny, totiž agrární a nár. sociální ustoupiti od Ziky.

Cesta ministra Trnky. Dne 1. září podnikne
ministr Trnka 8denní inspekční cestu po Čechách,
aby shlédl úpravu nebo neupravenost českých vod.
19, září odjede na podobnou cestu do Haliče, kam
s ním pojede i polský ministr Dlugosz a ministr
obchodu Rěůssler.

Návrh hr. Berchtolda na konferenci mocností
a zúčastněných států o poměrech Turecka officiel
ně přijat sice všemi pozvanými, ale v tisku ru
ském a francouzském a zvlášť italském vystupu
je se prudce proti návrhu. Turky pálí slovo >de
centralisace« Turecka, časopisectvo ruské, fran
couzské, anglické a srbské čichá v návrzích hr.
Berchtolda snahu Rakouska po nabytí většího vli
vu na Balkáně, pokus ovládnout Albanii, nad je
jimiž katolíky má Rakousko protektorát. A zvlá
ště v Italii se bouří, spatřujíce v jednání Berch
Aoldově ten cíl, aby Rakousko dostalo protekto-,
rát nad samosprávou Albanie, na nějž ovšem dě
lají si nárok. v Italii. K tomu prý Italie nikdy ne
připustí.

Protičeské demoustrace ve Vídni. Dne 25. t.
m. konala se v XV. okrese vídeňském tichá osla
va čtvrtstoletého jubilea ©odboru ©Komenského.
Svaz něm. radikálních spolků svolal protestní
schuzi, na níž celá řada něm. nacionálních poslan
ců, obecních starších a členů okres. představen
stva XV. okresu ujala se slova. Po této schůzi po
štvaní účastníci odebrali se k české místyosti v
XV. okrese, kdež zatím policie utvořila hustý kor
don. Celé odpoledne pak v okolních ulicích do
cházelo k srážkám, a na konec poštvané zástu
py obrátily se'proti policii sarné, která pak množ
ství osob pozatýkala.

Komedie v Uhrách se opakuje. Jedná se o do
cílení smíru mezi vládní stranou a oposicí. Oposice
žádá bezpodmínečné odstranění hr. Tiszy a šl.
Lukacse, pak přijetí oposičními stranami stanove
ných základních ustanovení o volební reformě.
Poněvadž tyto podmínky vládní strana nemůže
přijati a rovněž nelze si mysliti, aby sněm praco
val pod záštitou vojska, uvažuje se o tom, aby
se utvořila strana míru, která by vypracovala pod
klad, na němž by bylo možno mír uzavříti.

Cuvaj na odchodu? Cuvaj prý odstoupí a s
ním padne i komisariát v Chorvatsku. V září mají
se totiž sejíti delegace. Ježto však mandáty dele
gátů chorvátských vypršely a'bez delegátů chor
vatských jest uherská delegace neschopna k u
snášení, musí býti provedeny nové volby do chor
vátského sněmu, -následkem čehož Cuvaj bude

nucen jíti. Banem bude prý někdo jiný.

Nevlastenecké projevy Irancouzského učitel
stva na sjezdu v Chainberry byly předmětem jed
nání ministerské rady, kteráž zmocnila ministra
vyučování, aby učitelské svazy, jež se sjezdu sú
častnily, rozpustil. To se stalo v zednářské repu
blice, kde nynější učitelstvo bylo vládou vlastně
vysýčkáno.

Válečná nálada na Balkáně se vzmáhá. Napietí
mezi Tureckem a Černou Horou jest velmi ne
bezpečno, v Bulharsku agitace proti Turecku ne
ustávají a nyní i v Srbsku svolávány jsou tábory
lidu. jež «+z'vají srbskou vládu, aby zakročila
proti hroznému vraždění křesťanských Srbů mo
hainedány. Mezi Albánci nastaly sice roztržky ná
sledkem odstoupení některých jejich vůdců, kteří
se dali tureckou vládou koupiti, vlastní Albánci
však domáhají se splnění poslední podmínky, vy
dání zbraní. K zbraním pomáhají si sami, přepada
jíce a vylupujíce vojenská skladiště zbraní.

Národohospodářská hlídka.
Žádosti o subvence na rok 1913 pro pokračo

vací školy živnostenské, Učednické Besídky, od
borné kursy a p. ke komoře liberecké nutno podati
nejdéle do 5. října; k žádostem později podaným
nebude brán zřetel. Obchodní, živnostenská a prů
myslová ústředna v Hradci Králové vyzývá tudíž
všechny české interessované korporace, zejména
školní výbory a představenstva Učednických be
sídek, aby příslušné žádosti nejdéle během měsíce
září t. r. jejím prostřednictvím (nikoliv přímo) po
daly.

Dodávka kůže a obuvi pro c. a k. vojsko. Pří
pisen1 z 15. července t. r. č. 17.309 rozesílaným též
malým živnostníkům a maloživnostenským druž
stvům obuvnickým upozorňovala liberecká komo
ra na dodávku dne 23. ečrvence t. r. v úředních
listech vypsanou. Vzhledem k mnohým dotazum jí
v té věci došlým hlavně od maloživnostenských
družstev obuvnických sděluje Ústředna králové
hradecká, že dotyčná dodávka vyhražena jest pod
nikům továrním, a že kvota na vojenských dodáv
kách toho druhu malým živnostem vyhražená, roz
dílí se na základě ofertního řízení z roku loňského
rok co rok c. k. ministerstvem veřejných prací.
Nejbližší vojenská dodávka obuvi toho druhu bu
de vypsána na r. 1914.

Při objednávkách

kalendářů
obracejte se na své diecésní

Družstevní m
knihkupectví,

nakladatelství a papírnictví

v Hradci Králové,
Adalbertinum,

které vám poslouží s výhodami dosud
vám poskytovanými.

USvůj k svému li

Rozpočet správní a subvenční čes. odboru
rady zemědělské na rok 1913. Rozpočet správních
výloh vykazuje celkovou potřebu 328.969 K, o
52.928 K více než loni. Rozpočet subvenční činí
celkem 1,507.147 K, o 20.726 K více než r. 1912.
Z prostředků státních požaduje se K 805.848.5, z
prostředků zemských K 701.298.5. Z toho na ho
spodářské vyučování požaduje se K 92.500, na ho
spodářskou literaturu K 20.000, pěstování rostlin
K 154.800, Inářství K 72.750, ovocnictví K 68.500,
zalesňování K 64.000, chov skotu K 618.000, drob
né zvířectvo K 213.365.

Příjmy rakouských státních drah. V červenci
t. r. dopraveno bylo na rakouských státních dra
hách a na drahách státem na vlastní účet provo
zovaných 18,818.000 osob a 6,552.300 tun zboží.
Přijato bylo za dopravu osob a zavazadel

v červenci 1911. Od 1. ledna do 31. července 1912
dopraveno bylo 74,603.200 osob a 44,183.600 tun

109,692.600 K a za dopravu zboží 322,409.400 K,

než v soudobí loňském. Ze stoupnutí příjmů o

3.945.370 K v červenci t. r. připadá na dopravu

|osobní 984.699 K a na dopravu zboží 2,960.677 K,
což se vysvětluje hlavně tím, že letošní červenec
čítal o 1 všední den více než loňský červenec, pak
čilou obilní dopravou z Ruska, dále stoupnutím do
pravy uhlí, vápence a petroleje, i

Těžba uhlí v červenci 1912 činila v Rakousku
celkem: kamenného uhlí 13,887.064 g (r. 1911 v
témže měsíci 12,195.000 ga). hnědého 22,256.142 g
(proti 19,000.000 g r. 1911).

Uzenářské zboží v Praze zdraženo nebude.
V neděli konala se v Praze schuze svolaná Zem
skou jednotou řezníku a uzenářu. Ze všech řečí
byly patrny účinky odporu veřejnosti proti zdra
žení; mnozí jednotlivci, ač se zavázali ke zdražení,
slovo nedodrželi. Následkem toho předseda schů
ze prohlásil, že akce za zdražení uzenáču a párků
padá.

Výsledky obliní sklizně posuzují Finanční Li
sty: V Německu bude sklizeň dobrá, jakost obilí
není však dle přání kupcu. Sklizeň brambor a řepy
bude značná. V Rakousku sklizeň obilnin jest lep
ší než loni, ač jakost značně utrpěla dešti. Ceny 0
bilní sotva poklesnou podstatně pod nynější ú
roveň. Sklizeň pícnin jest velmi značná a také ú
roda brambor a řepy jest mnohem větší než loni.
Značná sklizeň pícnin má ovšem značný vliv pro
chov dobytka. Loni bylo nutno dobytek pro nedo
statek píce prodávati a bude letos opět možno
ztenčený stav dobytka přivésti na dřívější míru.

1 Následkem toho dobytka ku porážce přichází na
trhy méně a tím se vysvětluje stoupání cen ma
sa, které v poslední době jest obyvatelstvem velmi
nemile pociťováno. —Pro prumyslovou konjunktu
ru Rakouska má dobrá sklizeň domácí značný vliv.

Generální stávka v Belgii. V Belgii očekává
se v brzku propuknutí generální stávky. Obyvatel
stvo zásobuje se předem uhlím, aby nebylo gene
rální stávkou uvedeno do nepříjemné situace. Děl
níci vybírají ze spořitelen své úspory a odevzdá
vají je organisacím. Ihned po zahájení generální
stávky posláno bude na 40.000 dětí stávkujících
rodiču do severní Francie do tamějších rodin děl
nických. aby děti stávkou netrpěly. Náklad na
stávku odhaduje se předem na 50 mil. franků, na
kterýž obnos se mezi dělnictvem sbírá.

Zprávy organisační .
a spolkové.

Manilestace katolického lidu v Žamberku vydařila
se přes nepříznivé počasí dne 25. srpna velice stkvěle.
Sešly se veliké davy mužných tváří, křesťanských žen
a členové našeho dorostu. Odpoledne pořádán veliký tá
bor za předsednictví býv. říšského poslance a předsedy
křesť. soc. strany p. Šabaty. Jednání zahájil dp. No
votný z Pardubic, načež promluvil věcně a vzletně o
programu našeho hnutí a o naší situaci moravský po
slanec p. Šamalík. Následovala temperamentní řeč dp.
Novotného, která šla od srdce k srdci. Pak se konaly
lidové slavnosti. Žamberecké katolictvo jest naším sjez

; dem znamenitě posíleno a povzbuzeno. — Rozumi se,
že se musil sehnati také pravidelný tructábor, na nějž
se pozvali mužové negace, jejichž positivní program fi
losofický jest ještě někde v oblacích. Přijel tedy od
padlík Svozil, dr. Bartošek. Ačkoli tructábor byl vydat
ně podporován městskou radou, skončil s velikým fia
skem, tak že se pokrokáři hleděli odškodniti rušením
našeho tábora, pořádaného na zámeckém nádvoří. Proč
tam jenom lezli, jestliže jim dali katolíci pokoj v době
pořádání jejich schůze dopolední? Pokrokáři si myslili.
že se bude opakovati stará scenerie: že totiž před
hrstkou křiklounů katolíci bázlivě couvnou, budou u
vedeni ve zmatek a začnou se rozcházeti. Teď však již
minuly doby, kdy sto katolíků prchalo před pěti štvá
či. Katolíci © poučili pokrokáře © o © požadavcích
občanské svobody, tak že tito musili se svými randály
a hulákáním se stěhovati jinam. Marné vaše proti nám
jsou vzteky! Jen tedy statečně dále ku předu!

Svatováclavský sjezd katolického lidu v Chrasti
koná se 28. a 29. září t. r. při otevření katolického do
mu. Šjezdový výbor zve tímto uctivě všecky katolické
spolky a korporace k této slavnosti a prosí, aby vážené
spolky súčastnily se slavnosti této s prapory. Přihlášky
račte zasílati na adresu: Jan Beneš, kaplan v Chrasti
u Chrudimě. Podrobný program sdělen bude co nej
dříve. Vzhůru ke hrobu nezapomenulelného biskupa
Brynycha a k sídlu nejdůstojnějšího našeho arcipastýře!

Jednota katolických tovaryšů v Chradimi bude sla
viti v létě 1914 své padesátileté trvání a při té příleži

. tosti vydá pamětní spis, obsahující dějiny Jednoty. I
prosí dotyčné vld. pány, kteři za doby svého působení

Doskočil(NS
Choceň.

Račte ai vyšádati vzory jarních a letních látek,
které letos přináším v bobatém výběru.

Veledůstojnému duchnovenstv dopornčují zvláštní
novinku pod názvem „PRENTAM“v ceně metrK 8 40.



laskavé zaslání fotografii, aby mohly býti ve skupině
otištěny v jubilejním spise. Též nějaká literární vzpo
minka, týkající se Jednoty, jest velmí vítána. Upozor

nás z ciziny pamatovali, když ne nějakou vzpomínkou
na dobu pobytu svého v Jednotě chrudimské, tedy as
poň aby zaslali adresu nynější a jaké postavení mají,
jakož i v kterém katoficklini' šbolku jsou súčastnění. Za
každou sebe menší zprávičku, kterou nám usnadněno
bude vydání jubilejního spisu, voláme: »Zaplať Bůh!«

Dolní Dobrouč. První vystoupení +Orla« v naší obci
18. srpna při výletě zdejších katolických spolků dopad
lo, možno říci, skvěle. Obdiv budilo množství i zdat
nost »Orlů« i »Orlic«, Zásluhu o to ovšem mají hlavně
orelské sbory okolní, které se dostavily ve značném
počtu, a to ponejvíce v krojích. Orlové přišli z Čermné,
z Ústi n. Orl., ze Sloupnice, z České Třebové, ze Lhot
ky a ž Dol. Újezda. Ano byli zde i zástupci sboru Lito
myšlského a z Proseče. »Orlice« přišly ze Sloupnice, z
Ústí n. Orl. a z České Třebové, dorost byl z Ústí n. O.
a z České Třebové. Odpoledne byl průvod od hostince
+Na rychtě“ na výletiště, kde zahájil cvičení půlhodino
vou řečí dp. Josef Tužin, kaplan z Ústí n. Orl., který vy
ložil tři otázky: Čo je naším cílem, proč zde jsme a
jaká je naše budoucnost. Na to následovala cvičení jed
notlivých odborů. Nejprve cvičil dorost, počtem 12, s
tyčemi, pak 38 »>Orlíce s praporky a pak 55 »Orlů«
prostná cvičení. Všecka cvičení byla zdařilá, jak svěd
čil potlesk, který po každém výkonu zaburácel; ale ob
zvláště dokonalá a přesná byla prostná cvičení muž
ského odboru. Rovněž tak se zdarem se setkalo i cvi
čení na nářadí (skok, bradla) a skupiny všech tří od
borů. Celé toto vystoupení »Orla« u nás dokázalo, že
myšlenka orelská je všude na postupu a Že se více za
držeti nedá. Jen by si bylo přáti, aby všichni, kdo byli
u nás 18. srpna touto myélenkou nadšeni, také dále
svojí přízeň k +»Orlu“«všemožnou jeho podporou 0

svědčovali. .

Literárnízprávy
z Družstevního knihkupectvív Hradci Králové.
Doporučujeme pozornosti P. T. pánů dudiovních
poslední literární novinky v eucharistickémroce:

K

Antoni: „Proč tolik neoprávnězých obav
před častým sv. přijímáním“ ..... .. I—

Baudyš: „Mešní kniha církve svaté“ . . 4—
Bilczewski- „Eucharistie“ . . 6—
Blokša: „Kněz a nejsvětější eucharistie“ .—60

Černovský: „Desetpromluv o nejsv.Svátosti. 0
Frasinetti: „Hodybožské lásky“ .. 1—

„Ježíš Kristus vzorem knězovým“ —40
Eymard: „Město nejsv. Svátosti“ . . . . 1—
Gigoi: „Život Ježíše Krista“ ©.. . 10—
Jánský: „Poučení o předrahé obětimie aw. —N
Z Kochemů: „Výklad nejsvětější oběti mše

svaté“ |. 2—
Kůozle: „Ježíš Kristus, náš Bůh a vy

kupitel“ ... „—1w0
Liguori: „Ohnivéšípy a vroncí vzdechy“ —0

Oostek: „Eucbaristickýrok“ ... „—0
„ „Na Golgotě a v zahradě Josefově“ 1—
. „Neznámý mezi svými“ . . .—20

„Před trůnem Božím“ «.. „—20
Ondroušek: „Eucharistická kázání“. . .—*
Řehák: „MiláčekPáně“ .. .. . « .—2
Vaněček:„NejsvětějšíSvátost“ (<. 1—
Zavoral:„Euc:aristická kázání“ ..... 1—
Žák S.J.: „Chlébdachovní.“Krátkáa prakt.

rozjímání na každý den v roce .
ŽákS. J.: „Promluvy“LI.. .....
Fuhr: „Der katholischo Lehrer“, váz. .
Pfyfter: „Pastor bonus am Kranken- und

Sterbebette“,váz...
Gisler: „Der Modernismus“, brož. 620,váz.
Dr. Heiner: „Katholisches Kirchenrecht“

L sv., VLvyd.. .. .
Eichmann: „Kirche und Staat“, kart. . 360
Ries Dr.: „Die Sonntagsevangelien, homi

letischerklárt“,3 vyd.. . 770
Commer: „Jabrbach fůr Philosophie and

spekulative Theologie“, sv. 26.. . . 1080
Dr. Wundarle: „Die Religionsphilosophie

RadolfEuckens“ .. 390
Keller Dr.: „Unternehmung und Mebrwert* 180

Opětně upozorňujeme na nové dílo Dr. No
váka Xav. C. SS. R.: „Kněžské problémy“. Po
slední kritiky přivítaly s nadšením toto dílo.
Kdo ho z pánů duchovních postrádá ve své
knihovně, neotálejte s objednávkou, neboť ná
klad kvapem dochází.

Obracejte se ve svých literárních potřebách
na své knibkupeotví, které Vás vždy řádně ob

3—
1:90
150

180
720

8—

slouží. Svůj k svému!

Družstovní knihkupectví,
nakladatelství,

závod hudební a papírnictví
v Hradol Králové, Adalbortinam.

Zprávy
místní a zkraje.

Kúmrti papež. komoříhoa kanovníkaMagra. Jaza
Kři. Bartáka. V den památky smrti svého patrona (29.
t m.) byl pohřben Msgre. Jan Křt. Barták, kněz jubilár,
Jeho Svatosti tajný komoří, sídelní kanovník zdejší ka
pitnly, assesor bisk. konsistoře, bisk. notář atd. V pá
tek vrátil se z králických exercitií, v pondělí ráno byl
stižen smrtelným záchvatem mrtvice, které podlehl hned
po zaopatření sv. svátostmi. Chystal se právě jfti do
kathedrály k sloužení mše sv., ale odešel do věčného
míru. — V Pánu zesnulý narodil se 4. června r. 1834 v
Moravičanech, na kněze byl vysvěcen v Brně r. 1859.
Kaplanoval několik let na Moravě. Do Hradce povolán
byl v prvých letech šedesátých. Zastával zde' krátce
úřad vicerektora v Borromaeu, působil pak v Biskup
ské konsistoři, zastávaje dlouho úřad kazatele a správ
ce chrámu Panny Marie. Kněžský úkol svůj konal s
plným nadšením, zpovída! horlivě do let stařeckých.
Když roku 1864 uspořádána loterie ve prospěch restau
race zdejší kathedrály, převzal velikou část losů, jež
rozprodal na Moravě v kruzích duchovenských, čímž
fondu přibyl značný výtěžek. Ačkoli v dóbě cholery r.
1866 byl v Hradci mimo správu duchovní, přece s na
sazením vlastního života horlivě umírající ubožáky za
opatřoval. Vůbec vzornou horlivost ve službě Boží za
choval si až do konce. Celou řadu posledních let trpěl
vleklou chorobou. Snášel trudný stav s velikou trpěli
vostí a při tom pracoval pilně v kanceláři, účastnil se

ačkoli často choroba hlodala téměř smrtelně. -— Ze
snulý byl žákem Sušilovým a intimním přítelem Vladi
míra Šťastného. V mladších letech byl činným v spiso
vání homilií. — Ve čtvrtek dne 29. t. m. tělesná schránka
zesnulého: slavnostně pohřbena. O 9. hodině Jeho Exc.
nejdp. biskup dr. Josef Doubrava sloužil v kathedrále
slavné Reguiem s četnou assistencí. Pak pronesl tklivá
slova vděčnosti o práci, modlitbách, zbožnosti a dětin
né oddanosti zesnulého hodnostáře. Pak vyšel za vede
ní Jeho Biskupské Milosti z chrámu dlouhý průvod.
Kráčeli členové kapituly, přes 50 jiných kněží, boho
slovci, zástupcové úřadů politických, soudních, auto
nomních, vojenských, školních, městské rady atd. Před
pensionátem kondukt se zastavil, za zesnulého se po
modlil. Vsdp. kapitolní děkan dr. Jan Soukup tklivě po
děkoval Bisk. Milosti i všem ostatním za láskyplnou ú
čast při pohřbu. Jeho Excellence odpověděl, že se tak
stalo ode všech z úcty a vděčnosti k zesnulému hodno
stáři. Pak se hnul pohřební vůz k Pouchovu, kdež těles
ná schránka hodnostářova uložena do kapitolní hrobky.
Ave, anima pial

Za Magr. Janem Bariákem. Všechny účastníky exer
citií na hoře Matky Boží u Králík podivem naplnila
zvěst. že nejdp. kanovník Barták nedlí víz: mezi živý
mi. Nápadná byla sice ovšem jeho tělesná slabost, ale
duch jeho zůstal čilým od počátku duchovních cvičení,
od 19. srpna až do 23. t. r. Zvláštní radost způsobil mu
telegram, který byl odeslán exercitanty Jeho Excellen
ci nejdp. biskupu Th.Dru. Jos. Doubravovi na Moravu
k slavnosti Svatohostýnské. Každé slovo uvažoval a
jmenovitě z toho se těšil, že z 52 exercitantů 22 bylo
naších diecésánů. ©Duchovní cvičení v Králíkách bez
Msgr. Bartáka se nedaly ani myslet a proto tento
ctitel Mariánský, stoje nad hrobem, vykonal tam něko
lik dnů před smrtí ještě svou poslední pouť. — Nápad
nou byla nám jeho bledost, ale jak zazářil jeho obličej,
když slyšel, jak na tom místě posvátném poutníků při
bývá a přičiněním horlivých PP. Otců Redemptoristů
toto poutní místo zkvétá. — Na konec exercitil zpíval
»Sacrum« a »Te Deum« známým svým zvučným hlasem
a po snídaní pronesl na rozloučenou ještě delší řeč. Pra
vil. že družná Morava právě odbývá velkou slavnost
korunovační Panny Marie a že srdce jeho plesá, an vidí
zde na této posvátné hoře ctitele Mariánské z Čech,
Maravy a Slezska, kněze z různých diecésí a přece
jedné mysli. Kéž po příkladu sv. Václava ustane ko
nečně ten národnostní boj, a jako světec tento miloval
vlast svou, nechť též i my ji milujeme, ale hlavní věcí
budiž nám jako sv. Václavu po lásce k Bohu láska k
bližnímu i tehdá, když i jinou řečí mluví k nám. Asi
za hodinu po této řeči loučil se navždy £ posvátným
tímto místem. Na cestě ke Králíkám zpozoroval, že ztra

byl dar zesnulého pana biskupa Haise, když jmenoval
ho svým biskupským notářem. Jak radoval se, když
při vystupování z vozu na nádraží v Lichtkově jej zase
nalezl! Na každé stanici přál si dáti s Bohem kněžím,
kteří vystupovali, pravě: Již beztoho se zde na zemi
neuvidíme. — Velkou potíž mu způsobilo v Kyšperku
přestupováni do jiného vlaku, takže vlakvedoucí něko
lik minut počkal a spolu starému pánu též na stupátko
pomáhal. Když usednul, přišel naň malý záchvat mdlo
by a proto si přál malé občerstvení. V rychlosti přine
šen kousek sýra a chleba, s čímž se spokojil. — Když
pisatel těchto řádků nabidl se mu, že ho až do Hradce
doprovodí, s dikem nabídku tu odmítl. Na další cestě
byl velmi hovorný — vypravoval krátce celou svou
dráhu životní, při čemž jevil zvláštní úctu ke svým
představeným. —© V Doudlebách pří loučení pravil:
»Napište o exercitiích v Králíkách malou zprávičku do
»Obnovy« a nyní buďte s Bohem, Václavíčku, byl jsem
Vám vždy upřímným bratrem a přítelem. až zemru,
přijďte mi na pohřeb.« — Předtucha jeho smrti tak
brzo se splnila. Matka Boží orodovala za ctitele svého
— a pokynul Pán a vzal si věrného služebníka svého
k Sobě. — H.

Městská ruda dne26. srpna 1912 učinila následující
usnesení: Vypíše se konkurs na obsazení mista student
ského nadání V. V. Tomka s ročním požitkem 210 K,
spojeného. — Vzato bylo na vědomí, že c. k. místodrži
telství povolilo p. Václ. Drábkoví, staviteli v Dobrušce,
filiálku k provozování živností stavítelské se stanovi
štěm v Hradci Králové, a že c. k. okresní hejtmanství
udělilo Právovárečnému měšťanstvu na letní dobu 1912
koncessi ku provozování hostinské živnosti pro pivo
varskou zahradu »pod Kozinkou«. — Návrh na koliau
daci obytných místností v městské elektrárně postou
pen byl městskému zastupitelstvu. — Uděleno bylo po
volení ku stavbě“dvoupatrového domu na parcele čís. 7.
v bloku XVII s dílnou kamenotiskařskou pí. Olze No
votné. — S p. Ant. Hanušem, majitelem novostavby čp.
522 se sdělí, že zákaz obývání téže rodinami, majícími
dítky mladší 10 let, vydán byl proto, že místnosti v
novostavbě nejsou posud dosti suché,

Koulení o ceny v »Kroužku kuželkářů« v Adalberti
nu vyneslo ve. prospěch Ústřední Matice Školské či
stých 260 K. Veškeré ceny byly darovány, začež všem
váženým dárcům upřímné a vřelé díky.

Koacert »Pěveckého sáružení pražských učjiolá«.
P. S. P. U. pozval do Hradce Králové zdejší »Hudební
a pěvecký spolek«, co člen slaveného učitelského sdru
žení, a doufá, že každý, kdo jeví zájem o krásný, zce
lený a jednotný sborový zpěv, jako jest sbor P. S. P. U.,
příležitosti této jistě použije. — Z programu vyjímáme:
I. B. Vomáčka: Ó, země ty česká! (Věnováno P. S. P.
U.) — V. Novák: Už to žito na souvrati. — B. Smetana:
Rolnická. (Provedení vyznamenáno I. cenou na závo
dech pěveckých v Plzni.) — II. V. Novák: Ballada na
Váhu. — K. Kovařovic: Můj první máj. — Saint Saens:
Aviatikové (provedení vyznamenáno na mezinárodních
závodech v Paříži cenou pres. rep. »Orand prix). —
II. J. Kunc: Stojí Jano při potoce. (Věnováno P. S. P.
U.) — B. Smetana: Plseň na moří. (Provedení vyzna
menáno na mezinár. závodech v Paříži |. cenou ve tří
dě d'excellence.) — Pak nástedují národní písně a tance.
— Oba koncerty konají se určitě dne 15. září t. r. od
poledne a večer. Záznamy jsou již v proudu. S láskou k
věcí samé vyřizuje záznamy ochotně východočeské

knihkupectví p. Jiřího Tolmana v Hradci Králové.
Na c. k. gymnaslu v Hradci Králové bude zápis no

vých žáků do I. třídy, jakož i nových žáků do tříd II.
až VIII. dne 16. září od 8 do 9 hodin. Zápis dosavadních
žáků bude dne 17. září od 8 do 12 hodin. Bližších zpráv
se lze dočísti v návěští v ústavě vyvěšeném.

Na odvrácení assimllace českých ditek dolmorakous
kých přispěl spolku »Komenský« ve Vídni III.-3, Stroh
gasse 45, který vydržuje nyní 5 obecných škol, 3 opa
trovny, 4 školy jazykové a jednu školu pokračovací, v
měsíci červenci 1912 politický okres Hradec Králové:
WHradecKrál, Prof Fr. Mejsnar 1 K, professorský sbor
obchodní akademie k uctění památky býv. inspektora
obch. akademií J. E. ministra obchodu dra. A. Bráfa 60

K, IV.b ročník obch. akademie 50 K. — Hradec Král.
Nový. Zpěvácký spolek »Bendl« sbírka p. J. Kubce 20.40
K. — Stěžery. K. Waisser 3 K.

Obchodní a živnostenská komora v Liberci roze
slala před nedávnem na všecky české korporace výrob
ní a obchodní. jakož i na mnohé české firmy dotazníky
s žádosti o vyplnění a vrácení. Poněvadž jsou dotazní
ky ty čistě německé, lze s jistotou očekávati, že budou
liberecké komoře s poznámkou »nesrozumitelno« nevy
plněné vráceny.

Osoba. Pan Josef Němeček, dosavadní účetní České
banky filiálky v Hradci Králové, přestoupil do služeb
Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové a jmeno
ván účetním Diskontní společnosti.

Slavnostní valná hromada Záložey v Hradci Král.
na paměť 50letého trvání korá se v neděli dne 1. září
1912 v 10 hod. dopoledne ve dvoraně »Besedy« a je
přístupnou i nečlenům. Po té společný oběd v hotelu
»Merkur«. Přihlášky v obnosu 2 K nutno složiti v Zá
ložně.

Seznam Ces na týdenním trhu v Hraáci Králové

14.590až 16.—, ječmene 12.10 až 12.70, ovsa 8.60 až 9.20.

vikve 26.—, hrachu 24.— až 30.—, čočky 36.— až 40.—.
jahel 26.— až 30.—, krup 38.— až 50.—, brambor 3.60
až 4—, máku 40— až 50.—, lněného semene 24.— až
30.—, jablek 4.60, hrušek 4.40, 100 kg: žitných otrub
16.50 až 17.—, pšeničných otrub 16.— až 17.—, 1 kg:
másla čerstvého 3.20 až 3.60, sádla vepřového 2.20 až
2.40, tvarohu —.40 až —.50, 1 vejce —.7 až —.8, 1 kopa:
zelí 2— až 6.—, okurek 1.80 až 2.40, kapusty —.80 až
2.—, 1 g cibule 6— až 8.—, 1 kopa drobné zeleniny —.60
až —.80, mrkve —.80 až 1—.

Na týdenní trh v Hradci Králové dne 23. srpna 191%
bylo přivezeno: hl: pšenice 502, žita 212, ječmene 332.
ovsa 786, vikve 7.5, čočky 15.5, Iněného semínka 18
máku 45.5, brambor 158, jablek 300.5. hrušek 344.5, kop
zeli 600, okurek 700, kapusty 500, drobné zeleniny 2000
petržele 400, cerele 380, cibule 100 g, mrkve 300 pytli
a 700 kop svaz., podsvinčat 446 kusů.

Pokrok v Třebechovicích stávkokazem. Již 'čtvrtý
týden trvá u nás stávka v koželužské továrně bratř
Vitoušků. Tuto středu konána další schůze stávkujících
na níž referoval redaktor »Práva Lidu« Němec a red
Holič. Proti všemu nadání do schůze dostavil se továr.
ník pan R. Vitoušek a dlužno nznati, že jeho vystoupen
a jeho vývody — až na maličkost — byly velice po
zoruhodné ano i sympatické. Zato vystoupení pověstné
ho pokrokářského učitele Š., který se přišel obhajo
vat, bylo nešťastné. Samým red. Holičem bylo konsta
továno, že pana učitele na vlastní oči viděl, jak ve stáv
ce hrát roll, která učitelovi rozhodně nepatří. »že hi



považoval za koželuha« atd. V jisté (ovšem pokrokář
"ské) učitelce zase zjištěno, že docela dělala stávkokaze:

vozila v továrně kolečko, tahala kůže a pod. Již již se
-chystalo zakročení u učitelské organisace v Praze atd.
Opět a opět ujímá se slova učitel Š., ale výsledek týž.
Ke konci po opětné výzvě svolil pan Vitoušek, že o po

žadavcích dělnictva bude uvažovati, ale požadavek o
propuštění »t. zv.« stávkokazů (nemčitelských? pozn. re
dakce) předem emergicky odmítnul — raději zechá to
várnu srovaati se základy. — Poněvadž ani listy so
chlistické o tom zajímavém stávkokazectví se nezmi

"nišy, jsme nucení na to upozorniti aspoň v tomto listě.
Hořice. Již jednou psalí jsme, jak lehkomyslně, bez

vp a zůstávají bez vyznání na nátlak několika náhon
čích Volné Myšlenky. Tato může býti na své cifry
zřovna tak málo hrdá, jako něňtečtí pastoří na výsledky
svého »los von Rom« tažení, až nato, že títo, co drží,
to mají, protože tací odsadlici přece jen jakési nábo
Ženství vyměňují, kdežto bezkonlessní poznávají dříve
neb později, jak jsou opuštěnými před Bohem | před svě
term,že i v životě občanském velmi si uškodili a dosahu
-svého jednání vlastně vědomi si nebyli. Dnes podává

vědí, co dělají, ostatní že jsou svedení a slepí, hotovi,

ví V. v blízkém městě nedali bezkonfessní tak dlouho
pokoje, až ho přemluvili. A poněvadž věděl, že ho že

Na smrtelné posteli se jí přiznal a žádal za útěchu ná

předpisy „žádají. O odsouzeném účastníku loupeže v
konsumu, který z trestnice — tedy již po odsouzení —
ženu v psaní dojemně nabádal, aby se do církve vrátila
a dítě své na náboženství posílala. jsme již, tuším,s

* fessní pojmouti za manželku, jesliže odpadne, nač ona
také přistoupila. Namluvil jí, že to nic není. a sám za
ni oznámení učinil. Nevzali se však a žena při sňatku
s jiným odpad svůj zamlčela v domnění, že to napraví,
půjde-li k správě Boží a že vlastně neodpadla, protože
do kostela stále chodila, a politický úřad jí psal jako
slečně, kdežto ona byla vdova. Jak vidět, velká zdvo
řilost také škodí, třeba i okr. hejtmanství, aspoň jeden
hejtman utržil si jen trochu smíchu, když jeden párek,

baráku navštívit, aby se podíval, jak se novomanželům

daří, kteří však dobrému jeho úmyslu neporozuměli.
Takovým materiálem rozmnožuje V. M. své řady a
takové uvědomění šíří ve svých řadách. Vše je hum

bug, jemuž postačí cifra a ne přesvědčení a proto my
slíme, že ani V. M. — a kdyby se naparovala ještě
více — církvi valně neuškodí. Pár lidí odpadá a polovina
se jich po čase vrací.

Kostelec n. Ori. Na c. k. reálce konati se bude zápis
a přijímací zkoušky žáků do I. třídy dne 18. září t. r.
"od 8. do 10. hod. Zápis žáků ze škol měšťanských aneb
z jiných škol středních konati se bude dne 16. září 1912
'od 8. do 10. hod. Bližších zpráv lze si vyžádatí u ředi
telství ústavu.

Prosba z Chrudimě. Podepsaný uctivě prosí ony
veledůst. duchovní správy, z jichžto osad chodívají pro
vesí na pouť chrudimskou, by laskavě mu to na lísteč
ku napsali- a též připsali, zda snad tak činí z nějaké
zvláštní místní příčiny. Zprávy tyto a i jiné, zázračného
obrazu Spasitele v Chrudimi se týkající, budou vítány
s vděkem jako příspěvek k jubilejnímu spisku na rok
1913. Lístky s díkem přijímá Josef Zelinka, katecheta
měšť. dívčí školy v Chrudimi.

Chrudimské poměry. Je po volbách do městské
rady a proto take minuly líbánky rudých a červeno
bílých soudruhů, kteří ve svých representantech chodí
k sobě na námluvy, kdykoli se jedná o boj proti kon
servativcům. Jakmile účele dosaženo, již jsou si ve vla
sech. Jak se inají »rádi«, o tom svědčí »roztomilé říká
ní« v orgánu červenobílých o rudém konsumu: »Ote
vřeli jste konsum. Máme v dobré paměti již jeden kon
Sum a vaši lidé také. Proto se jim do nového nechtělo.
Jen přes ohromnou agitaci podařilo se vám zříditi nový
konsum. My živnostníci víme, že má býti více zaopa
třovacím ústavem, než dobrodiním malého lidu... Na
jedné straně naříkáte na drahotu, ale ve vaší hospodě
točíte 1000 hl piva! Spočítejte, co tisíců propijf vaši

příslušníci, a tážeme se, zda jen jednou jste je napo
menuli k šetření? V žádné hospodě v Chrudimi loňské
ho roku se nevypilo tolik šampaňského vína (!!) jako u
vás v dělnickém domě! Ale jakmile přijde řeč na dra
hotu, to hned jste pohotově viniti »měšťáky« ze vše
ho... Že vás to zlobí, to víme. Nás také zlobí, když
vidíme, že někdo utratí skoro celý výdělek v »děláku«
a k nám jde kupovat na dluh, a za peníze — do kon
sumu. Jedná-li se ale o nějakou subskripci, tu vidíme
vás velice často obcházeti naše továrny. Očekáváme,
že nyní po založení konsumu budeme míti také i po
této stránce od vás pokoj.« — Vidíme, že navzájem se
velice dobře znají a že i my jsme se nemýlili v mno
hém; pracující »ujařmený« lid poslouchá a shání, a páni
předáci koupají se v šampaňském! Co z toho plyne pro
nás, netřeba dokládati.

. Regulace Chrudimky provádí se právě u samého
kostela. A tu jsme pozorovali, že podnikateli stavby té
je cizím pojmem den sváteční, ač bylo patrno, že ně
kteří dělníci na staveništi nejsou a proti »modernímu
otroctvl« se asi docela sprá ohradili. Než musíme
dotyčnému pánovi dáti na srozuměnou, že máme pro
středek k tomu, aby se ani lopatou v den takový v aa

mé blízkosti kostela a za bohoslužby nohnulo. Zasta

vovali se naď tím ilidé, které bychom nemohli počítati
mezí katolíky, či pardon — klerikály. Proto podruhé

pozor! *
i Kutná Hora. Konečně zmizí šeredný protějšek měst

ského nádraží. Kopají se již základy k nové elektrárně,
1 ve městě kladou se kabely tak, že v brzké době za
září starobylá Hora leskem světla elektrického. — Dne
15. srpna slavnostně posvěceno nové okno ve chrámu
Panny Marie. Jest to práce mistrovská. Avšak bylo by
dobře, aby v děje historické nebyli připojování světci,

kteříž nebyli svědky té které události. Toť pouae obra
. sotvornost a nikoli dějepisná pravda! — Velechrám sv.
| Barbory jest sive nákladně opraven, ale pro obecenstvo
I mimo služby Boží uzavřen. Leč i tu bylo potřebí jisté
| relormy. Tak stalo se v sobotu dne 24. srpna odpoledne,

| stáli před svatyní, nebylojim ani otevřeno, aby se as
j Poňsami pomodlili. I bylo hlasitě reptáno. Bude vítáno,

Jestliže příslušní činitelé vyjdou věřícím vstříc. — Jsou
u nás též kamenní mučedníci. Cestou k Lorci jest viděti
sochu sv. Jana Nep., která jest ve stavu hrozném. Ještě

| hůře jest na tom socha světcova na cestě do Červených
| Peček. Stojí tu bez hlavy a četní turisté asi vzpomínají
. na sv. Diviše. Nebyla by oprava obou soch možná?

Doufejme, že se tak brzo stane.

Žleby. (Do památníku c. k. poštmistra Ondráčka a
jeho sekretáře Čoudy.) Ve 12. čísle »Světozora< roku

| 1911 četl jsem doslovně následující zprávu: »Spolek
českých mediků oceňuje význam velikého učence a

svého prvního vůdce J. E. Purkyně, vydal plaguettu
I tuto (vyobrazení při textu) k uctění památky jeho. Če
| ský medik i celá česká veřejnost vidí v J. E. Purky
| ňovi svého prvního vynikajícího učitele a vědátora na

poli fysiologie a biologie. Spolek českých mediků oži
viv tak památku svého největšího zástupce, přeje si,
aby plauuetta tato byla širší veřejností přijata s tou
pietou a láskou, s jakou on ji veřejnosti odevzdává.« —
J. E. Purkyně byl muž jména světového: psaní na něho
z Ameriky zaslané pod neurčitou adresou J. E. Purky

: ně, professor v Evropě, docela správně na něho došlo
v Praze. Když dne 28. července 1869 v Praze u věku
62 roků zemřel, všechen učený svě želel smrti jeho a
celý národ český tonul v hlubokém smutku. A tento
věhlasný učenec byl také upřímným věřícím katolíkem.
Na důkaz toho podávám zde výňatek z řeči jeho, kte

, rou měl při otevření průmyslové školy v Praze r. 1856.
Jakou to vznešenou definici vědy podává, v jaké krás
né harmonické spojení uvádí vědu.a víru! Pravil tehdáž:
»Věda jest pojímání světa duchem, rozumem osvíce
ným. Věda učí poznávati vlohy člověku přistvořené,
pro účel jeho vyměřené, poznávati způsoby, jak by vy
chováním a návodem vlohy ty, dary Boží k světlému
vyvinutí dospívaly, způsoby, jak by řízením rozumným,
bohabojným jednotlivci i národové svých pozemských
účelů, svého časného i věčného blaha dosáhli. Druhá
pak úloha vědy jest, poznání přírody hmotné, její sil a
látek rozmanitých, její zákonů, jimiž svět zevnější v
svém ladu a skladu se udržuje — přírody, již stvořil
Bůh, aby se ji člověk znáti učil a shlédli rozum v ní
vládnoucí, rozum to Boží, na kterém rozum lidský k
podobenství Božímu vyvinovati se má. K tomu vzdala
vůle Božf člověku nadvládu nad přírodou, aby ji překo
nal, kde se vzpouzí proti vládě jeho, aby ji použil k potře
bám svým a společenským, aby, kde mírná a jemu pod
daná jest, ji krášlil a v ní se kochal. — Tak z vědy vy
chází průmysl a jako pravá věda vždy v zbožné mysli
svůj základ má, tak budiž i průmysl vyslancem Bo
žím. Co by byl člověk bez náboženství, bez víry v Bo
ha, v nekonečný vyšší svět duchů blažených, svatých,
vědomostí svrchovanou osvícených — bez víry v osobní
nesmrtelnost, která nás povede z mezí těchto pozem
ských do věčného života, bez víry ve věčnou spravedl
nost, bez víry v prostřednictví Kristovo, Syna Božího,
který nás naučil milovati Boha nade všecko a bližního
jako sebe samého, „jímž přišla spása na tento svět!
Bylť by člověk — jako zvíře nejdokonalejší sice. vti

, pu nade všecky jiné tvory pozemské vynikajícího, a
; však přece bez pravého rozumu.« —-Tak mluvil tento
| učenec, a nyní táži se: vadilo jeho vědecké bádání, va
| dil jeho vědecký věhlas jeho náboženskému přesvěd

čení, jeho vřelé víře, anebo bylo toto náboženské pře
svědčení na překážku jeho vědeckým pracím? Víra i
věda docela sestersky snesly se v jeho vznešené duši.
A tak je to u velkých opravdových učenců vesměs.

| Professor Albert, prof. Wicht, prof. Nussbaum, prof.
Pasteur byli mužové věřící. Každý národ podává nám

| mnoho slavných jmen, jimiž žádný nevěřící neosmělí
se zhrdati. leda Macharovec. Macharovci a Macharovky
nemají pro pravdu a pro skutečné zjevy kulturního a

meznou nenávistí proti pravdě: jin je nepravda pravdou
a hřích ctností. Proti nejsvětější osobě Ježíše Krista
nanesl Machar tolik potupy, že se tak v žádné jiné řeči
nestalo, ale lidská ohava Nero jest mu drahý. Proto
jméno Machar jest a zůstane v ošklivosti každého po
ctivého, rozvážného člověka.

Od Lomaice nad Popelkou. Krajinský sjezd naší stra
ny v Nové Vsi vydařil se dne 14. t. m. tak skvěle, že

nepřátelé zlostt celí zelenají. Chytají se tedy aspoň z
norze předpotopního manévru, aby velikolepý dojem
poněkud setřeli. Hanobí a lživě pomlouvají sjezd v no

. viuách. Krvavý list odvažuje se balamutiti čtenářstvo
tak drze, aby: se zdálo, že si utržili katolíci docela
blamáž. Věříme rádi, že taková manifestace velice mrzí
pokrokářsko-seclalistické paedagogy a jejich pomocní
ky Dle nich prý ubohá děvčata měla v uzlíku skromný
chléb. To by nebylo nic nečestného. Kdyby bývala nesla

nějaký krvavý, požidovštělý list, pak by si byla nesla

skutečnou otravu. Chyběl prý jenom křížek, aby průvod
vyhlížel jako funus. Také tohle není nečestné. My se
za kříž nestydime. Hůře by to dopadalo, kdyby byl
průvod kráčel s huronským kříkem za znamením ži.
dovské muří nohy. Před takovou řvavou kulturou nás
kříž chrání. Měli jste pozorovati špicla, který beze vše
ho pozvání kontroloval tak bystře, že mohl na nás oči
nechati. Kněžím sekal komplimenty, aby zakryl svůj
pravý úmysl Vyslechl si též celé kázání vsdp. dra.
Šulce — a pak řeč tu »sesekal«. Občané uvážliví jsou
toho svorného náhledu, že by bylo velmi dobře, kdyby
pan pisatel naučil své děti tomu, co řekl kazatel o sv.
apoštolech slovanských. Věděly by toho mnohem více,
než ze školní čítanky, na kterou se odvolává. Maně se
prozradil, že jest sám učitelem a že by tedy měl míti
trochu širší rozhled po českých dějinách, než jaký po
skytuje školní čítanka. A že viděl v průvodu samé báby,
to jest u fanatických pokrokářů dosti možno. Ti dove
dou překrucovati úmyslně pravdu, jakou vidí na vlastní
oči. Snad dle všeho jest ve spojení s klepavými staře
nami, jak patrno z toho psaní. Také ten váš posudek c
klerikálním školském embryu jest velice charakteristic
ký. A jaká jest vlastně vaše povinnost, vy pokrokářští
paedagogové? Snad mařiti náboženskou výchovu šíře
ním Haecklových lží? Vždyť jste přece přísahali obrá
ceně. Jestliže jste cítili, že se vám dávají nějaká pouta,
nikdo vás k učitelskému úřadu nenutil. Učitelé, kteří
jsou si vědomi svých povinností, navštěvují služby Boží
ochotně. Ale pokroková embrya nechodí na mši svatou
ani o císafových narozeninách, ba nepošlou tam ani své
paničky ani děti. Ale někteří lidé jsou tak drzí, že ne
toliko svých povinností nekonají, ale docela se ještě
dovedou nezbedně posmívati těm, kteří si dle svého
přesvědčení počínají důsledněji. © My můžeme směle
před sebou nésti odznaky své víry. Vám ponecháváme
rudý prapor. Staré pokrokářské embryo by si však
nejradéji vzalo do ruky půllitr. A až bude v »proměně
nén stavu, nechť si znovu libuje, že »to půjde-. My si
také myslíme, že ten »pokrok« brzy »půjde«, ale na stá
lou dovolenou, protože lidé nejsou slepí. Když se lidé
v pátek o 4. hodině modli, pokrokář se ušklebuje, jako
by modlitba byla klerikalismem. Ale když se házejí do
zahrady uličnicky všelijaké cedujičky, to už jest pokro
kové. A procházeti se na čerstvém vzduchu jenom v
kožené zástěře, aby ten neklerikální pot z těla vyšel.
to jest osvícené. Jenže jednou takového tatrmana v Pra
ze policie sebrala. Meťte tedy jenom před vlastním
prahem. Embrya pokrokářská (starší i mladší) vydrží v
hospodě třebas od rána do večera, kde se skládají na
hromadu rozumy pokrokářské »akademie«. Zajisté na
Šinci odpustí, že jsme se tentokráte s takovými lidmi
mazali. Jest však potřebí jim ukázati, že je známe. A
teď si špiclujte, páni pokrokáři, vesele dále!

Tragický skon mladého rolníka. Dne 24. srpna od
poledne ubíral se za silného deště a mlhy vp. P. Jos.
Róssler, kaplan ve Vel. Ouřímě, do Bystrého, aby zde
druhého dne o pouti svatobartolomějské jako slavnostní
kazatel fungoval. Přišed asi 80 kroků před obec Do

břany, našel P. Rěssler k svému velikému úžasu na pol
ní cestě umírajícího muže, jemuž proudem řinula se
krev z nosu, uší a ze zející veliké rány za uchem. Vy
stihnuv situaci a neztrativ duchapřítomnosti, přiklekl
kaplan k nešťastnému muži, vzkřísil jej, poskytl mu po
slední útěchu církve svaté a udělil generální absoluci
in articulo mortis. Ač P. Róssler zcela byl promočen,
vytrval za panujícího lijáku u nešťastníka až do jeho
smrti, která po několika minutách nastala. Ubožák klid
ně skonal s úsměvem na rtech v rukou knězových. Po
něvadž asi na 100 kroků od místa katastrofy jel vůz
doprovázený dvěma muži, poslal P. Rěssler jistého
Macha ze Šedivin za těmito muži se vzkazem, aby se
ihned vrátili. Tito, přichvátavše, vyprávěli za useda
vého pláče, že ubožák jest zámožný rolník z Plasnice
Ant. Bittner, který si po celé cestě z Nového Města n.
Met. až do Dobřan stěžoval na nevolnost. Tentýž ležel
na voze až do Dobřan. Zde však slezl a šel pěšky. Bitt

ner upadl asi na kámen a rozrazil si lebku. Mrtvola s
cesty odstraněna a pečlivě uložena na trávník. Po té
poslal kaplan pro starostu do Nedvězí, pro četnického
strážmistra do Nového Hrádku a pro obvodního lékaře
do Olešnice. Otec nešťastníkův, byv šetrně zpraven o
hrozném neštěstí svého jediného syna, přijel pozdě ve
čer na místo katastrofy a odvezl si mrtvolu do Plasnice.
O 10. hodině večer dostavil se četnický strážmistr do
fary dobřanské, kdež P. Róssler přenocoval, aby si
vyžádal bližších informací od očitého svědka, který
mladého Bittnera v zuboženém stavu byl nalezl. Druhý
den teprv dostavil se obvodní lékař Ellbogen a podro

statoval ochrnutí mozku, roztříštění kosti lebeční a
výron krve do mozku. Vražda jest tu tedy vyloučena,
Jak se původně myslelo. Událost tato způsobila v celém
širém okolí veliký rozruch a jest předmětem denního
rozhovoru. Všichni Mtujf bolem zdrcenou mladistvou
vdovu a dvě opuštěné dítky, které tak tragickým způ
sobem ztratily svého živitele, příbuzní pak děkují Pro
zřetelnosti Boží, že poslala k umírajícímu v době nej
kritičtější kněze jako anděla strážného.

one oltáře,sochy,freeKasatolny, Boží hroby

Jevně provádí abeolvent c. k. odb, školy sochařské
a řesbářeké

BOHUMILBEK v HOŘE KUTNÉ.



Založeno r. 1868.

Filiálky:
Praha
Semily
Krakov
Plzeň

Reservní fondy:
K 2,7000.000—

Různé zprávy.
Řád zlatého rouna. Ministr zahraničních záležitosti

císařského domu hr. Berchtold vyznamenán byl řádem
latého rouna, založeným roku 1429 Filipem Dobrým,
-évodou burgundským, v den jeho sňatku s Isabelou
ortugalskou v Brůgge sku chvále a slávě Vykupitele,
Janny Marie a sv. Ondřeje, jakož k ochraně a fedrování
'řesťanské víry a sv. církve, k ctnosti a rozmnožení
lobrých mravů«. Jest to týž řád, který je nejvíce znám
z podobizen našeho panovníka z nejslavnostnějších

hvílí, opravňující majitele jeho k nosení sametového,
iarlatového, bílým taftem podšitého taláru, přehozené
10 purpurovým dlouhým pláštěm, s bílou atlasovou
podšívkou, se známým odznakem zlatého beránčího
"ouna zavěšeného na modře smaltovaném drahokamu.

Vzduchem přes oceán. Inženýr Boerner pustil se
lo budování řiditelného balonu obrovských rozměrů,
s kterým hodlá přeletět Atlantický oceán. Balon bude
zvláštní soustavy, 240 m. dlouhý a 26 m. široký. V balo
ně bude upevněno 57 nádržek na plyny, vodík a dusík,
a 34 motorů, každý s 8 vrtulemi různého postavení, s
úhrnnou silou 6500 koní, které vznesou vzducholoď na
tisíce metrů do výšky bez ztráty plynů a dodají letu
rychlosti 120 km. za hodinu. Balon Boernerův bude
moci vzíti s sebou 400—500cestujících, pro něž bude za
řízeno totéž pohodlí jako na oceánských parnících. V
Německu zakládá se již akciová společnost pro vzdu
choloď Boernerovu.

Jápislarva
do hudebního a

pěveckéhoústavu,

Mat. Vepeřeného
vwHradoi Králové

konás0 od I. září denněv místnostechústavu,
Dlouháulice čís. 200.proti měst.divadlu.

Vynlovacípředměty:

Zpěv, plene, housle a vlelenčolie.

-sdSa!
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Akciový kapitál:
K 15,000.000—

Čistý zisk za r. 1911:
K 1,860.000-—

ode dne vložení
do dne vybraní

4 8dennívýpovědí

4 s 30dennívýpovědí5
i

5 8 120dennívýpovědí

s 90denní výpovědí

DB SH BHK
Zprůmyslnění Rakouska postupuje. Ústředním živ

nostenským inspektorátem vydaná zpráva vykazuje
stoupnutí továrních podniků v letech 1903 až 1910 z
11.954 na 15.443. Přibylo tedy 3489 továren, což Činí
asi 20 procent. Na období 1903—1906 připadá z toho
přírostku asi třetina, na leta 1907—1910 dvě třetiny
(2354) podniků. Po uzavření obchodních smluv r. 1907
bylo stoupnutí nejsilnější, totiž o 671 podniků. Počet
podniků podrobených úrazovému pojištění dle statistiky
úrazových pojišťoven stoupl s 103.114 na 123.006 (více
o 19 proc.), počet pojištěnců s 1,723.000 na 2,266.00 (více
31 proc.) a suma mzdy položené za základ úrazového
pojištění vzrostla s 1105 milionů korun na 18% mil.
(více o 57 procent).

Nejnovější sport amerických millonářek. Americké
milionářky si našly zas nový sport. Chodí totiž osobně
nakupovat. V čele tohoto ruchu je hlava amerických
sufražetek milionářka Belmontová. Tvrdí, že drahotu
zavinila jen nepoctivost obchodníků a služebných, tak
že i bohaté dámy jsou nuceny samy si potraviny naku
povat. Našla hned mnoho následovnic. Nyní lze vidět
na trhu v New-Yorku elegantní dámy v šatech nejno
vější módy, jak se náramně zkušeně tváří a samy naku
kupují. Ovšem k tomu účelu bylo třeba i zvláštního ko
stymu. Jedna z new-yorkských dam způsobila onehdy
velikou sensaci, vezouc z trhu na automobilu spoustu
zeleniny. Obchodníci jsou prý se svými nejnovějšími
zákaznicemi zcela spokojení.

Všellcos. Ve vyšších mužských učilištích v Petro
hradě stanovena lhůta 6 a půl roku za nejvyšší pro stu
dium. Podobné ustanovení zavedeno pro posluchačky
na fakultě lékařské a studentky na vyšších školách, kde
mnohdy slečinky studují do nekonečna. Věčným stu
dentům na Rusi odzvánějí; neškodilo by i u nás. — V
Lile ve Francii vysvěceno bylo první zahradní město,
sestávajíct z 50 dělnických domků, jež založili katolíci
francouzští. Domky pronajímány jsou levně dělníkům
bez ohledu na politické přesvědčení. — Dle zprávy mi
nisterské zaměstnává se výrobou karet v Rakousku
13 továren se 421 dělníky, a maluje je 40 malířů. —

šení veškeré své domácnosti. Sama si připravuje blůzy
a klobouky. Děti své vede k přísné prostotě a jedno
duchosti. Velikou váhu ve výchově svých dětí klade
na sflu a samostatnost. — Pohřeb japonského císaře stál

| přes dva miliony jenů. — Podle zpráv z celého Němec
ka bude letoší úroda následkem stálých dešťů a chladna
slabá. — Německé vzducholodi budou vyzbrojeny ry
chlopalnými puškami, aby mohly čelit aeroplanům. —
Následkem průtrží mračen způsobeny v Anglii ohrom
né škody. — Ve Vršovicích u Prahy v neděli 25. t. m.
byl slavnostně otevřen katolický dům. — Pověstný Ma
coch bude dopraven do ústavu choromyslných v Twor
ku. — Od 1. ledna do 30. června t. r. přijato v Praze
mostného na mostě Palackého 169.737.24 K, na mostě
cís. Františka 136.347.98 K, na mostě Františka Josefa
134.813.60 K, na mostě přes Štvanici 81.643 K atd. —
Aviatik Číhák v Pardubicích při letu sražen větrem k
zemi, létadlo úplně rozbito a Člhák sám těžce zraněn. —
V Moravské Ostravě zemřelý a veřejnosti téměř úplně
neznámý majitel realit A. Podešva odkázal celé své
jmění asi 50.000 K Matici ostravské. .

Založeno r. 1868.

Expositury: m
Chrudim ,
Jičín (M

Turnov : +
Slané “M

Vklady celkem: | Rě
K 41,000.000—

na pokladniční poukázky ň

a běžný účet. »

MaNE
OBOZ

Radosti světa neznají ubohé dívky v Útulně slepých
dívek v Praze na Kampě. Potěšte je, šlechetní dobrodin
ci, svým dárkem! Administrace t. 1. příspěvky přijímá a
uveřejní.

Smutný úkaz. Dle úředních zpráv C. k.místodržitel
ství pro král. České o zdravotních poměrech, přibývá
tuberkulosy přes všechny pokroky lékařské vědy. Sed
mý díl zemřelých jest oběti této zákeřné choroby. Nej
více tuberkulosa řádí mezi dělným lidem. Třetina děl

níků zmírá na ni. Jistě, že nebude lépe, dokud nebude
sanatoria k účelnému léčení této hrozné nemoci. V uvá
žení nutné potřeby léčebného ústavu odhodlal seČeský
pomocný zemský spolek pro nemocné plicními choroba
mi dokončiti stavbu sanatoria na Pleši, která vyžaduje
nákladu 1 mil. korun. Tento značný obnos uhražen býti
má z výtěžku IL České loterie. Losy ve prospěch tohoto
nejvýs lidumilného ústavu prodávají se ve všech trafi
kách, peněžních ústavech, obchodech atd. v Praze i na
venkově po1 koruně. Úředně zajištěná cena výher jest
80.000 korun.

Zajímavá data o počtu českých žáků na školách
vídeňských přináší srpnové číslo »Dolnorakouského Ob
zoru«, menšinového to věstníku spolku »Komenský« ve
Vídni. List přináší data o počtu žáků dle národnosti na
školách vysokých, středních, pokračovacích a obec
ných. Zvláště data o školách pokračovacích a obecných
jsou překvapující a výmluvnou připomínkou všem věr
ným Čechům, aby nezapomněli s podporou na jediný o
branný spolek vídeňský — spolek =Komenský« ve Vid
ni 111.-3,Strohgasse 45. »Dolnorakouský Obzor« přináší
dále bohatou rubriku zpráv o životě dolnorakouské
menšiny a je toto srpnové číslo nezbytnou pomůckou
pro každého, kdo se o osud menšiny dolnorakouské za

jímá.Číslo prodává se za 30 hal. v administraci Vídeň
il.. Strohgasse 45, celoroční předplatné 3 K.

Počasí v září. Povětrnostní theorie prof. K. V. Zen
gera určuje v měsíci září osm povětrnostních poruch,
které připadají na 3., S., 6., 11., 15., 21., 24. a Z1. září.
Nejvíce působí z nich poruchy z 11., 21. a 24. září. Ač
koliv v celém měsíci připadá značný počet poruch, přes
to měsíc tento má vyznamenávati se povětrnosti sušší,
ale chladnější. V prvních dnech září bude obloha stří
davě zamračena a vítr převládati bude od východu aneb
jihovýchodu. Tlakoměr bude státi vysoko a
srážky, dostaví-li se někde, budou jen nepatrné. Poru
chy z 3. a 5. září způsobí silnější zamračení oblohy a
teprve vlivem poruchy z 6. září dostaví se sezápadním
čerstvým větrem a pří pošmourné obloze vydatnější

MODa

dnech opět dosáhne normální výše. Teplota v prvních

dnech 4. aneb 5. září se oteplí a oteplení vydrží až sko
rem do 15. září. Velmi silná porucha z 11. září vyvolá
stoupnutí tlakoměru a silné větry. Srážky se však sot
va dostaví a teprve okolo 15. září mohly by se lehčí
přeháňky s mírnými dešti dostavítl. Po 15. září se po
časí velice ochladí a teplota klesne hluboko pod oby
čejný průměr. Proto na horách a místech vysoko polo
žených nutno obávati se již nočních mrazíků. Směr
větru bude ponejvíce od severozápadu a severu. Poru
chy z 21. a 24. září způsob! poklesnatl tlaku vzduchu
pak zamračení oblohy 1 časté, avšak jen lehčí srážky
V této době vítr vanouti bude od jihozápadu a západu 4



bude mírný. Porucha, připadající na 27., znovu pohor
ŠI počasí, které zatím mezi 24. a 27. se přechodně vy
jasnílo. Od 27. září dostaví se pošmourné počasí s leh
čími srážkami. Konec měsíce přinese stoupání tlako
měru a vyjasnění, teplota však poklesne. — Die Falbovy
methody bude počasí na počátku září zamračené, chlad
né, ale beze srážek. Tlak vzduchu bude vysoký a tla
koměr bude ještě stoupati. Dne 11. září připadá kriti
cký den prostřední síly a jeho vlivem počasí se ve dnech
mezi 20. a 22. dostavití a v lesnatých a hornatých kraji
přibývati, tlak vzduchu klesne a pří tom se silně oteplí.
Mezi 14. a 17. zářím mají převládati časté a vydatné
deště. Vítr, vanoucí nejprve od jihozápadu, postupně
přeskočí na západ, pak severozápad. Tim také teplota
hodně poklesne. Čitelné ochlazení teploty má se zvláště
mezi 20.a 22. dostavitia v esnatých a hornatých kraji
nách dostaví se asi již slabší noční mrazy. Od 17. září
tlakoměr bude stoupati a dosáhne kolem 22. značně vy
sokého 'stupně. Teplota od 23. září stoupne, ale oteplení
potrvá jen krátkou dobu a od 26. po náhlém poklesu

silný kritický den prvního řádu. Vliv jeho na povětrnost
u nás bude jen málo patrný. Měsíc v tu dobu bude daleko
na jižním obzoru a proto působení jeho projeví se více
na jihu Evropy. Tim lze doufati, že v zemích, kde jsou
podmínky, dostaví se zemětřesení, sopečné výbuchy a
výbuchy třaskavých plynů v dolech. Kritický stav pro
jeví se u nás jen silnými větry a citelným ochlazením.
Obzvláště noci mají býti chladné a také, protože vlh
kost vzduchu po předcházejících deštích bude' vyšší,

do koncé měsíce nezmění.

(Zasláno.)

Kdo z dpp. účastníků pohřbu omylem platil oběd
v Adalbertinu, račiž se listkem přihlásiti redakci »Ob
novy«, která obnos 2 K připíše oznámenému k dobru na
jeho účet za tiskopisy.

Dr. Fr. Reyl, kanovník.

poněžníústav

„Úvěrnídružstvo Fliška“
v Hradcí Králové (Adalbertinum)

SRB“ přijímá vklady
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.

Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez
výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

Biskupská knihtiskárna
w1|v Hradoi Králové [%

nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.
Ceny mírné, vyřízení správné a rychlé.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnému ducho
vemstvu s ul. patronátním úřadům k opravování

a přeslacování

oltářů, kasatelen, kříšových cest
-1 veškerých chrámových předmětů, jakoš i
k opravě pomníků, železných

náhrobních křížů,
tlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceay mírné, — Taktéž dodávám celé

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

bez nároku na cestovné.

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

ORP“ Závod založen r. 1898. "Mg
V.,

bez háčků

"Zakázkyobratem “jjij
pap“ se vyřizují.

Hradec Králové,
diříkova třída 239,

, Nejlevnější ceny'
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Příloha
Kulturní jiskry.

František Palacký o zakládání katolických
spolků. Těší mne nemálo, že za tak svátým a krás
ným účelem, jak poznávám, se berete a v povinno
stech k národů a vlasti sebe i jiných utužujete a
cvičíte. Věřte, že za té doby, v níž víra a nevěra
v zápasu povážlivém stojí, nutnost nezbytná toho
se ukazuje, by se podobné spolky u nás zakláda
ly... Zavrhuji každé počínání si nelidské těch, kte
ří horem pádem stojí na tom, aby mravní základo
vé v člověčenstvu, tedy i v národu našem porou
cháni byli. Bez těch hyne každá společnost, tedy
i národ. Toliko na přesvědčení mravním, toliko na
základech náboženství možno nám postupovati k
cili — tak to shledáváme na svých předcích, totéž
i nám činiti třeba. — Na schuzi katol. politické jed
noty v Rožnově dne 23. července r. 1873.

Homiletický kurs pořádá »Jednota katolic
kých duchovních diecése brněnské« pod protekto
rátem Jeho Excellence nejdp. biskupa dra. Pavla
hraběte Huyna v Brně od 22. do 24. října 1912.

Není úlohou naší vyhledávati nových prostřed
ku. jimiž bychom lidi ke Kristu přivedli, neboť jedi
něpravéa dobře osvědčenéprostředkyjsou: vyu
čování náboženské ve školách, kázání slova Boží
ho v kostele, na křesťanském cvičení, missie, dob
rá četba, nábožná bratrstva, spolky dobré a pod.
nýbrž úloha naše spočívá v tom: uvažovati, jaké
methody třeba v nynější době užívati, abychom
lidi přivedli k tomu, aby jmenovaných prostředků
chtěli užívati, aby na kázání a křesťanská cvičení
chodili, do spolků katolických vstupovali, sv. svá
tosti přijímali a pod. Jen tak porozumíme slovum
sv. Klementa Hofbaura, že evangelium musí býti
dnešního dne novým zpisobem hlásáno, a jen tím
to způsobem porozumíme snahám šlechetných mu
žu, kteří se scházejí na sjezdech eucharistických,
katechetických, homiletických a p.

Toto majíc na mysli, usnesla se též naše Jed
nota duchovenstva uspořádati nahoře jmenovaný
kurs horiletický pro kněze z Čech, Moravy a Slez
ska. Sjezd konati se bude v obou zemských jazy
cích, a úkolem jeho jest raditi se, jaké methody
třeba užívati při vykonávání úřadu kazatelského,
aby lidé rádi, ochotně a s užitkem slovo Boží po
slouchali. Kurs bude povahy vědecko-praktické,
bude pokračováním homiletického vzdělání, jehož
se nám dostalo na theologických ústavech. Před
nášeti budou odborníci, vesměs professoři hoinile
tiky na theologických ústavech. Říditi bude sjezdó
vou práci vědeckou Msgr. dr. Jos. Kupka z Brna.
— Každodenně určena jest hodina pro volnou dis
kussik kdy bude míti každý účastník příležitost své
názory o té neb oné přednášce vysloviti, podati
praktické návrhy a poukázati na svoje zkušenosti
a podobně.

Denní práce kursovní ukončí se kázáním a po
žehnáním večerním ve chrámu Páně sv. Michala.
První kázání přislíbil již Jeho Excellence nejdp.
biskup dr. Pavel hr. Huyn.

Poměry nynější nás nutí, abychom sešli se v
počtu co nejhojnějším, abychom se poučili,povzbu
dili, nadchnuli pro další práce kazatelské. Proto
zveme Vás, důst. pp. bratří, všechny bez rozdílu
národnosti, abyste přišli na homiletický kurs do

- Brna v měsíci říjnu. Bližší zprávy podá výbor Jed
noty v našich časopisech. — Brno, na den sv. Ja
kuba apoštola Většího 1912. Ředitel kursu: Msgr.
dr. Jos. Kupka v Brně, professor bohosloví. Za
»Jednotu duchovenstva«: Adolf Linkenheld, arci
kněz v Sokolnicích, předseda, Ladislav Zavadil, fa
rář v Lulči, I. jednatel. Professoři pastorálky: Dr.
Gabriel Pecháček, Ord. Cruc. v Praze, dr. Jos.
Jatsch v Praze, dr. Jan Kubíček v Olomouci, c. k.
universitní professoři. Msgr. dr. A. Skočdopole v
Českých Budějovicích, dr. Jan Jindra v Hradci
Králové, dr. Jos. Pohl v Litoměřicích, dr. Jos. Fi
scher ve Vídenavě, professoři bohosloví.

Připravujte cesty! V dnešní době,kdy literár
ní a umělecké vody téměř hnijí, vychází v Olomou
ci literárně umělecká revue >Nový Obzor«, jejíž
redaktor Frant. Dohnal, farář Šardicích p. Čejč
na Moravě, seskupil zde nejlepší naše umělce, ze
kterých stůjtež zde zvláště: Baar, Brodský, Czech
z Czechenherzů, Dohnal, Dvořák, Hrůza, Chlumec
ký, Javorník, Kramoliš, Kratochvil, Leubner, Ha
sák, Nábělek, Velhartický, Wetti a j. Z cizích lite
ratur přinesl >Nový Obzor< ukázky z Herberta,
Hofmannsthala, Jórgensena, Lamartina, Maška,
Tetmajera, Verdagouera, Veřlalna, Waldorfa atd.
Můžeme proto s dobrým svědomím říci, že »Nový
Obzor< je v pravdě representační revuf katolickou.
Většina našeho tisku mluvila o >Novém Obzoru«
vždy s uznáním, ba, možno říci, s nadšením. Vyšlo
8. číslo s vybraným obsahem. Příloha obsahuje 4
obrazy Rubensovy: Svatá Rodina — Nevěřící To
máš — Madonna s andělíčky — Kristus s kající
hříšnicí. Přílohou k I. ročníku bylo krásné album
obrazů Raffaelových a Rembrandtových, přílohou
k II. ročníku bude album Michel Angelovo a Ru
bensovo, obě s úvodní essayi redaktora umělecké
části prof. Karla Wellnera.

Jak se utvrzuje evangelická církev v Inšpru
ku. Místní skupina evangelického svazu v. Mni
chově platí ročně 3000 K jako plat pro vikáře. Ne
jmenovaný příznivec protestatnu věnoval půjčku
30.000 K bez úroků na stavbu evangelického ko
stela a z tohoto dluhu mohla býti letos již polovice
splacena. Na stavbu kaple v Gossensassu přispěli
dokonce císařští manželé němečtí 2000 markami,
nejmenovaná berlínská dáma 1000 markami a i.
Stavba tohoto evangelického chrámu, již pátého

době provedena.
Předseda lázeňského výbor Gróbner. věnoval k
tomu konci příhodné stavební místo. Protestant
ská obec innsbrucká čítá na 2400 členu, z nichž
jest 1800 v Innsbruku. Od deseti let se tato obec
zdvojnásobila. Jak protestatné stojí o náboženskou
školu, jest viděti z poznámky ve výroční zprávě,
že nejvýš důležitým bodem jest nedostatek vlast
ní školy, neboť 173 evangelické dítky v Innsbruku
za takových poměru jsou nuceny docházeti do 0
becných škol prý katolických, ve skutečnosti však
imerkonfessních, 62 do vyšších škol. | Neúnavné
práci faráře Arnolda ©Wehrenfenniga se podařilo
sebrati fond 14000 K na stavbu evangelické ško
ly, která dle doznání zprávy této jest životní otáz
kou pro evangelickou obec. A pak prý jsou evan
zelíci v Rakousku utlačováni! Kdyby podobným
způsobem pusobil v Německu rakouský kněz, byl
by dávno z Německa vypovězen jako obtížný ci
zinec.

Vzrůst tělocvičných organisací katolických.
Francouzské tělocvičné spolky katolické konaly
ve Vannesu sjezd, jehož se sůčastnilo 6000 borců.
Pruběh slavnosti byl velikolepý. Účastnilo se ho
i několik biskupu. — Orel slovinský má 160 odbo
ru a vydává pro členy zvláštní list. — Slovenský
katolický Sokol v Americe má již 4000 členů. V
Německu chystají se katolíci k vybudování vlast
ních tělocvičných jednot v celé říši.

A Sokol v Čechách, který chtěl vyhoditi ve
liký triumí výlukou katolíků, žije přes všecko ze
vnější pozlátko ve velikém úpadku. Ozývají se
stále smělejší hlasy, volající po nápravě. Tak na
př. v »Samostatných Směrech« uveřejňuje praž
ský dopisovatel tyto řádky: »Je naší povinností,
bychom vytkli chyby a ponoukli česko-národní
veřejnost, aby zavolala k zodpovědnosti sokolské
hříšníky, sokolské tyrany a usurpátory, provinil
ce na poli sokolského činění .. . Stesk a žaloba
na pražské vedení nejsou ojedinělé. Zaberte se je
nom do ledví venkovských jednot a uslyšíte, co je
v nich nakupeno bolestí, nespokojenosti a výčitek.
Pražští bratří vůdcové, táhnouce za jeden konec.
nechtěli, nechtějí slyšeti bratrských výtek. Jsou
příliš povznesení, nedotknutelni, neomylni — jsou
sokolskými papeži! Kde zůstává »otevřené hledí«
sokolské? V jejich širokém, bezedném svědomí.
Bratrské slovo, bratrskou radu, bratrský pokyn —
lo na ně neplatí. Sokolské věci spějí tam, odkudž
není východu. Modrchají se na účet prostoty, je
dnoduchosti, čistoty, pravdy, nepokrytosti a spra
vedlnosti věci a myšlenky. Vždyť sokolská věc,
kterou tak žárlivě střežili jsme před politikou.
úpí také v politických osidlech . . . protekcionism,
nepotism a strannictví mladočeské v Sokolstvu to
dokazuje jako černožluté barvy o sletu, poklon
kování vládním byrokratům, němčení na sletových
tribunách! Augiášův chlév třeba vyčistiti a Sokol
stvo musí vzíti důtky na ty, kdož zasluhují.«

Nejsme ovšem tak zpozdilí, abychom brali
všecko za bernou minci, co tvrdí mnohomluvný
kritik, který v různých obměnách opakuje tytéž
fráse, aniž by odkryl něco závažnějšího, o čem
posud širší veřejnost neví. Ale i kdyby jen polovi
ce těchto nářků bylo pravdou, pak jest zřejmý ú
padek veliký. Jakmile do Sokolstva vočkován jed
z Judey, k vůli němuž byli vystrnadění katolíci,
jde to přes veliké zevnější manifestace se Sokol
stvem s kopce. A proto, katolíku, nastává ti vážná
úloha, abys oživil staré ušlechtilé ideály sokolské
ve svém Orlu! Ve filiálkách zednářské Volné My
šlenky bys pro národ dobře pracovati nemohl. A
je-li jinde orelský duch na postupu tak vítězném,
nesmí naše česká země zůstati pozadu.

Bohumil Brodský padesátníkem. Náleží k nej
populárnějším povídkářům českým. Těší se chvá
le veliké netoliko v kruzích katolických. Jeho li
terární činnost jest vysoce ceněna i mezi kritiky
smýšlení nekatolického. Bohumil Zahradník-Brod
ský narodil se 21. srpna r. 1862 v Hostačově u
Čáslavě. © Jeho otec byl panským zahradníkem.
Náš spisovatel vystudoval gymnasium v Němec
kém Brodě a bohosloví v Králové Hradci, kde byl
vysvěcen na kněze roku 1886.Působil tři léta jako
kaplan ve Zruči a pak se stal farářem v Ouběni
cích na Táborsku, kdež působí dosud. Počal spi
sovati povídky historické dle vzoru Třebízského.
Pak sepsal dva díly Vojenských obrázků. Jádrem
jeho umělecké tvorby však jsou povídky a romá
ny, vzaté ze života venkovského lidu a romány
sociální. Jest velmi bystrým pozorovatelem pro
stého lidu, mezi nímž stále žije, dovede se vzác
ným pochopením čerpati | látku ze života lidu to

várnického. Jeho tvorba jest přímo úžasná. Spisu
je do několika časopisu každý rok najednou. Při ta
kovém velikém chvatu ovšem leckteré peripetie
nejsou detailně propracovány. Ale Brodský ne
všední, náleží k nejčtenějším českým autorun.

Překvapuje jarou fantasií a svižným slohem, jest
vždycky poutavý. Neúnavnému literátů přejeme
ještě dlouhá léta. Veliké řady čtenářu připojují se
k našemu blahopřání.

Opatovy abrahamoviny. Právě dne 28. srpna
slavil své abrahamoviny populární opat Strahov
ský, Jj. M. P. Methoděj Zavoral. Narodil se v Ne
veklově r. 1802. Absolvoval akademické gvmna
siunt v Praze, vstoupil do řádu praemonstrátské
ho, kdež byl vysvěcen na kněze r. 1885. Kaplano
val v Nepekově a po 16 roku byl českým kazate
lem v Jihlavě. Opatem stal se roku 1900. Rozsáhlá
jest činnost tohoto osvíceného hodnostáře. —o
stránce umělecké vykonal pro staroslavný Stra
hov velice mnoho, věnuje velikou péči slepým
dítkám na Vyšehradě a slepým dívkám na Kampě.
Jest významným pracovníkem hospodářským.,
horlivým fedrovatelem eucharistického nutí, ště
drým přítelem katolických spolku, vzácným příz
nizcem studentské Ligy. Zaslouženou čest vzdá
vají mu i lidé, kteří nejsou názoru katolických.

Veliké jméno zjednala Zavoralovi jeho účel
ná činnost homiletická, která se nesla velice ú
čelně. Zavoral jako kazatel dovede svým předne
sem a znamenitě roztříděným obsahem přímo 0
kouzliti. Mnoho jeho prací jest vytištěno a všude
chváleno. Nad všecky práce jeho písemné však
vyniká přítažlivá moc jeho živého slova, které
proniká srdce i ledví všude. kamkoli zazvučí. Sám
laik. spoluredaktor -Národních Listů«, Kuffner, na
psal o kázání Zavoralovu: »Pečlivost řečnické

formy i přísného posluchače si podmaňovala. Jak
promyslen celek i jednotlivosti, jak vývod za vý
vodem srovnán a uvážen, jak bezpečně stupňo
ván a vršen. slovo za slovem na svém místě, jak
náhodě nic nepřenecháno ani okamžitému nápadu,
jak v ničem nespolehnuto na slovo, které slina na
jazyk přinese. ©Žádná nedbalost výrazu, žádná
zvučka a pomilčka nesnázová, tráze tuctová a vy
cpávka ledabylá, žádná zkomolená, načatá i ne
dopovězená věta a jiné nectnosti řečnické, které
vás z pravidla toliko odhánějí od síní přednáš
kových, hromad debatních, od výkonů veřejných
tribun a závodů obvyklého našeho řečňování. Na
opak. Zde skutečné umění živého slova, důstojné
předmětu. Umění lepou formou opatřit myšlenku,
zajistit pro ni pěkný dojem v mysli posluchače!
—-A tak též i svůj úkol i sebe sama ctít ve svém
posluchači! Skutečná architektonika řeči.. — Pře
jeme osvícenému hodnostaři, aby ještě dlouhá léta
v nerušeném zdraví pracoval zdárně na velikých
úkolech, jež si vytkl. Bůh posiluj!

Řízná poprava nepokrokářských vychovate
lů. V Jičíně dne 8. července propadl abiturient
učitelského ústavu jičínského Daňhel při maturitě
ze dvou předmětů: paedagogiky a fysiky. Téhož
dne večer se utopil. Pokrokáři ihned inscenovali
ve 2 listech veliký boj proti professorům, kteří
žáka z oněch předmětů zkoušeli. Masarykovský
tisk pokrokový, jest zřejmo z jeho řádek na roz
denta. Zatím však jest pravdou, že se mladík učil
velice málo — že vyhledával takovou četbu a ta
kové zábavy, které jeho vzdělání nemohly nijak
podporovati.

Z jeho vlastních dopisu vysvítá, že mladíka
omrzel svět už před maturitou. že životem pohr
dal a holdoval filosofii resignované negace. Byl
mladým starcem. A že velice horlivě hltal zvláště
tisk pokrokový, jest zřejmo z jeho řádek na roz
loučenou ještě více. Svým přátelům Daňhel psal:
»Chlapíci, kdybych se strašně nenudil — do smrti
je ještě dlouho, lidé jsou v poli — nenapadlo by
mne, abych si s Vámi naposled aspoň písemně po
rozprávěl. Ani mne nenapadne, abych Vám moti
voval svůj čin. Uznáte, že nebylo jinak možno a
že to byl logický závěr mého hloupého života.
Nemyslete si, že jsem smutný a se mi s toho svě
ta nechce. Je vyloučeno, abych se smiřoval ještě
rok ve školních škamnách. Kompromisy dělat ne?
bavit spolužáky? Číst »Čas« půldruhé hodiny nebo
chodit s dívkami a být jim dvorním dodavatelem
úloh a přednášek? je známo, že nejnudnější je to,
co opakujeme, a bych prosím musil opakovat celý
rok svého hloupého života. Cvičáci, holčičky —
atd. Nezdá se Vám, že by to bylo nudné? Nuže
spása je v nás! Člověk je strůjcem svého osudu.
Už jsem si vybral šibeničky, na nichž budu věšať.
Není mi ani trochu smutno, jak jsem tuším, už
řek". Nejveselejší akt tragikomedie .... Smířen
Jsem s lidmi, přátelí i nepřáteli. Jen s pánem bohem
né, to je náramně malý pán. »Pojdu a budu smrdět«
mohu říci s Turgeněvem, víc nebude nic.« To je
začátek dopisu, z něhož vyjímám ještě jeden pří
značný odstavec: >A ty, Jaroslave z M... . buď

žeš. Zelený ostrov, koliba, orient atd. — jsou pl
tomosti. Ale tobě pomoci není. Ty se už nezmě
níš. Jen trochu vůle a bylo by všechno v pořád



ku. Nuže, příteli, fekni si se mnou >Vive la mort«
a skoč do voděnky. Vyvali se vlny z dola, roz
táhnou se v širá kola a bude po všem.«

Filosofie tohoto dopisu, (citovaného i $ pra
vopisnými chybami) jest doplněna listem, zane
chaným rodičům: »Učil jsem se, ale málo. Nikdo
není vinen mé smrti, než já sám, neboť vím, že
mám na sobě tolik chyb a hříchů jako písku v mo
ři. Tento můj skon je logickým důsledkem mého
celého života.« A v dopise nejlepšímu svému pří
teli napsal: »Udělej to jako já, ať projdeš nebo ne.«

»Nár. Listy« obšírně vyložily, že se nemohla
dati známka dostatečná studentu, který opravdu
v oněch dvou předmětech prozradil velikou igno
ranci. Nejedná se tu tedy o »vrahy« maturitní, ja
ko spíše o prostředí, které nešťastného mladíka k
takové resignované náladě disponovalo. Jedná se o
to, kdo zabil v jinochovi mládí, kdo předstíraným
moderním zájmem o náboženství v něm udusil víru
v existenci Boží, kdo ho odvracel od plnění nej

bližších, nejnaléhavějších povinností. Pokrokář
ský tisk sám napsal: »Hoch překvapoval snahou
všecko pochopit, všechno ovládnout a prodeba
tovat (také z fysiky a paedagogiky?), byl velmi
smělých názorů, nebál se je vyslovit nikdy a před
nikým. (Věříme, vždyť i chlapci jsou pochleben
stvím pokrokářským vedeni k tak velikému sebe
vědomí, že se považují za osu, kolem níž se točí
zeměkoule). Však prý také u něho se dostavova
la »únava, omrzelost, misantropie a dětsky radi
kální nazírání na všechny otázky, jež nadaná duše
hltala a luštila, jak dovedla.« — A jak neuměla;
tak měli dodati pokrokáři. I nejbystřejší hoch po
třebuje při svém duševním vývoji jisté normy,
která ho chrání před krkolomnými přemety. Kdo
si myslí, že se hodí pro mládež každá lektura po
krokářská, úžasně se mýlí. Sám pokrokář měl by
řící, že se má pokračovati od stupně k stupni, že
přečtené věci se mají v duševní dílně ztráviti a pak
teprve že jest možno pokračovati úspěšně dále.
Papouškování frásí z některých knih není ještě
známkou vyspělého ducha. © Některá těžká jídla
jsou zdravá a přece neodporučuje lékař, aby jich
požívala nemluvňata, která jich snísti nemohou.
Měl-li mladík již dokonale »pochopeno, ovládnu
to a prodebatováno«, že existence Boha jest jen
pro laciný šprým, pak uzná každý, zda byl na ce
stě pravé. Za jeho omrzelost životní konservativní
kruhy rozhodně nemohou.

Kostelní právo
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

um*lecký závod v Hradei Králové.
Cetná usnáníod vid. úřadů duchov. kdisposici

Sociální besídka.
Slepi slepce vedou. Až dosud ovládají na O

stravsku soc. demokratické dělnictvo centralisté.
To se nelíbí separatistům, kteří by rádi dělnictvo
úplně ovládli, a proto zuřivě perou do centralistů,
kteří to opětně i s úroky splácejí separatistům.
O smlouvě, která uzavřena byla mezi centralisty
a zaměstnavateli, napsal »Duch Času« v čísle 57.:
>Mohou tito centralističtí matadoři pak ve vyjed
návání splodit něco jiného, než smlouvu tako

vého znění a výkladu, jako je nedávno uzavřena?«
A druhý orgán separatistů ;>Zájmy horníků«) v čí
sle 30. píše: »Dnes je nade vši pochybnost jisto,
že byla přijmuta smlouva stylisačně hodně pro
horníky nevhodná, nadržující závodům.« Na toto
podezřívání a obviňování odpovídá orgán centrali
stů »Na zdar< v čísle 32.: >V okamžiku, kdy sepa
ratisté se odtrhli od mezinárodních odborových
organisací a oddali se národnímu separatismu, od
okamžiku, kdy osvědčené heslo: »proletáři všech
zemí spojte se«, od té chvíle klesají stále hloub a
hloub, opouštějí zásady sociálně demokratické stá
le více a stávají se z nich demagogové, obyčejní
mluvkové, štváči a podezřívači a ve všem vpadají
proletariátu, bojujícímu s nenasytným a vyssávač
ským kapitálem, v zad. Bylo to téměř již v kaž
dém odboru markantně dokázáno a jeví se to kaž
dou chvíli znovu. I my horníci máme o tom něko
lik pádných a smutných dokladů. Nehledě k tomu,
jak separatisté zachovali se při volbách do bratr
ských pokladen na Ostravsku a do rozhodčího sou
du. padli dělnictvu úplně otevřeně v zad ve mzdo
vém hnutí a činí tak dosud. Když v lednu loňského
roku byly v celém revíru správám závodu předlo
ženy požadavky za upravení mzdových a pracov
ních poměrů, tu separatisté ve svých listech a na
schůzích prohlašovali, že požadavky byly předlo
ženy jen za účelem nahnání členů do Unie. To mě
lo za následek, že podnikatelé požadavky beze vše
ho zamítli. Když byla na Ostravsko vyslána mini
sterstvem veřejných prací vyšetřovací komise a
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my jsme svolávali schůze za účelem informování
dělnictva, tu separatisté dělali agitaci proti těmto
šachetním schůzím. Když konference delegátu dne
1. října 1911 se usnesla jednohlasně — i za přítom
nosti separatistů — na provedení jednodenní stáv
ky demonstrační dne 5. října za účelem dovolání se
vyřízení předložených požadavků, reformy poji
štění a opatření proti drahotě, tu separatisté svo
lávali schůze, na nichž vyzývali dělnictvo, aby
dne 5. října se stávky nesůčastňovalo, aby šlo do
práce a separatistický poslanec Prokeš, který jest
zvolen většinou hornictvem a pro hornictvo co po
slanec dosud nehnul prstem, tento poslanec Pro
keš na protidrahotním táboru dne 1. října — místo
protestu proti drahotě — štval proti Unii a vyzval
hornictvo, aby dne 5. října šlo do práce, že je
škoda ztratit 5 korun za šichtu. — Skutečně byli

ka nebyla úplná (ze 43.000 dělníků súčastnilo se té
to jednodenní stávky 38.000). Tím znovu bylo ve
škeré hornictvo poškozeno, neboť stávka tato ne
zanechala taký dojem, jaký by byla zanechala, kdy
by byla jednotná. Podnikatelé byli ve svém odpo
ru znovu posílení. V březnu t. r. bylo konečně do
sáhnuto svolání smírčího soudu. Zástupci dělnic
tva u smírčího soudu — mezi nimi byli rovněž dva
členové »svazu českých horníků« — namáhali se
seč mohli, aby ve prospěch dělnictva od zaměst
navatelů něco výnutili. Když jevili zaměstnavate
lé neústupnost a centralisticky stnýšlející dělnictvo
vyslovovalo se pro nepřijmutí nabízených ústup
ků, tu separatisté se přimlouvali pro přijetí nabí
zeného a vyslovovali se proti stávce. Když smírčí
soud skončil své jednání o požadavcích a nynější
obsah smlouvy dohotoven a předložen konferenci
delegátů dne 14. dubna v Orlové se konající ku
rozhodnutí, má-li se uzavříti neb ne, tu separatistič
tí delegáti se za uzavření smlouvy přimlouvali a
rovněž pro uzavření smlouvy hlasovali. Může bý
ti většího komediantštví? Tak balamutí a podvádí
se dělnictvo, které nechápe, že vůdcové se mezi
sebou proto perou, poněvadž se jim jedná hlavně
o vlastní prospěch.

Jak umějí elegantně. přejmenovati násilí. Soc.
demokraté v Německu snaží se velice chytře opa
novati úplně pole mezi dělnictvem cestou tarifních
smluv. Starají se o to, aby na základě tarifních
smluv byli přijímáni jen tací dělníci, kteří jsou so
ciálními demokraty. Již již se ukazuje, že v burse
práce chtějí dosáhnouti železného monopolu. Ně
mecký říšský Isit »Korrespondenzblatt« uvádí stati
stiku sprostředkování práce za rok 1911 a praví s
pravou rudou »svobodomyslností«: »Třída dělnic
ká nedá se v hájení svých práv a zájmů odvrátiti
od cesty jedině správné, nýbrž bojuje v řadách
odborových centrálních svazů, které dnes již sko
ro jedině (!?) vážně se starají o úpravu mzdových
a pracovních poměrů dělnictva. Rozšíření prakse
tarifních smluv beze vší pochyby povede k zjed
nodušení a sjedňocení organisačních forem, takže
v budoucnosti bude státi proti organisaci zaměst

navatelů jedno dělnické hnutí odborové.
I nejprostší dělník uhodne hned, ca to >zjedno

dušení a sjednocení« pro budoucnost má zname
nati. Každý vidí, že se tu osnuje vyhladovění toho
dělnictva, které nebude chtít sdíleti program rudý
a to jak sociální tak kulturní. Při smlouvách tarif
ních se vyloučí dělnictvo, které nebude pod rudým
praporem. Kdo se k soc. demokratům nepřidá, ten
také přijde o práci a chléb. Ovšem takové zákeř
né přepadení dělnictva by již byli soc. demokratič
tí pohlaváři provedli dávno, kdyby proti nim ne
stála silná organisace křesť. sociální. Leč ta impo
nuje velice a chladí přílišnou horkokrevnost ná
silníků. Nyní ovšem bude zapotřebí, aby zmohut
něla ještě více, protože po nějakém soucitu, po sná
šelivé humanitě nebude u soc. demokratů ani sto
py, jakmile tito seznají, že strohé jejich násilí mů
že zvítěziti rozhodně.

Proč rudý tisk tak fanaticky bojuje proti děl
nickým listům křesťansko-soclálním? © Snadno to
lze uhodnouti. Náš tisk maří dle možnosti nejkřík
lavější výstřednosti židovského kapitalismu, který
jest nad rudými listy vrchním vládcem. Vždyť do
cela v ústředním orgáně soc. demokracie rakouské
sedi většinou redaktoři židovští. Podívejme se, ko
mu se dařilo nejlépe v době té drahoty, proti níž
»bojovali« soc. demokraté vídeňští vybíjením škol
a krámků chudých kupců křesťanských. Byli to ži
dovští spekulanti. Křesťanský tisk dosáhl aspoň to
ho, že po pustých scénách vídeňských uvědomil
širé vrstvy o soc. demokratickém manévru tolik,
až se staly rudé kruhy o mnoho opatrnější. Soc.
demokraté proti milionářům židovským demon

strovati nemohli a proto raději ztichli v té době,
kdy vlastně bída mezi skutečnými chudáky byla
ještě větší. A přece nemusili nikomu vybíjeti okna,
stačilo zcela soustavné poukazování, jak se vede
židovským bursiánům, bankéřům a kartelářům.

Mezi tim, co zvyšují židé úžasnou měrou zá
vodní kapitály svých podniků, stará se protižidov
ská radnice vídeňská, aby veliké podniky samo
správné nesly trvalý užitek všemu lidu. Na příklad

ho zisku 36,350.712 K. Městská elektrárna, která
zahájila svoji činnost 1. dubna 1902, odvedla měst
ské pokladně již čistých 47,248.694 K. Od 1. čer

vence 1903 přejala obec pouliční dráhy a získala
tak do dneška čistý zisk 2,644500 K. Pohřbívání
mrtvol bylo převzato do městské správy od 1. čér
vence 1907. A již se na tom získalo 530.186 K. Tedy
tyto čtyři instituce vynesly pod městskou správou
všemu poplatnictvu již obrovskou sumu 106,774.082
K. Tak obrovský obnos tedy obrácen ve prospěch
občanů vídeňských. K tomu nutno míti na zřeteli,
že dělníci při jmenovaných podnicích jsou daleko
lépe placeni, než jinde. Tedy všeobecná hospodář
ská svépomoc! Jinde z takových podnjků židé ssa
jí veliké miliony pro sebe. Ve Vídni soukromému
kšeítu stala se tak aspoň částečná přítrž. Odtud
tedy veliký hněv rudých listů, které se tváří tak,
jako by byli na straně proletářů.

Chtějí luštiti sociální relormu perlikem. Kdy
koli se začnou uváděti markantní důvody, jak pyš
ní soc. dem. pohlaváři prozrazují úžasnou neobrat
nost, ba naprostou neschopnost v sociálním refor- 
mování, vymrští se nedoukové zvláštním způso
bem. Zatroubí válečný alarm, až uši zaléhají. A
obmezené hlavy při tom kývají: »>Vida,jací jsou
ti naši vůdcvé rázní chlapíci!< Na to si nevzpome
nou, že vyjeveným křikem a Štvaním k násilno
stem dovedou >reformovati« také čtrnáctiletí
chlapci. 

Když vídeňské rudé demonstrace neměly toho
úspěchu, jaký od nich čekali hlavní aranžéři, za
čala »Arbeiter-Zeitung< Štváti neomaleně proti ko
stelům, vybízela zcela otevřeně (aniž byla zkon
fiskována) ke krvavému barbarskému útoku na
kněze, mnichy, chrámy.

Teď zase se vyznamenala rudá >Leipziger
Volkszeitung<. Ta u příležitosti slavnosti soc. dem.
spolku nasytila hodně lacino své stoupence tímto
vyjeveným alarmem: >Hodina sociální revoluce
udeřila! Porozumění pro obsah a vážnost doby, kte
rou prožíváme, jest to, kterého dělnictvo potřebu
je. Odborově sdružené dělnictvo však musí přede
vším býti tímto poznáním proniknuto, neboť ono
jest to, které bude tvořiti jádro budoucího boje,
ono jest to, od jehož revoluční odhodlanosti a čin
nosti bude záviseti osud budoucích let v první řa
dě... Proto musí dělník-odborář v první řadě
býti prodchnut revolučním duchem, který vane
naší dobou. Musí věděti, že budoucí boje potřebují
lidi, kteří pro svou třídu, organisaci, stranu, do
vedou do posledního dechu bojovati.« — Kde se
proti „pepři tak silnému zvedne mohutný odpor,
tam řemeslní štváči se vymlouvají, že mají na my
sli pouze revoluci rozumovou«. Ale kdo chválí su
rové revolucionářské katany z Barcelony a Portu
galska, pověděl přece také dosti, jaké jsou jeho
skutečné úmysly. Vizme nové zprávy o tyranii
zednářů portugalských! >V Portugalsku bylo brzy
po prohlášení republiky několik soudců stíháno, po
něvadž nesoudili tak, jak si toho uchvatitelé státní
moci přáli. Před vyšetřujícím senátem však soud
ci dokázali, že se řídili zákonem. Vyšetřující se
nát pak ovšem nevinné soudce osvobodil. Aby se
tak již nemohlo příště státi, postarala se vláda tím
způsobem, že vyšetřující senát zrušila a ustanoví
la, že budoucně budou souditi soudce zvláštní soud
ci vládou jmenovaní. Vláda bude ovšem jmenovati
oddané stvůry, kteří pak již snadno odsoudí ony
soudce, kteří by proti přání násilníků chtěli se ří
diti — zákony.« — Kde čtete v rudých a volnomy
šlenkářských listech proti takovému násilnic?ví re
volučních samozvanců ostré protesty? A kdo po
řádá i v Rakousku po ulicích největší měrou pu
stošivé randály? Jsou to rudí chvalořečníci katanů
portugalských. Jak patrno — pohlaváři získávají
si fanatické nemyslivce způsobem velice pohodl
ným. A pro revoluční výkřiky odpouštějí ubozí
soc. dem. poplatníci svým vůdcům každou nešikov
nost, všecko sobectví a neschopnost.

W Záložna v Hradci Králové,
IM — Janskénáměstíč.163.———

Školský obzor.
Ředitelství c. k. ústava ku vzdělání učitelů v

Hradci Králové oznamuje, že zápis do I. ročníku
po prázdninách koná se dne 16. září 1912 od 8—12
hod. Zkoušky přijímací vykonají se dne 16. po pří
padě i 17. září t. r.

Učitelská svoboda ve Fraacil Není potřebí u

ské listy proti »útlaku« učitelské svobody v >zkle
rikalisovaném« Rakousku. Páše se tu holý pod
vod, protože příklady až příliš četné svědčí, že
pokrokářská zloba připravuje u nás právě učitel
stvu konservativnímu hotový očistec na zemi. Do
cela učinili pokrokářští učitelé pokus .o veřejné
ničení existence těch učitelů, kteří by se nepřidali
pod prapor dynastie Rašínovy a Černého.

Rakousku může se přidati učitel ke kte
rékoli organisaci — i k táboru revoluční soc. de
mokracie. Učiní-li tak, vede se mu nejlépe, odpustí



ase
se iu všecko, jako na př. Kudrnáčovi, který tak
dlouho tyl z peněz chudého lidu.

Ve svobodomyslné Francii, kterou by rádi
krokoví demagogové vyhlašovali za vzor mo
rního státu, učitelstvo trpí skutečným velikým

útlakem, nepřihlížejíc ani k tomu, že tam má platy
daleko hanebnější než v Rakousku.

Zase nový příklad! >Čas« (v čís. 237.) kon
statuje, jak vláda rozpustila všecky dosavadní
odborové organisace francouzského učitelstva.

»Hned 24. srpna vydán byl oběžník všem
. preiektům země, v němž se praví:

»Vláda nemůže připustiti nežli učitele, kteří
pěstují výchovu v duchu mravnosti dětství, váž
nosti a bezpečnosti země. Syndikáty učitelské na
sjezdu v ChambéryJnanifestovaly proti těmto ci
tůni; skandál vyvolaný sjezdem nesmí se opa
kovat. Tyto syndikáty jsou nezákonné, ježto se
staly středisky politické agitace, ohnisky národ
ního rozvratu, což vláda republikánská nemůže
trpět.“

Jakého zločinu dopustili se učitelé francouz
„ští, že vláda tak násilně zasahuje do jejich života?
K osvětlení budiž uvedeno toto (pokud omezené
místo zde stačí): Učitelé francouzští mají starou,
početně a finančně silnou organisaci zv. Les Ami
cales. Ale organisace tato změnila se během doby
v pouhý konservativní (?), podpůrný spolek, kte
rý se o postavení učitelstva ve státě nijak nesta
rá. Mladší pokolení po marných oposičních sna
hách, aby uvedlo do ztuhlého tělesa Les Amica
les poněkud života, odhodlalo se v r. 1905 založi
ti samostatnou organisaci čistě odborovou po způ
sobu odboru dělnických. V r. 1906 ustavily se je
dnotlivé tyto skupiny v národní svaz a v Nantes
1907 bylo pak rozhodnuto, aby syndikáty učitel

kého (Confédération générale du travail) v Paříži.
. Tu je příčina vládního kroku proti učitel

ský m syndikátům. Je známo, že francouzské od
borové sdružení bylo po léta střediskem protimili
taristické propagandy, členové C. G. T. byli žalá
řováni, stíhání, tisk této instituce konfiskován a v
burse práce konány stálé prohlídky policejní. Tím,
že učitelstvo syndikátů stalo se členy C. G. T.
vláda francouzská je viní, že chce přenášeti akci
protivojenskou do škol, vychovávati mládež v

duchu protivlasteneckém a tím ku zkáze státu.
..«. Akt francouzského ministerstva je v první
řadě popřením koaličního práva v republice. Syn
dikáty učitelské nepřistoupily do odborového sdru
žení proto, že v něm některé osoby propagují an
timilitarism, nýbrž z důvodu, že považují Sdruže
ní všech dělnických odborů za svou ústřednu a
chtějí se domáhat svých požadavků toutéž takti
kou, která jest vlastní dělníkům socialistickým:
totiž vlastní silou pracovat o zlepšení svého po
stavení. .... V tom je právě chyba francouz
ských vlád, že nedovedly dosud rozřešit otázku
tak důležitou, že nerozhodností a neochotou neu
činily po léta ničeho ve prospěch učitelstva.«

Potud >Čas.« Tak dovedla tedy vláda při
šlápnouti hrdlo učitelům, kteří učinili změnu ve
své organisaci výhradně k zlepešní svého posta
vení. Vláda k jejich požadavkům zůstala dlouho
necitelná a nyní maří sociální jejich akci chytrou
záminkou. © A na veřejných budovách francouz
ských dále parádují jako na posměch hesla: »Vol
nost,-rovnost, bratrství!«

Teď jenom čekáme, kdy v. nadpokrokové
Francii se stanou z učitelů tak velicí velmoži, ja
ko v »klerikálních« Čechách Rašínovci. Mluvení
>Času« o nepřátelských konservativcích francouz
ských nesmí ovšem nikoho zmásti. Ti >konserva
tivci«, kteří rozhodli spolu s kruhy vojenskými a
radikály nad učitelstvem tak rázně, jsou zrovna
tak nepřáteli církve naší, jako volnomyšlenkáři.

zátolictvo v té příčině nemůže rozhodovati v niem.
Také volnomyšlenkář někdy řekne pravdu. U

niversitní professor z Vídně Jodl, který jest vol
ným myslitelem, řekl nedávno na samé schůzi
>Volné Školy«<: »Školy klášterní, jež naprosto ne
lze zváti baštami nevědomosti, poskytují vše, co
dávají školy obecné a státní. A mají také tu před
nost, že jsou levnější, že mají jednotný učitelský
sbor, že pěstují sport atd.«

Literatura..
Roztomilý časopis »Miádeži českoslovasské« pro

ditky škol obecných | měšťanských vydává spolek na
záchranu opuštěné a zanedbané mládeže českoslovan
ské »Serafinské dílo lásky« pro země českoslovanské.
Máme před sebou pátý ročník, jenž ukoučen před prázd
ninamí nesl název »Dítko Mariánské«, což nyní změně
no v »Mládeži českoslovanské«. Co tu sneseno pěkného
a bohatého materiálu, jenž mile upoutá těkavého ducha
školní mládeže! Poskytne jí nejen ušlechtilou zábavu,
nýbrž i vhodné poučení pro život a to skoro hravě,
protože všecky články psány jsou slohem sice vytříbe
ným, ale prostým, dětskému duchu snadno přístupným.
Pro četné pěkné své illustrace hodi se i pro mládež
tříď nejnižších. V čele každého čísla bývá básnička
„obsahuvážnějšíhoa paknásledujípomtavépovídkya
žertovné 'illustrace s případnými veršíky, jimž malí

čtenáři pro jich nevinně čtveračivý obsah rádi se učí
vají z paměti. Z přečetných illustrací poučných připo
mínáme J. V. císař a král František Josef I. a vnuci
jeho, Na palubě velikého korábu, Záchrana tonoucích,
Ukázka ze štýrských Alp, Jak se chytají v Americe
kondoři, Ochočená kuna přítelem dítka, Narodil se Kri
stus Pán a Šumavské město Vimperk. Každý obrázek
doprovázen je slovným výkladem. Ilustrací žertovných
bývá počet dvojnásobný. — Právě pro tak pestrý a
pěkný obsah hodí se jako pro neobvyklou láci — stojíť
při hromadné zásilce aspoň 10 exemplářů pod jednou
páskou jen 60 hal. ročně i s dětským, bohatě illustro
vaným kalendáříkem. Celý čistý výnos věnuje se na
záchranu opuštěné mládeže českoslovanské z Čech i
Moravy, na což zvláště upozorňujeme. Objednávky lze
prostě adresovati: »Serafinské dílo lásky« v Českých
Budějovicích.

Cirkevní dějiny obecné. Napsal dr. J. Samsour. Vzdě
lávací knihovny katol. sv. 44., seš, 22.—23. Cena 1 K.
Nákladem V. Kotrby v Praze.

Vlast. Časopis pro poučení a zábavu. Řídí T. Škrdle.
Roč. 27., čís. 11. Obsah: T. J. Jiroušek: Marie Antonie.
VI. Pitnerová: Maloměstští vlastenci. J. Halouzka: Po
hledy do života církevního a vlasteneckého na Mora
vě. J. Voborský: Miles christianus. JUDr. M. Navrátil:
Stoleté narozeniny kněze-buditele. M. M. Kheil: Ferre
rovská druhá revoluce. T. Škrdle: Dvoje prázdniny.
Roční předplatné 10 K v administraci Vlasti v Praze-ll.

Lidumil. Měsíčník věnovaný sirotkům, opuštěným
dětem a křesť. charitě vůbec. Řídí P. J. Stavěl. Vydává
se ve prospěch sirotčince »Ústavu sv. Josefa« v Za
šově. Roč. předpl. 2.60 K. Ročník 1., čís. 6, a 7.

Hlídka literární a umělecká. Kritický čtrnáctidenník.
Redaktor V. Bitnar. Roč. 1., sv. 2.—4. Vychází v půl
ročních, obsahově zcela ukončených svazcích. Svazek
tvoří 12 čísel, která vycházejí vždy 2. a 4. pátek v
měsíci. Předplatné na celý svazek 4 K. Administrace
v Praze-VIll. :

Růže lurdská. Mariánský měsíčník. Roč. IV., čís.
8. Vydává a řídí L. Kolísek, farář v Blansku za roční
předplatné 1.60 K.

Hlasy svatohostýnské. Měsíčník pro lid. Vydávají
Otcové Tovaryšstva Ježíšova na Sv. Hostýně. Pořádá
P. A. Ostrčilík T. J. Roč. VIII.. čís. 6—8. Roční před
platné 1 K.

Kazatelna. Homiletický časopis, pořádá F. Vaněk.
Roč. X., čís. 10. Roční předplatné na 10 čísel 6.60 K.
Nákladem E. Šprongla v Pelhřimově.

Obrana víry. Vydává Tisková Liga v Praze. Řídí
VI. Hálek. Ročník 1X., čís. 1.—2.: Rukověť uvědomělých
lidí. Napsal F. Krounský. Za 60 hal.

Nákladem Ústř. Zeměděl knihkupectví v Praze.
Švestka, její národohospodářský význam, vysazování,
pěstování, zužitkování sušením, výrobou povidel, slivo
vice. S poučením o škůdcích, nemocech a nepřátelích
sadu švestkového. Napsal F. Melichar-Grigorjev. S 52
vyobrazeními. Za 1.30 K. — Otázka česko-německá. Na
psat dr. F. Hnídek. Za 1.20 K.

České listy hospodářské. Vydává fiditelství Ústř.
společnosti hospodářské. Řídí dr. F. Sitenský, zem. in
spektor. Členové dostávají zdarma. Předplatné pro ne
členy ročně 12 K. V čís. 5. a 6. vloženy jsou na tabul
kách v přírodních barvách obrazy hrušek s textovým
doprovodem. Tabulka čís. 26.: Předobrá máslovka, čís.
38.; Pastornice. Pojednání o ovoci vychází v díle: Če
ské ovoce. Pořádá J. Říha. Dílo to zasluhuje vší po
zornosti.

Ve lví kleci. Píše V. Rákosi. Vilímkovy Humoristic
ké knihovny řada V., seš. 3.—7. po 30 hal. Nákladem
J. R. Vilímka v Praze.

Praktikanta
ze epořádané rodiny přijme ihned

Družstevní knihkupectví
v Hradci Král. (Adalbertinum).

Žádoucím je absolutorium z 3. ročníku školy
měšťanské aneb nižší střední školy.

Obraničování pozemků,
plánky pro kupní smlouvy, veškeré
práce geometrovské,

r. veškeré stavby vodní

drenáže, a silničníprovádí::
Inženýrská a geometrovská kanoelář

BEBEinženýr NIM

ALOIS HORA,
úřed. opráv. kulturní technik a civilní geometr,

Hradeo Králové,
„náměstí (54,

dům p. Žaloudka, proti biskupské residenci

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si depo
raělti veškeré košteluí nádoby a
nášlbía to: monstrau.e,kalichy
cibáře, nádo ténky. paciikál

le, lam a htelataa, kropeaky;, P pista
čkerntm vyhovující" Btaré před

ha opravaje v původní Intenci astříbří nebo protí do
plata 2 nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílé na u
kázku franko bes závaznosti koupě.
Vše +6posílá posvěcené.Prdes ruční.

Skladovikorýchslobýcha sřídrnýchblot, jako řldnů
madonek,kříšků,étiků prijnků, námakůstd. z Notářoképrot e se ra pravéhov. mí vědynaskladě.

flora ste, Wříbro©drakokenybupuje sa nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř aelseleur

Praha-1-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

w Hradoi Králové, Svatojanskénám.č. 76.

Zařizování Velkosklad

elektrického lustrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

D a přístrojů
nama. k vaření

Motory. a topení.
Instalační

Žárovky materiál za
Osram, tovární ceny.

Tungsram,
Tantal. Solid.obsluha.

Rozpočty zdarma. — Ceny levné.

Pensionát Voršilek

v eské Skalici

obsahuje německou školu s právem veřejnosti,zřízenou dle osnovy trojtřídní měšťanské školy.
Chovanky mohou se vzdělati V jazyce

francouzském (učitelka rozená Fran
couzska), anglickém a italském, cvičiti se
v malbé, hudbě (na piano, housle, citeru, har
monium a varhany) 4 učiti se různým ženským
pracím, vařeni, praní, žehlení a vedení domác
nosti. Též tamel a jemným způsobům spole
čenským se vyučuje.

Ústav má kapli k vytápění, krásnou,
zdravou polohu a velikou zahradu. K vycházkám
chovanek slouží romantické okolí, zvláště „Ba
biččino údolí v Ratibořicích“, o němž se pro
slulý cestovatel Vráz vyjádřil, že „patří k nej
krásnějším místům, které kdy spatřil!“

Měsíční plat mírný. Ostatní v prospektu.
Nastoupiti možno kdykoli.

Školní rok počíná 16. září t. r.
Představení.

Poznámka. Redakce „Obnovy“ odpo
ručoje vřele „Pesionát v České Skalici“ ro
dičům, kteří si přejí, aby jejich dítky německy
se naučily, ale při tom se neodnárodnily a
mravně bez úhony zůstaly.

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
: (protokolovaná firma

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
E (bratr P. J. Noškndly, faráře vo Týpraghtieloh)



Doporučujeme

Veledůstojným

dachovním a patronátním úřadům!

Odborný závod pozlavovačský

(AUDENU APPL,
LITOMYŠL,

oltářů, "5$*T
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Bospočty a nákresy zdarma.
Na pošádání dostavím se ihned.

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medaili.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstarší odbornádílna pasířskáKarla Zavadila
nástupce Antonín Zavadil

v Hradci Králové,
v nově zřízených místnostech, Čelakovského tř.

(za živnostenským domem)
ku zhotovení veškerýchke

stolních ze vtříbra,

bronzu ho do kovů, od ne
jednoduššíhodo nejskvostně|
šího provedení, v každém

vzorku 8 ryse církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

shotovnje: se v mé vlastní dílně
jen ročně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
thovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Biskapskou Milostí revido
vány.

Mešní nádoby jem v ohni
alatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních so ryci le, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.

hotové sboší roakliku franko
te znělou.

Chudším kostelem možnosplácet bes přirášek.
ORP“Staodporučeníačestnýchuznáníporuce.“fj

Prosím veledůstojné duchovenstvo ©laskůvou přízeň

a důvěruzávodudomácímu.
Spolkům doporučujirychlé a lovné provedení

odznaků spolkových atd.

>"

POTŘEBUJETE

SVĚTLO ??
Doporučuji k nastÉrající době:

řepkový se zárakou pravosti jasně a bez
zápachu hořící1 kg.za1K 20h,

gráškyhospodářské,kus2, 4, 6b, 1 kg.za1K4b,
svíčkystearinové,1balíček60,80,88b,1K,
ovíškyvoskové, gasolíz, potrolej, karbid,

za nejlevnější denní ceny.

JOS. JELÍNEK,
parfumerieamydlářstvívHradeiKrálové.

Ve prospěch
SvatováclavskéMětice Školské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádle. praporů. příkrovů, koberců u

ové máčiní ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávacíchreferencí a odporučení.—

Obráskové cenníky, rozpočty, vzorya hotovézbožík výběru franko.
Ber velkoměstské režie ve vlastních dílnách a

pomech, levné pracovní síly na venkově, čímá levnější
ceny až o 20%, neš věnde jinde.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Jazyku německému naučí se
nejlépe dcery Vaše ve vý
chovném ústavě Školských
sester v Moravské Třebové.

Krásná, zdravá poloha. Ústav slouží
hlavně účelu, české dívky vyučovati
jazyku německému. Nejlepší příležitost
v krátkém čase. osvojiti si důkladnou
znalost němčiny slovem i písmem.
Přijímají se dívky školou povinné i
dospělé. Ke škole dívčí řadí se pro
dívky v němčině poněkud pckročilé
jednoroční kurs pokračovací s násle
dujícími předměty: náboženství, ně
mecká řeč, německé písemnictví,
účetnictví, těsnopis, domácí hospo
dářství, zdravověda,ruční práceašití.
Příležitost zdokonaliti ce v hudbě,
řeči francouzské, psaní na stroji, ma
lířetví, ručních pracích všeho druhu,

šití prádla a šatů, vaření atd. —
Vyučovací a obcovací řeč německá.
Měsíčně 45 K. údejte prospekt!

=
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£ Jan Horák, *soukenník

i. Rychnověnad Kněžnouizasílá na požádání vždy

die roční on kollekcimejmovějších druhů pravých

X viměných láteksvé vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
zemských.

Četná uznání zvláštěz kruhůvele-$
x důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- $g

obuse mého ryze křeslanského závodu za
dobu více než třice'iletého působení.

Učiňte, prosím, male objednávku nazkoudku.

goes látkydatalády.nTéž na oplélky bez zvýšení cen!

JE GBbXG0 X SBBX 0D X GBBX

5000 lidí zaměst. se
v Českých Budějovicích

=. výrobou tužek. 3
Objednejte přímo u WEBRA tamtéž, ušetříte

SaP*>50 procent. S
Jemné tužky cedrové tucet 80 h. Jemné tužky inkoustové“
tucet 90 h. Jemné tužky barevné tucet 80 h. Jemné tužky

pro lesníky tucet 90 h. Jemné pro truhláře, tesaře,men. tucet 60 h. Obyčejné velké bílé tucet 16 b.
Držétka me péra 144 kusů K 1-90. Vzorková zásilka:
od K 188 až 12 K dobírkou neb předem pouze u.

ADOLFAWEBRAv Čes. Budějovicích,
čislo48.

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradoi Králové1" (protiGrandhotelu):

přijímá vklady na knišky

za 4k"o až 5"
úrok a to dle výpovědi

OBP“ Složní lístky na požádání zdarma. “UW

Uhlí nejlepšíjakosti

s ún sinaúvěrníspolečnost

Obrázky svatých
v různých cenách, levné.
pro školní dítky, —

obrázky smuteční

a upomínkyksv
přijímání a zpovědi

Jze dostati

v Družstevním knihkupectví
v Eradel Králové (Adalbortinam).

. Kryšpín,. Sylvaterův M

emo nástupce) MA2
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S důtklivou žádostí obracíme se k tobě, lide
český!

Zatím co vším možným úsilím a terrorem
v místech zněmčených brání se českým rodičům,
aby své dítky dali do školy české, zatím co hroz
bamia násilím útlá mládež česká proti vůli rodi
čů na škodu její vhání se do škol německých, plní
v samém ústředí národního života českého, krá
lovské Praze a okolí na sta dítek českých, němči
ny neznalých, školy německé.

Nechceme zkoumati důvody, pro které mnozí
rodičové tak Činí. Ať důvody ty jsou jakékoliv,
smutný zjev tento svědčí nejen o neuvědomělosti
národní, o nelásce k rodnému jazyku, ale i o na
prostém nedostatku správného pojímání základů
školského vychování, které se zdarem se setkati
může jen tehdy, koná-li se v jazyce mateřském.

Vůči tomuto kormutlivému zjevu jest povin
ností každého věrného Čecha a Češky, aby ra
dou a poučením zakročili, kde toho třeba, a aby
každý se přičinil všemožně o to. aby toto zaned
bávání zájinů národa, aby toto poškozování ná
rodní výchovy českých dětí a vlastního jejich pro
spěchu se strany mnohých rodičů a pěstounů ne
bylo nadále možno.

Nedopusťme, aby nadále trvaly poměry, kte
ré nás tak hluboce pokořují!

Co nejdříve otevrou se zase školy naše, a tu
voláme k tobě, lide český:

Konej každý svou národní povinnost!

V Praze, v srpnu 1912.

Národní rada česká.
— — ———

Právo dělníkovo na práci.
Že už se leckde zavádí v Čechách proti ka

tolíkům >svoboda« portugalská, svědčí stále no
vč případy. A jak umějí soc. demokraté zachova
ti snášelivost k přesvědčení křesťansko-sociální
mu, svědčí velice výmluvný doklad z minulého
týdne.

Kníže-arcibiskupská knihtiskárna v Otomou
ci byla až do minulého týdne doménou soc. demo

-kratických dělníků. Ti střehli tak žárlivě svoji do
bytou državu, že se nesměl opovážiti (u katolic
kých prácedárců!!!!) pracovat mezi nimi orga
nisovaný katolík.

I mnohý křesť. sociál otevře udiveně oči:
»Tak daleko, že to dopracoval závod katolický?«
Na to odpovídáme, že za takový stav katolických
tiskáren nynější správcové nemohou. Ustupovali
železné nutnosti. Taková situace jest výslednicí
dávné netečnosti a veliké snášelivosti katolíků.
Když odborově organisovaní sociálně demokra
tičtí sazeči se zmocnili vedení »Typografické
Besedy«, když do ní honilí každého sazeče, mohlo
se předem uhodnouti, jak se povede sazečům kře
sťansko-sociálním, kteří proti rudé záplavě ne
měli materielní a sociální opory nikde. Kritická
doba tedy kázala zavčas zbudovati odborovou or
ganisaci sazečskou na základě křesť. sociálních
zásad, jestliže neměly býti svázány ruce i typo
grafům smýšlení katolického. Posila nepřišla včas
a proto není divu, že. pak sazeči se ocitali ves
měs v tuhých kleštích soc. demokratických, ne
mohouce se osvoboditi od přísného komanda ru
dého ústředí, jestliže nechtěli přijíti o chléb.

Soc. dem. sazeči množili se v katolických ti
skárnách velice rychle, tak že brzy mohli zaka
zovati přístup do těchže závodů samým katolic
kým dělníkům. A když se správa závodu ujala
křesť. soc. dělníka, který nebyl členem >T. B.c,
byla na to odpovědí hromadná stávka. Katolický
dělník i ze závodu katolického rudým diktátem
vyštváván. Členům »Besedy« i soc. demokratic
kým dovoleno sázeti články náboženské a to i pro
ti soc. demokracii. Dělníkovi katolickému však
zakazováno pracovati zcela. Tu jsou výmluvné
doklady, na čí straně vlastně ujala se veliká sná
Šglivost a kdo na ni odpovídal bičem, nemilosrd
ným pronásledováním spoludělníků.
. © Rozumí se samo sebou, že terror rudý ani na
krátkou chvíli se neukojí ústpností.! Čím více

se před ním ustupuje, tím mocněji stoupá jeho
zpupnost. Proto také katoličtí zaměstnavatelé svou
krajní ústupností získali jen tolik, že diktáty ru
dé stávaly se pořád panovitější.

Soc. demokratičtí sazeči chtěli dokumentovati
bezohledně svou privilegovanou moc v kníže-ar
cibiskupské knihtiskárně tím, že požádali ředitele
toho závodu, aby zapověděl jednomu učedníkovi
členství »>Orla.«To už bylo příliš. Katolickému ře
diteli by se musil každý do očí vysmáti, kdyby k
vůli soc. demokratům samého učedníka vyhnal z
organisace katolické. Soc. demokraté tedy uslyšeli
rázné odmítnutí. Několik dní na to do tiskárny byl
přijat strojmistr, který jest členem mladé organi
sace typografické křesťansko-sociální. Soc. dem.
přemlouvali strojmistra, aby se přidal k organi
saci rudé a svou křesť. sociální opustil. Když cha
rakterní muž tak neučinil, soc. dem. personál po
dal správě tiskárny písemnou výzvu, aby byl stroj
mistr propuštěn. Takto tedy dělníci soc. demo
kratičtí rozumějí právu jiného dělníka na práci a
občanské svobodě. Jak však mohl katolický za
městnavatel vyháněti z katolického závodu kato
lického dělníka?

Proto zahájil rudý personál passivní resisten
ci, kterou přirozeně porušeno pravidelné vydává
ní denníku »Našince.<

Poněvadž však správa knihtiskárny ustoupiti
nemohla, přistoupil ke všemu buben demonstrací a
velikého terrorismu, až musila zakročovati poli
cie. To všecko proto, že v katolickém domě po
shytnut útulek katolickému dělníkovi! © Chrleny
pošklebky na členy redakce >Našince«, na členy
sekretariátů, nacházejících se v téže budově, Ně
kteří soc. demokraté propuštěni, jiní podali výpo
věď sami. A na jejich místo vstupovali členové
organisace naší. Kocoviny před tiskárnou se opa
kovaly. Přineseny také karrikatury nejdp. kardi
nála, red. Světlíka.

V neděli dopoledne docela uspořádán demon
strační průvod městem. Pískalo se, ječelo i vyhro
žovalo před několika katolickými domy — a to
v témže městě, kde nazval Masaryk černou ban
dou — katolíky. Obraz ředitele Sojky za potup
ných výkřiků roztrhán a pošlapán. Kníž. ar. re
vident Jančů, který jest přidělen tiskárně, byl
na náměstí přepaden, stoupáno mu na nohy, plivá
no po něm. Když přepadený chtěl vstoupiti do
tramwaye, byl stahován dolů a udeřen holí, až
mu ruka otekla. To všecko na důkaz, jak soc. de
mokraté přejí svobodě a jak praktikují bratrství.
Zaměstnavatelé katoličtí musili se obávati o vlast
ní život. Takovou měli odměnu za svou dlouho
letou snášelivost, že se proti nim vystupovalo hů
ře než proti zločincům.

Ať tedy uváží nestranně každý, jak by se ka
tolické volnosti vedlo, až by byla vydána úplně
na milost a nemilost rudým >svobodomyslníkům.«

vůlí svých vrchních komandantů. A velice mnoho
by jich rádo opustilo rudé zajetí, kdyby jim ne
hrozila v zápětí ztráta existence.

A nyní malé srovnání. Jestliže kníž. arcib. ti
skárna šla v ústupnosti tak daleko, až se v ní u
tvořil rudý pašalik, tážeme se, zda by v tiskárně
»Práva Lidu« byl strpěn aspoň jediný křesť. so
ciál. Kdyby se kterýkoli sazeč v rudých tiskár
nách odvážil přistoupiti ke křesť. sociálům, byl by
vyhozen na dlažbu hned, i kdyby příspěvky do
»Typ. Besedy« chtěl odváděti dále.

Ačkoli Benediktinská tiskárna v Brně má do
statek křesť .sociálů, přece tam popřává tolerantně
práci dvěma soc. demokratům. A když svého ča
su propustila jednoho soc. demokrata prostě pro
to, že neměla pro něho práci, spustil rudý tisk ryk
o >bestialitě<! Ale vyhnání katolíka ze závodu ka
tolického by již bestialitou nebylo!? A kdo tako
vý vyhazov chtěl vlastně spáchati?

Proto olomoucká aféra byla bojem za svobodu
dělníkovu, aniž chtěla ujařmiti svobodu dělníků
nepřátelských. Masarykovské listy ovšem mlčí,
nechce se jim do kritiky rudé sociální morálky,
protože vůči rudému terroru mlčeti musejí. A jest
to přece tak důležitá látka k upozornění, že se ob
novuje staropohanské otroctví. Jest to též ukázka,
jak velikými jsou katolíci pány, čili jak bezectně
lhou lidé křičící proti »římskému útlaku.« Správa
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kniže-arcibiskupské knihtiskárny svou důslednosti
a neohrožeností zvítězila a vybojovala dělníkům
křesť. soc. právo na práci.

Eucharistický sjezd.
Orel v kroji na eucharistický sjezd. Súčastní

se Orel slovinský, moravský i český. Nepůjde tam
ovšem ani shánět 10.000 K vládní podpory, ani u
činit poklonu vídeňské radnici. Orlové přibudou do
hlavního města říšského proto, aby se poklonili
svátostnému Spasiteli a aby zároveň s jinými ho
sty dokumentovali, jak obrovský jest počet kato
líku, kteří své přesvědčení veřejně manifestují.
Žádáme tudíž odbory, aby okamžitě starostovi
župy Orla v Hradci Králové sdělili, kdo a kdy do
Vídně pojede. Orel súčastní se hlavně v kroji prů
vodu v neděli dne 15. září. V sobotu dne 14. září
jest orelský večer českoslovanský v okrese VI.
v 7 hodin večer.

Slavnost českých Mariánských družin 0 sjeze
tu eucharistickém ve Vídní 14. září (v sobotu) ve
4 kod. odpol. v sále p. Fr. Fuchsa (III. Rennweg
71). Program: »Spěj vzhůru, srdce, dnes« (píseň).
Promluva J. M. nejdp. opata Novoříšského Norb.
Drápalíka. 1. slavnostní řeč: »Mar. sodál-apoštol
Eucharistie< (p. G. Erhart). »V Tvé srdce, Jesu«
(píseň). Pozdravy (p. Stan. Gabriel, bohoslovec a
i.). »Matičko Boží, obětuj« (píseň). 2. slavnostní
řeč: »Eucharistie a vzdělanec“ (p. V. Vičánek).
»Ó Jesu, sladký duše hosti« (píseň). Další pozdra
vy (sl. Váňová, učitelka a j.). »Budiž věčně vele
bena« (píseň). Závěreční slovo (nejdp. opat). Hym
na družinská. —-Ve 3 hodiny zkouška pro zpěváky
v sakristii českého kostela na Rennwegu.

Dary na eucharistický sjezd ve Vídni. Msgre.
Pogerth 30 K, pí. hraběnka Černínová-Morzinová
300 K, pí. hraběnka Stubenbergová 200 K, pí. hra
běnka Dobřenská z Potštýna 600 K, pí. hrab. Do
břenská z Chotěboře 144 K, plukovník Jirotka 15 K.
Kostelní sbírky: v Dobrém 4 K, Heřmanice u Ja
roměře 3.20 K, v Ranné 9.40 K, v Opočně 7.30 K.
v Černilově 280 K, v Potštýně 8.38 K, ve Smida
rech 2 K.

Z dlecésního eucharistického komitétu. Tento
týden jsme dokončili rozesílání objednaných kon
gresových legitimací a odznaků. Práce naše byla
valně stížena liknavou agendou centrálního komi
tétu ve Vídni, jenž naše objednávky, koncem čer
vence učiněné, nechával po 5 neděl beze všeho po
všimnutí. Teprv I. září jsme dostali objednané líst
ky a během 2 dnů jsme vše odsud vypravili. S noc
lehy je ovšem veliká obtíž. Centrální komité kladlo
tak nesplnitelné podmínky k obstarání společných
bytů, že jsme musili jíž 16. srpna v >Obnově« pro
hlásiti, aby si každý sám obstaral nocleh společ
ný ve Vídni aneb v Praze. Ovšem mnozí snad po
dvakráte uveřejněné prohlášení naše nečetli a ny
ní žádají od nás poukázky na společné byty. Ne
můžeme vyhověti společným ubytováním, ale uči
nili jsme opatření, aby bylo přichystáno ve Vídni
2 lůžek pro muže a li) pro ženy na dny (resp. no
ci) dne 12., 13. a 14. září. Kdo tedy dosud společ
ného bytu nemá, nechť se přihlásí u diecésního
komitétu, jenž, pokud zásoba stačí, poukázky na
byt společný zašle, až z Vídně bude oznámeno,
kde se byt nalézá. Ohledně soukromých noclehů
nedostalo komité diecésní dosud po 5 nedělích ani
odpovědi na telegrafické dotazy, kdy budou pou
kázky na ně vydány. Dlužno tedy ještě vyčkati
do konce týdne. Jakmile dojdou, budou neprodleně
přihlášeným rozeslány. Společný vlak nebude vy
-praven, ale účastníci dle odznaku se snadno ve
vlacích poznají. Radíme každému, aby nikdo ne
bral s sebou zbytečných skvostů, protože mezi
národní zlodějové také sejdou se jistě v těchto
dnech ve Vídni. Pátek dne 13. září není dnem
postním pro účastníky sjezdu, proto lze si vzíti s
sebou masitou potravu do zásoby. © potraviny
bude snad ve Vídni nouze.

Všem českoslovauským účastníkům euchari
stického sjezdu vřele odporučujeme, by přišedše
do Vídně, opatřili sobě hned číslo 37. časopisu
»Pravda«, listu katolíků Čechů vídeňských. jež
vyjde ve slavnostní úpravě a obsahovati bude mi



ních, z nichž pouze 1310 dětí požívá vyučování v jazy
ku mateřském v soukromých školách »Komenského«.
Ale ani těm není zajištěno, že do školy české budou
choditi, vždyť spolek »Komenský« je odkázán na pří
spěvky upřímných Čechů, a je-li jich málo, s obavou u
važuje, zda jeho prostředky stačí, nebude-li nucen ško
ly ještě zavlrati. Proto společnosti, spolky a všichni
přátelé »Komefského« a lidé vnímavého srdce nechť
vzpomenou při počátku školního roku na nejvíce uti
skovanou větev českého národa podporou spolku »Ko
menský« ve Vídni III.-3., Strohgasse 45.

Všelicos. Na výzvu presidia posl. sněmovny přihlá
sile se dosud 90 poslanců k oficielní účasti na euchari
stickém kongresu. Jsou mezi nimi vyjma členů. katolic
kých stran a 3 členů německého nár. svazu také ně
kteří čeští agrárníci. — Oprava svatopetrského vele
chrámu v Římě právě započata; náklad rozpočtěn na
2 a půl mil. korun. — Firma Moric Klein v Budapešti
-ohlásila konkurs s passivy 1 a půl mil. korun. Jistě po
židovsku. — V Terstu následkem nedostatku dobré
pitné vody fádí hrozně tyfová epidemie. — Dr. J. Po
spíšil, kanovník olomoucký, věnoval na stavbu seminá
ře kněžského 10.000 K a druhých 10.000 K na zřízení
spolkového domu slovanských katolických akademiků
ve Vídni. — V Bostonu zatčen byl předseda bavlnář
ského třustu V. Wood, poněvadž najímal lidi k dynami
tovým atentátům po dobu stávky bavlnářského dělnic
tva. Veřejnost se domnívala, že atentáty páchají stáv
kaři. — Býv. ministr Prášek a býv. poslanec Bergman
založili oposiční agrární knihtiskárnu a knihkupectví. —
1. září zemřel“v Croytonu 37letý černoch Samuel Cole
ridr Tayver, jenž náležel mezi hudební skladatele v An
glii oblíbené. —- V neděli konali dřevaři z císařských
lesů demonstrační procházku v Išlu. Súčastnilo se jí na
800 osob. Procházka byla demonstrací proti nízkým
mzdám a lesní správě císařských lesů. — Uherské mi
nisterstvo vnitra vydalo výnos, že roznášeti noviny po
ulici smějí osoby nejméně 18leté. — Majitel skláren v
Pltisburku R. Peatse vystavěl si na zkoušku celý dům
ze skla. Na stavbu zdí má býti použito neprůhledného,
různě zbarveného skla. Náklad na takový skleněný dům
jest prý menší, než na dům kamenný. — Lihovarnický

„kartel snižil cenu líhu o 2 K na 1 hl proto, že jest velká
sklizeň bramborů. :

Eucharistické brožurky »Průvody s Velebnou Svá
tostí v Lurdech+ posíláme farním úřadům po 14 exem

plárech. Prosíme, aby je po -osadách rozšířili a lid na
"ně upozornili. K zásilce přiložen složní list s vepsaným
obnosem 30 h, o jejichž brzké zapravení prosíme. Kde
by veledůst. p. farář zásilku přijati nechtěl, prosíme,
aby ji nabídl jiným duchovním na osadě, jimž ji nepo
síláme. Doufáme, že rfebude osady, v níž by brožura ne
nabyla příznivého přijetí. Ve větším množství zasíláme
100 exempl. za 6 K franko. Česká sekce diecésního ko
mitétu v Č. Budějovicích.

Šestnáct milionů korun. ztraceno každým rokem v
zemích koruny České. Každý rok umírá 20.000 pracov
níků v nejlepších letech na souchotiny. Vypočteno ná
rcdohospodáři značí ona ztráta pracovních sil úbytek
16 mil. korun národního kapitálu. Nejsou to hrozné ná
sledky tuberkulosy?, Proto všestradné podpory a hojné
„přízně české veřejnosti zasluhuje +»!l.
na dostavbu sanatoria na Pleši, která prodává své losy
za nepatrný obnos 1 xoruny! Jistě, že nebude ani jedi
néhočeského člověka, který by koupí.-losů nepřispěl
k uskutečnění tohoto nejvýš lidumilného podniku. Lo
sy prodávají se ve všech trafikách, obchodech a v pe

*něžních ústavech. Též možno přímo je objednati z kan
celáře »České Loterie« v Praze II. Karlovo nám. 32.

Nevlaně odsouzen. Před dvěma roky byl v Italii ne
Vinně odsouzen kněz Riva pro zločin proti mravopočest
nosti. Nyní se zjistilo, že soudce přemluvil svědky kt
křívému svědectví, aby kněz mohl býti odsouzen. Kněz
don Riva byl osvobozen 2 propuštěn, soudce uprchl.

Všechny liberální a socialistické noviny, které dříve o
věci ze široka se rozepisovaly, nyní mlčí.

' Zápis do I—Vill. třídy českého dívčího vyššího
aymnasla s právem veřejnosti na Král. Vinohradech,
dívčí dvoutřídní obchodní školy, kursu ku vzdělání 'in
-destriálních učitelek, kursu ku vzdělání vychovatelek,
jakož i'do vedléjších předmětů: klavlru, houslí zpěvu,

němčiny, francouzštiny, angličtiny, všech druhů prakti
ckých i ozdobných ručních.prací, jakož i malby koná
se ve dnech 16. a 17. září v ředitelnách ústavu na Král.
Vinohradech, Korunní tř. č. 4. Přihlášky přijímají se
denně, Pro divky r venková zřízen jest pensionát. Pro

spekty ochotně zasllají Školské Sestry O. S. F.
Česká banka v Přaze. Stav peněžních vkladů činí

koncem měsíce srpna K 19,511.188.62,tudiž o K 761.362.18
více než v měsíci předešlém.

VYVYVYVVYVYVY!
Dvě prostranné

místnosti
> skladiště neb dílnu obuvníkům a krejčím
evlůště dobře se hodící jsou ihned
K pronajmutí. —K doptánía firmy

K. V. SKUHERSKÝ,
©a k. dvornítovárnanábytkuv HradelKráj.

FYTYFVÝVYTVY

W“ Již vyšel "Um
"oblíbený kapesní kalendář

„KřesťanskýOrganisátor“
na rok 1913.

Kalendářjest vypraven velice vkus
ně s pěkným obsahem od nejlepších na
šich spisovatelů. Zápisník tentokráte dle
přání odběratelů jest větší. Ke každému
kalendáři jest přiložen los, na nějž lze
vyhráti zlatý prsten v ceně 50 K a znač
né množství knih. Cena kalendáře 70 h
při hromadných obejdnávkách. Jednotli
vý pošťou 90 h. — Křesťansko-soclální
zpěvník od J. Hradeckého obsahuje písně
Orelské, národní a křesťansko-sociální.
Cena: brožovaný 20 h a vázaný 40 h.
Objednávky dějtež se u redaktora JOS.
POLÁKA v Hradci Králové, Adalberti
num.

DÁns Žativa
do hudebního a

pěveckého ústavu

w Hradci Králové

koná se od I. září denně v místnostech ústavu,

Dlouháulice čís.200.proti měst. divadlu.

Vyučovacípředměty:

Zpěv, piano, housle a vlolo čello.

kalendářů
obracejte se na své diecésní

Družstevní m
knihkupectví,

nakladatelství a papírnictví

v Hradci Králové,
Adalbertinum,

které vám poslouží s výhodami dosud
vám poskytovanými.

l Svůj k svému ll

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci Králové 1909 konaném

četnými ilustracemi, s řeční všech tešaíků,
Woo dle u nevíZ E ke genepod ai

zabízí VO VÝTODNÍ00BĎ K8 tanků

Biskupskáknihtiskárna v Hradci Králové.

V pozůstalostizemřeléhop. vikáře Karla
Janského v Chroustovicích nalezá se zbytek
knih, asi 200 výtisků, které druhdy svým ná
kladem v bisk. tiskárně vydal:

Brynychovy
KATECHESE.

Posluchači + p. biskupa Brynycha, bývalého

profesora pastorálky, katechetiky a methodiky,
znají oceniti praktický význam jeho katechesí.
Mladší duchove:stvo sotva asi tyto katechese
zná jen d'e jména. Ucozorňujeme na ně.

J-ž.o se jeduá o rychlé zpeněžení pozůsta
losti p. víkáře Janskéh, nabízíme tyto katechese

se značnou slevou 30%.
Krámská cena 1 výtisku o 196 str. (dříve K 1-80)
snižuje se tudíž na K 130 frankovaně.

Objednávky obratem vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.e

arevná

© kostelní okna
v odbor. provedení zhotovuje a dodává

F'r. Uhlíř,
nmělé sklenářství

v Třebechovicíchhu Hradce Král.

Cenníky a rozpočty na požád. zdarma.LOD
Nová„B

pokladnice
česk. humoru.

Právě vyšla sbírka humoresek různých
autorů pod názvem:

Veselé chvile

© Na 256 stranách shledá čtenář 30 vy
braných, výborných statí humoristických
Jsou zde uloženy velice svižné povídky a

částečně satiry, které upoutají každéhorázem.

Z obsahu vyjímáme:

Husy a paní-í-í.
Zajíc s dvojí omáčkou.
Aprilová pohádka.
Jak stréček Nesvajba bele jednó nemooné.
Pan delechtor.
O chometách neboližto vlasaticích krátká

a gruntovná explikací.
O pominutí chomety, hvězdy veliké, na

učení krátké.
Paní móda.
Zlodějská obec.
O morním povětří zkuženém a náramně

záhubném krátká a gruntovná explikací.
Zbědovaný vodník.
Divoká kupní historie.

Gonaknihy v pěkné úpravě 2 E 20h

Objednávky vyřizuje obratem

Družstevní knihkupactví
vEraáci Králové.



matičku

ve Vamberce.

Vo Vamberka, 2. září 1912.

Frant. Frydrych,
administrátor v Holohlavech,

syn.

Ohraničování pozemků,

veškeré stavby vodní
ÚPEDÁŽEZ siiniční provádí:

Inženýrské a geometrovská kancelář

EB inženýr IM

ALOIS HORA,
úřed. opráv. kulturní technik a civilní geometr,

Hradeo Králové,
náměstí (Bi,

dům p. Žaloudka, proti biskupské residenci.

v Hradoi Králové
nabízí svéochotné služby ku prove
dení všechzakázek zoboru knihtisku.
Cesy mírné, vyřízenísprávné arychlá.

Kursy vyučování tanci
a ssthetice

zahájí podepsaný ve druhé polovici měs. září

voúreraněAMalbortina,Mětí.Besedy
aŠvnosiensko-ětcn.Jodnrty+Hradci

Zán a informacekaždodenněvbytě (Palackéhoč. 800,I. patro).
Uotivě sve

W.V.Čtvrtečka,
konces. mistr tance,

4aii 0

con
%

městskáobceVysokomýtskéa vělehnípoplstních

všdysoola bospolně uložen. ©

|

Do Hradce Králové '

a okolí.— |
Dovoluji si ctěnému obecenstva

nabídnouti vlastní výrobu |

dětské a dívčí

Konfekce.==

E

>
A

od. Jndhorová,
Hradec Králové, Pospíšilova třída.

KTRETRO)

Sekretariát Matice
Cyrillo-Methodějské

doporoučí

paramenta, prapory spolkové

a veškeré církorní DÁČ
firmy

Fr. Stadník,
stálý přísežný soudní znalec

Olomouo,
naproti kostelu P. Marie Sněžné.

-Za půl rok: odvedeno přes

800 K Matici Cyrillo-Meth.

Pouze objednávkou u firmy Frant.
Stadníkpodporujete přímo Matici

Cyrillo-Methodějskou.OÚ...
NMešní vina
zaručeněpravá

dodá na objednávku
od 10 litrů

v bednič

Jan Košťál;
hotelier vAdalbertinu

W Hradci Králové.

PREKC6,

OOOOOOC



ATA, TAT AT
POV ČKA VT G aBD=

LTM“
h

DS „

»

' (Akciový kapitál K 80,000.000—.

* Centrállka vPrase,zal1868.
M 2 Brno - České Budějovice

ký Filiálky s Frýdek- Mistek- Jihlava
Ň Karlovy Vary - Klatovy - Krakov - Liberec 

M © Lvov - Mělník - Olomouc - Moravská Ostrava 

ap Pardubice - Písek - Plzeň - Prostjovg - Tábor 
; Terst a Vídeň.
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S Vídeň: v IL, III., IV., VII., X. a XVI. okresu.
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mo články, k Eucharistii se odnášející, též podrob
ný program přednášek a pobožností při sjezdu,
jakož i zevrubné poučení o nedělním průvodu. čí
slo tu bude státi 10 hal. Rovněž upozorňujeme své
vážené čtenáře, by jen u inserenti »Pravdy« svůj
nákup pořizovali.

Průvod, v němž se budou nacházeti Čechové,
dostane se na »tHeidenplatz« před císařským dvo
rem, kdež bude za přítomnosti panovníkovy slou
žena mše svatá.

Volné listy.
Poláci v Napoleonské historii. City, kterými

Poláci provázejí ruské oslavy stého výročí
bitvy Borodinské, obsahují asi všechno, jen ne ra
dost. Územní blízkost a stálé živé nepřátelství
proti Rusům dávají Polákům ještě mocněji poci
ťovati onu dobu jejich dějin, kdy upiali všechny
naděje a nejhoroucnější tužby národní na Napole
ona, od něhož očekávali návrat svého slavného
království. Neobmezené přátelství a oběti Napo
leonovi přinesené byly hrozným omylem našich
slovanských polských bratří a byly zklamáním,
které zaplaceno bylo proudy polské krve a spou
stami, způsobenými v národním majetku. Kdo z
nás Čechu vmyslí se vony doby velikých u
dálostí evropských, kdy osudy národu Napoleon
měnil několika stručnými větami, kdo z nás do
vede pochopiti bolest a naděje národa velikého a
porobeného, nemuže nepocititi, jak bolestným úča
stenstvím zachvívá se srdce jeho při vzpomín
kách na děje, jimiž Poláci vryli svou národní tra
giku v Napoleonskou epopeji.

Veliké a mocné království polské rozděleno
ve tři části: ruskou, rakouskou a pruskou, národ
se slavnými dějinami, lid vzpomínající živě svých
velikých králu, předkuv a samostatnosti — a S
těmito Poláky Napoleon navazuje přátelské styky
a rozličnými zpusoby vědomě i nevědomě budí v
nich naděje, že by jejich bývalou říši mohl sjed
notiti a vrátiti jí státní suverenitu. Představme si
duši tohoto národa a pochopíme, že při své vznět
livosti nemohl odolati kouzlu nadějí, které v něm
moc 'a osobnost Napoleonova rozžehovala. Vždyť
tu vyvstal obr, který, jak činy jeho dávaly tu
šiti, byl povolán, aby vládl celé Evropě, vždyť ten
to ženiální vojevudce zdeptal armády pruskou, ra
kouskou i ruskou, vždyť stál před Poláky panov
ník, s kterým mocnářijimž tři části království pol
ského byly podrobeny, museli chtíce nechtíce vy
jednávati o mir a sjednávati takové smlouvy, jimž
vtisknuta byla pečeť vule irancouz. císaře. Proto
Napoleonovi letěla vstříc všechna polská přání,
provázely ho opravdový obdiv, nelíčené nadšení
a polské legie bily se pro něho na bojištích ital
ských a německých dříve, než sliby jeho o obno
vení Polsky nabyly nějaké určitější formy.

Byl to jmenovitě polský generál Dabrowski,
který s polskými vojíny bojuje v armádách iran
couzských a jsa v trvalém styku s Napoleonem,
z dáli posílal domu posly, ve svých krajanech bu
dil zájem pro francouzskou věc a spojoval s ní
naděje svého národa. A za Dabrowskim šli a o je
ho představy se sdíleli jiní polští politikové a ho
dnostáři, až posléze všechen národ zachvácen byl,
jako ohněm, myšlenkou Napoleonskou o obnovení
slavné druhdy Polsky. | Jest ku podivu, že zku
šení politikové polští tak snadno poddali se tako
vým fantasiím, když přece mohli dosti snadno po
souditi, jak Napoleon s velikými rysy své évrop
ské politiky nemohl zásadně spojovati obnovení
Polsky a tím hatiti přátelské styky, o něž s říší
rakouskou a ruskou skutečně se zasazoval.

V záchvatu pro Napoleona vyskytl se však
přece jeden polský magnát, který Korsikána čá
ktečně prohlédaje, nepoddal se hned jeho napo
vídaným slibům a své krajany důtklivě nabádal k

byl kníže Poniatowski. který obecně byl jmín za
člověka přelétavých nálad, za lehkomyslného ele
Kána a nestálého milence.

s

Jasný rozum v moři citů. Pánové polští však,
ačkoli v Poniatowském necenili politika, vážili si
ho jako zdatného a chrabrého vůdce, v němž kro
mé toho obíhala i krev královská. Proto po této
stránce měl ho stále na zřeteli generál Dabrowski,
který ve smystu tom zpravil důkladně Napoleona.
Tímže duckem mluvili a cítili generál Wojczyňski,
političtí předáci Malachowski, Wybicki a jiní. Vě
děli, že vojsko polské musí míti vlastní vůdce, kte
ří duší a tělem srostli s národem, a proto oči všech
obracely se na Poniatowského, pro nějž vojenská
mládež nadšením hořela. Z toho důvodu Poniatow
ski v rozhodnou chvili před příchodem Napoleono
vým do Polska byl vyhledáván a přemlouván, aby
se postavil v čelo sestavující se armády polské.

V době polského zbrojení objevil se však před
vyjednavači v osobě Poniatowského pojednou po
litik, jenž k velikému úžasu obdivovatelů Napole
onových rázně plaval proti proudu a jenž netajil
se svými pochybnostmi, když na něho se všech
stran naléhali, aby vyhověl obecnémuočekávání a
vyslovené žádosti Napoleonově.

»Ne, ne, pane Wybicki«, odmítal Poniatowski,
>zapomeňte na mě, nechte mě v klidu. Dabrowski
a Zajaczek postačí — k takové hazardní hře ru
kou nepřiložím. Mám některá svá přesvědčení, ba
i duvody. »Uvidím, zda jste hodni toho, býti náro
dem<, pravil vám Napoleon. »Že jsme hodni býti
národem!« — opakoval ironicky Poniatowski. »On,
šťastný dobyvatel, přichází k nám po dvanácti
stoletích historie a chce nám podepsati diplom, že
máme právo býti národem. Pane Wybicki! Těžká
minulost vaše, obětování a láska k vlasti jsou mi
dobře známy, abych o nich pochyboval, leč ty a
tisice jiných jste ve velikém a strašném bludu. Ně
kolik prázdných slov vás omámilo. Mládež? A kde
jest její výzbroj? Z čeho ta zničená země bude
platiti ta břemena? Málo-li zemi naši už jen pře
chodvojsk bude státi? Příliš jsi rychlý, pane Wy
bickí. Váhám. hry se obávám, neboť nevidím je
jiho konce. Napoleonova moc ze země jest vydu
pána. a takoví mocnáři zjevují se a zanikají jako
ony nebeské zjevy .. . . Dovol, ať se rozmyslím,
ať vše zrale uvážím. Ano! I já neméně než vy ob
divuji se Napoleonovi. Očaroval nás .. . Co řád
ných vojáku. co výtečných důstojníku zhynulo.
Máš přece dukaz: Napoleon chce ještě činy, ještě
žádá obětí.<

Takovým způsobem osvědčoval Poniatowski
neduvěru vuči Napoleonovi a jeho slibum. Ale po
sléze on byl stržen hnutím lidovým, jemuž dále
nemohl se vzpírati, sestavoval polské pluky, po
zději bojoval v armádě napoleonské u Borodina a
na konec u Lipska, kdež při ústupu zahynul v řece.

Obavy Poniatowského prokázaly se divodný
mi, neboť Napoleon, lákaje Poláky, současně vy
jeanával s carem Alexandrem I..a přemlouval ho.
aby se s ním obrátil proti Prušákum a Rakuša
nim. Za vyjednávání, aby Alexandra snáze oblo
mil, hrozil, že vzbouří a vyzbrojí Poláky. Poláci se
domnívali, že Napoleon přichází jim na pomoc, že
uznává chrabrost jejich na ruzných jeho bojištích
prokázanou a že chce vrátiti lesk bývalé koruně
královské, a zatím politika jeho měla na mysli je
nom vlastní cíle a výhody. Zkrátka řečeno, Napo
leon s nadšením a krví polskou kupčil.

Mírem v Tylži na místo slibovaného. králov“
ství Napoleon dal Polákům.soustečko knížectvím
Varšavským. Úmluva Napoleonova s carem Ale
xandrem v pátém článku ustanovila: »Provincie,
jež kdysi skládaly část království Polského a kte
ré později.v různých dobách dostaly se pod vládu
pruskou, budou náležeti králi. Saskému jakožto kní
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zajišťující volnost a výsady lidu tohoto knížectví
a klid sousedních krajii.<

Poláci přijali tuto odměnu Napoleonovu s ne
tajeným zklamáním, neboť dostalo se jim novo
tvaru složeného z úlomků rozmanitých zemi, do
stalo se jim beztvárného chorobného pisklete, kte
ré od prvních okamžiku svého Života mělo v so
bě zárodek smrti.

Po Tylži odejel Napoleon do Drážďan a vzká
zal do Varšavy, aby za ním hned přijeli Wybicki
a Potocki. Napoleon jim řekl, že dobře ví o jejich
nespokojenosti, mluvil prudce, rozčileně, až ucho
piv svůj klobouk, smačkal jej v ruce a zahovořil:
»Vidíte, to jest vaše knížectví a tak je dovedu
Trczmačkati.«

Za přítomnosti těchto polských hodnostářu
nadiktoval Napoleon novému knížectví hned kon
stituci a protýkal svůj diktát poznámkami, jako:
»>Vy potřebujete konstituci, která by vás vzala
hezky blízko u úst za otěže. Konstituce vaše musí
vyhubiti nelad, svévoli a veškeren nepořádek. Va
še svoboda přešla v anarchii, neshodu a ve vášně.
Ona činila krále bezmocnými. Nešetřili jste práv,
jež jste si sami ustanovili. A dnes chcete, abych
vám vrátl to, co jste sami promrhali? Času tře
ba! Musíte nejdříve projíti tvrdou školou, musíte
se vpraviti do povinnosti a poslušnosti!

. Patrno, že Napoleon polským vyslancům po
věděl mnoho pravdy z jejich vlastní historie. Kdy
by nebyly v polské šlechtě zavládly svévole, váš
ně a sobectví, nebylo by se rozpadlo tak mocné
a lidnaté království Polské a potomci slavných
předků nebyli by se stali obětí Napoleonovy poli
tikv. Ale Poláci po míru v Tylži dále doufali, že
příjde chvile, kdy Napoleon uspokojí tužby jejich
úplně, a proto posílali své syny do jeho armád a
na všechna bojiště, Přišlo Borodino, Lipsko, Wa
terloo, — přivalil se konec Napoleonův a bolestný
zánik polských nadějí ....

*

Jankovitá logika a sociologie. Jméno Macha
rovo stalo se již famosním, v kterémž výrazu vy
jadřujeme všechnu hruzu z jeho duševních hlou
bek a smrtelných přemetů. Jeho úsudek o světě
antickém byl českou vzdělanou veřejností odkop
nut v nicotu, odkudž vůbec neměl povstati, a my
řekli jsme nedávno, že se bude Machar klanět i
zelné hlávce, jen když bude antická, kulturní je
ho vědomosti prosí o smilování a přírodní jeho fi
losofie strádá nepokrytou zvrtaností. Jiný člověk,
jenž by se tolik kousků navyváděl a tolik vrto
hlavostí dopustil, přestal by již hanbou psáti, ale
Machar ještě toho nemá dosti a zabrousil si nej
nověji.na pole sociologické.

Pustil se do professoru jičínského učitelského
ústavu pro studenta Daňhela. Historie již známá
a krátce opakovaná jest tato: Student Daňhel,
jenž studoval na učitele, na místo učení promrhá
val čas i peníze svých rodičů dle příkladu Desen
ského a čta Čas a Machara statečně filosofoval,
že ten svět jest velmi mizerný. Otupoval svůj cit,
seslaboval vůli a nechával stranou své povinnosti.

Prof. Rosický zkoušel Daňhela ze tří otázek,
ale pokrokový student neodpověděl ani na jednu.
Po té professor ho napomenul a nabádal, aby se
připravoval, že bude zase brzo vyvolán. Stalo se
tak za týden, ale pokrokový filosof neuměl zase
nic. Při maturitě mu prof. dal tytéž otázky, ale
člověk, jenž chtěl býti učitelem, dokázal, že se ni
čemu nenaučil. Může-li se strany professora býti
větší shovívavosti? Spravedlnost, která se s Daň
helem takořka párala, po maturitě nemohla ovšem
jinak rozhodnouti, než že takový kandidát učitel
ství neobstál. Daňhel po té odešel k řece, svázal
si nohy, skočil do vody a utopil se. :

A teď vyrazil s rykem na jeviště Machar. O
bořil se křikem na professory, spílal jim vrahů, za
deklamoval o silném českém člověku a semle! hro



madu jiných hlupot a nesmyslů, pro něž jsme mu
die: opětně v patách.

Činíme-li o tomto nejnovějším kousku Macha
rovu příslušné poznámky, obracíme se opětně vlast
ně na českou veřejnost, žádajíce, aby dle toho po
Suzovala celý pokrokářský směr, jehož hlavní
mluvčí Čas o věcí napsal: »Dne 4. srpna pak J.
S. Machar napsal o případě jičínském svou neděj
ní besídku. Co o něm napsal, -souhlasilo úplně s
našími Intormaceml a tlumočilo kromě toho mínění
básníkovo, za nímž stojí on svou osobností i svým
jmenem.« Není pochyby, že sebevrah Daňhel byl
duševně otráven oním životním názorem, který z
pckrokářských a volnomyšlenkářských listu, což
Jnes vychází již naiedno, proudí a zaplavuje stu
dující i ňestudující mládež. Daňhel ostatně mluvě o
četbě Časů, duševní svuj chléb s dostatek prozra
dil. Dle zdravé sociální paedagogiky příčina osob
ních nezdaru. životních katastrof a neplnění po
vimností jest slabost vůle a s tím spojený nedo
statek sebekázně. Tyto stinné stránky lidských
povah sesilují se právě v přítomné době, jejíž nej
řvavější kulturní i nekulturhí představitelé bez ú
navy vytrubují do světa o silném svobodném člo
věku a vybavení jeho z náboženských pověr.

Všechny ty fráse a frásičky o moderním po
kroku s veškerým jeho příslušenstvím jsou nedo
statečny proto, že nedovedou posilovati vůli, a
jsou zároveň nebezpečny, protože, jak možno do
kázati, vuli oslabují a lámou. I nejnadšenější pře
svědčení jsou bezmocna, chybí-li člověku soustře
děná rozhodnost, kterou nazýváme vulí. Veškero
bohatství a svéráznost povahy nedovedou ještě sa
my vytvořiti osobnosti, ba právě i velké nadání
vodívá nejsnáze v záhubu to, co nazýváme povalou,
nepřipojí-li se k němu rozhodné a silné chtění. Od
tid známka naší doby, odtud ono duševní ovzdu
ší, z něhož rodí se povolnost vuči pudům a puva
bum, smyslnosti a všelikým vášním. Poslední zá
věr těchto disposicí jest smutek a omrzelost živo
ta. neboť radost a veselí bydlí jen tam, kde jest
domovem vytrvalá a silná vůle. A student Daň
hel byl názorným dokladem a souhrnem těchto
povahových nedostatkuv a osobní malátnosti. Pro
to jest ranou pěstí do oka, když Machar způsobem
nevědomého a prázdného hovorky o Daňhelovi
napsal: >A měl býti učitelem .... vezměte si
všechny ty jeho vlastnosti — ten hoch by byl bý
val na svém místě! Ten by byl nezašlápl v dětech
zárodky volného a sliného českého člověka.« Tedy
člověk, jenž osvědčil se býti nositelem hlavních
charakteristických známek slabocha, člověk, jenž
hově pudům a nedbaje povinností, nedovedl se
vzepříti a zakončil všecko závěrečnou slabostí se
bevraždy, proti všem zkušenostem a zdravému
rozumu jest pojednou veleben jako silná osobnost.

Machar a všichni, kteří výstředné jeho affek
tovanosti otiskují, prostě dokazují, že o -pravém
silném člověku nemají ani potuchy a že správné
rozpoznání ceny člověka jest jim Španělskou ves
nicí. Nastojte, z Daňhela byl by býval řádný uči
tel! A zatíin známo jest, že na děti má větší vliv
to. co na sobě a v sobě pracujeme, než to, co k
nim mluvíme. Ne tím, co zakazujeme jiným, nýbrž
co zakazujeme sobě, stáváme se pořádající mocí v
životě. Učitel nevychová, jestliže nebude s nej
větší upřímností žádati také sám od sebe toho,
co usiluje vzkřísiti a vybudovati v dětech.

Několik těchto řádků zajisté postačuje k dii
kazu, že Machar a jeho novinářští přátelé s Daň
helem. postavili životní pravdu vzhůru nohama.
Když třtiny větrem se kláticí, když sluhové příle
žitostí a oběti okamžiků vynášejí se jako silní li
dé a ověnčují se posmrtnou oslonou, pak, nehledě
ani k nebězpečné sugestivnosti takovéto oslavy,
kde komu vysvítá, že se tu otevírají obzory ná
rodní a společenské lži, mravní a intelektuální
dekadence, a že tyto hlasy z nejčernější pokrokář
ské pevniny vdechují otravu ve výchovu naší
mládeže

Konliskační prakse v Rakousku. Již jsme ně
kolikrát upozornili na to, jakých prazvláštních
plekvapení se dočkává katolický tisk u censury.
Soc. demokratický a jiný protikatolický tisk ze
směšní některou katolickou zásadu, učiní si po
směch z katolických světců nebo dokonce i z oso
br Ježíšovy, ale proklouzne bez konfiskace. Když
však katolický tisk upozorní v zájmu sebeobrany,
jak surově protikatolický tisk šlape po našem pře
svědčení, jest náš list pojednou zkonfiskován, pro
tože prý citováním rudých neomaleností urazil ví
rt — — .

Jakým. privilejím však se těší židé, to jest
možno sledovati stále. V křesťanském časopise
»Míru«<byla uveřejněna na zkoušku jedna úvaha,
která prošla censurou bez překážek, proťože ten
te časopis netěší se zvláštní kontrole židovstva.
Za to je však velice pálí »XX. Věk«. Když tedy
týž článek vyšel v >XX. Věku«, hned byl zabaven.
Tedy censura změnila svůj názor během tří dní.
Do té prakse vrhá veliké světlo česko-židovský
kalendář, kde se dočítáme: >Proti soustavnému
protižidovskému štvaní >XX. Věku< a »Našince«
podali jsme memorandum ministru spravedlnosti,

vrehnim státním zastupitelstvům v Praze a v Brně
a Národní Radě české.« Ejhle. a Masaryk nevyčetl
židim. proč se utíkají o pomoc k státní moci, ač
koli právě tohle vytýkal katolíkum, kteří se tázali
příslušných úřadu, jak mohla >Macharova Čítan
ka.. obsahující tolik urážek katolictva i Spasitele,
censvrou projíti. :

Kdvby se někdo opovážil citovati: Talmud,
který přece náleží-k církevním spisum židovským,
hned jest na krku Konfiskace, ačkoli na druhé stra
ně procházejí censurou svobodně i takové proti
katolické články, v nichž se uvádějí k vuli potírá
ní katolicismu podvodně zfalšované citáty z Písma
svatého. ,

Privllegovaná církev. Naši protivníci si svoji
pedkopnou práci velice chytře usnadnili. Bijí do
církevního zřízení jako do mlalu. Ale aby neměli
s úřadyopletání,mluvío klerikálech,nikolikatolí
cích. Je-li děmazog volán od úřadu k zodpověd
nosti, vymluví se, že vlastně proti katolíkum ne
mluvil, nýbrž jenom proti "klerikálum. A již má
vyhráno, ačkoli se dnes ví, že klerikalisnem se
nyní od našich odpurců nazývá všecko, co nese
značku katolickou.
-Jiná míra však se bere, jedná-li se o žida.

Nemusíš ani zavaditi o církevní zřízení židovské
církve. Opovážíš-li se mluviti o čemkoli, v čem
židé inají prsty, hned se musíš báti zakročení proti
rpobuřováni«. Velice poučný výstup se udál dne
HM.srpna v Liberci. Tam na sjezdu německých
křesť. sociálu nazval řečník Griůner židovsko-li
berální liberecký list -starou židovsko-liberální
tetkou«. Nesouhlasíme ovšem s přízviskem tolik
řízným, ponechávajíce takové přezdívky tisku so
ciálně demokratickému. Ale co se hned v zápětí po
těch slovech stalo! Přítomný vládní komisař pře
rušil řečníka, že prý snižuje státem uznanou ná
boženskou společnost. A teď přemýšlejte o tom.
jak mohl uraziti řečník svou kritikóu tisku samu
církev židovskou! Mluví-li se krvavě proti kato
lickéým biskupům. jestliže rudý tisk vyzývá bez
kontiskace přímo »Vzhuru na kláštery«, jestliže
nemuže naší církvi ani na jméno přijíti, nazývaje ji
shydrou. kanálií« atd., to už není žádnou urážkou
té náboženské společnosti, která přece tvoří v Ra
kousku valnou většinu. Ale zavadit o židovský
tisk, který nota bene šíří docela nevěru, to již jest
urážka — židovské náboženské společnosti. Zkrát
ka církev židovská jest nejcírkvovatější, jest pri
vilegovaná tolik, že není dovoleno kritisovati ani
ty členy židovské obce, kteří pomáhají proticír
kevnické Volné Myšlence.

Naše školství a rakouská spravedlnost. Člá
nek 19. základních zákonů naší říše o všeobecných
právech občanů státních zní:

»Všichni národové ve státě mají rovné právo

všech v zemích obvyklých řečí ve škole, úřadě a
životě veřejném od státu se uznává. V zemích,
ve kterých bydli několik národů, zřízena buďte
veřejná učeliště tím způsobem, aby se každému
národu dostalo náležitých prostředků vzdělati se
ve své řeči, aniž by byl kdo nucen učiti se dru
hému jazyku zemskému.«

. Vidíme tu tedy veliké a nezadajné právo če
ského národa — bohužel, "posud jenom na papíře.
Tisíce a tisíce českých dětí ve smíšených územích
jsou nuceny navštěvovati školy německé. Tam,
kde z prostředků veřejných již dávno měly býti
zařízeny školy pro české děti, musejí se utíkati
Čechové k obtížné svépomoci. A hřích páše Čech
takový, který bez potřeby dává zapisovati děti do
školy německé, kde jest pravidelný duševní vývoj
dítěte nemožný. Takový otec maří šlechetné sna
hy českých spolků obranných. Jestliže posud v
praksi se nekoná to, co máme zaručeno písemně,
nesmí Čech praktickým jednáním dokazovati, že
článek 19. jest mu úplně lhostejný. Čím kdo více
v Rakousku křičí, tím spíše se mu vychází vstříc.
A Čech by se neměl o své právo ani hlásiti? Jest

vlast znáti, pamatujme, že v tom poučování o
rodné zemi musí pokračovati učitel český. Žádný
učitel, vydržovaný "Sulfrajnem, nebude -utvrzovati
v českých dětech lásku k českému národu. nepo
vede dětských duší tak daleko, aby porozuměly
povaze českých strasti a zápasů. České dítě do
české školy! To jest heslo velice srozumitelné,
jehož pravdivost pochopiti může snadno i malé dí
tě. Nechtějí však těch slov pochopiti židovští vol
ní myslitelé, němečtí radikálové a vídeňská rad

dála se cestou přirozenou, vzrostly by tam čety
důslednějšího, vážnějšího dorostu vídeňského ob
čanstva, než jaký vychovává přelejvárna. Na stráž!
Domáhejme se jak vysokou politikou fakdrob
nou prací toho, co nám dle článku 19. přhňýmprá
vem náleží! Upozorňujme všude, že článek 19. není
smazanou literou, Že mu však má býti vdechnut
život! >

Filosofie pokřtěného žida. Sám českožidov
ský »Rozvoj« právem vytýkal, jak často židé dá
vají se pokřtíti z úmyslů nenáboženských, čistě
světských. Ergo tací židé jsou klerikáty nejvy
barvenějšími. To uzná každý rozumný člověk.

Také se dal pokřtíti žid dr. Stránský z Habrů
(u Německého Brodu). Jak svůj přestup myslil

vážně, to lze pozorovati z toho. že po křtu choval
se k církvi naší zrovna tak oposičně jako před
křtem. Když mu bylo v říšské radě z katolické
strany vytknuto, že zachoval tutéž židovskou po

i vahu jako před pokřtěním, hodil po církvi klacek
S pravou židovskou vychytralostí. Tedy prý byl
' od církve podveden, když tato mu řekla, jakých

milostí na křtu dosahuje. Nikoli, pane dre. Strán
ský, podvod byl nanejvýš v tomto případě někde
jinde. Kdo nechce s udělenou milostí spolupraco
vati, tomu se tato násině nevtírá, protože i po
křtu ponechává Buh každému člověku svobodnou
vuši. Jidáš nemohl rozhodně naříkati, že milost Kri
stova ho (opustila a tak svou zrádu vykrucovati.

Na nové výtky brněnského »Hlasu« praví v
přičině pokřtění dra. Stránského jeho osobní žur
nál »l.idové Noviny«: »Protože mu řekli, že po
křtu zbaví se hříchu prvopočátečného a že ho u
vedou do stavu posvěcující milosti Boží a že mu
vtisknou nesinazatelné znamení, karakter indele
bilis na duši« — A Dr. Stránský dovede se tvá
řiti, jako by se byl zklamal. Ale znovu nutno při
pomenouti, že byl oklamán někdo docela jiný,

Když se ho církev tázala, proč se chce dáti po
křtít. odpověděl upřímně? Chtěl aspoň v okamži
ku, kdvž byla lita voda na jeho hlavu, dostáti zá
vazkum, wýkajícím se obrany víry? Slyšel dr.
Stránský někde, že milost Boží působí i na byro
krata, který jí soustavně odpírá? Nepamatuje se,
co už jeho list proti naší víře natropil? Jest tedy
vážná otázka. na čí straně byl podvod. Jidáše a
Juliána Apostatu nepodvedl ani Spasitel. ani apo
štolové, ani jejich nástupcové. Ale možná, že tito
dva ziádcové aspoň z počátku neměli úmyslu

zrádného. A tím se lišili od takových židů. kteří
již při křtu šilhají zpět k společnosti. kterou for
málně opustili, chtějíce prostřednictvím křtu pouze
získati imění, sinekury, mandáty, čelná místa v
národě. Dru. Stránskému nikdy by se byly nepo

| dařily tak veliké rejdy proti katolické společnosti.kdyby byl setrval v té církvi, v níž se zrodil. Či
| byl z4 celého trvání konstituce od českého národa

vyslán do říšské rady aspoň jediný nepokřtěný
semita? Když si však opatřil křtem vstupenku
mezi křesťanstvo, pak už to šlo snadno. Chytrost

dra. Stránského poznala průlom nejúčelnější, prak
tický sice, ale zda-li charakterní, to ať posoudí
židé sami!

Politický přehled.
-Posl Udržal o dohodovánímezi Čechy a Něm

ci vyslovil se obšírně na sjezdu agrárníků v ML.
Boleslavi. Pravil, že vyrovnání mezi oběma ná
rody byl by dán základ k utvoření velké a silné
parlamentní většiny česko-německé a nové vlá
dy spravedlivé ke všem národum. Vyrovnáním
ovseni nenastal by nějaký věčný mír, obě národ
nosti soupeřily by dále, uvolnily by se však síly.
jichž by bylo možno použiti ku práci na poli ná
rodoospodářském. Zdaří-li se vyrovnání, pak na
říšsat radě vzniknou skupiny nové dle territoriál
ních zájmů (skupina sudetská. alpská. přímořská).
Odsi zuje útoky, jež sez jisté strany podnikají na
české vyjednávače a obává se. že těmto útoční
kům jde jen o vyvolání takového zápasu. jaký byl
vyvolán pc punktacích. Boj ten způsobil českému
národu těžké rány, boj ten ubil celou řadu nena
hrad'telných sil pracovních. Bylo by národním ne
štěstím, kdyby něco podobného u nás ještě se o
pakóvalo. To ovšem pozdě vyznal veřejně posl.

varřěl který také jednou proti punktacím bouříval.
Pověsti o změnách v mlulsterstvu neutuchají;

všecky známky nasvědčují prý tomu, že hrabě
Stůrgkh se již do parlamentu nevrátí. Za nástup
ce hr. Stůrgkha označují se bar. Heinold, dr. Kór
ber, bar. Beck, princ Hohenlohe atd. Za nástupce
dra Bráfa považují se buď posl. dr. Viškovský
nebo princ dr. Bed. Schwarzenberg.

Změna jednacího řádu a zároveň paušalování
poslaneckých diet bude prý předmětem podzimní
ho zasedání posl. sněmovny. Vláda s vyřízením
definitivního jednacího řádu nepočítá, nýbrž spo
kojí se s opětným prodloužením nynějšího proza
tímního řádu jednacího, ovšem s několika změ
nami. -—

Audlence hr. Berchtolda. Dne 30. srpna podal
hr. Berchtold císaři zprávu, jak velmoci- odpově
děly na jeho výzvu k výměně myšlenek o úpravě
poměrů na Balkáně, a oznámil, co hodlá v tomto
směru dále podniknouti. Hr. Berchtold prý od ú
myslu, aby do správy turecké zavedena byla de

Račte si vyžádati vzory jarních a letních látek,
které letos přináším v bohatém výběru.

Veledůstojnémunduchovenstvu doporučují zvláštní
novinkupodnázvem„PRENTAM“v ceněmetrK840,



centralisace, neupustí, ježto i ústava turecká mluví
o dalekosáhlé decentralisaci. Jde tedy jen o to, a
by se Evropa postarala o-provedení toho, co ústa
va turecká ustanovuje v příčině decentralisace.

Mlalstr veřejných prací Trnka projíždí prá
vě královstvím Českým. V oblasti Vltavy navštívil
České Budějovice, Hlubokou, Vltavotýn, Bechyni,
Písek, Štěchovice, Davle, Vrané, a vedle jiných
Prahu.

Hrabě Tisza o volební relormě v Uhrách ro
zepsai se v časopise »Magyar Pigólo«. Hrabě Tis
za staví se proti všeobecnému právu hlasovací
mu. poněvadž prý by tím nadvláda maďarská by
la pochována a sociální živlové vedle zástupců o
statních národností opanovali. Hr. Tisza požaduje
dovršení 30. roku pro právo voliti a volenu býti a
průkaz o odbytí 6třídní obecné školy. Volebního
práva mělo by se dostati i všem, kdož sice uve
deným požadavkům nevyhovují, avšak zasluhují, a
by jim právo volební bylo přiznáno pro jejich
hmotné poměry a zásluhy. Krátce hr. Tisza by
chtěl, aby volební právo měli jen Maďaři a to je
ště takoví, kteří všecku moc ponechali by šlech
tě maďarské.

Turci předbíhají. Turecká vláda v první chvíli
vystoupila rozhodně proti návrhům hr. Berchtol
da o decentralisaci. Takové prý zasahování do vnitř
ních záležitostí Turecka nedá si vláda líbiti. Ale
když Porta poznala, že mocnosti uznávají potřebu
výměny názorů o poměrech na Balkáně, hned do
světa rozhlašuje, že jest ochotna provésti na Bal
káně rozsáhlé správní reformy, jen aby návrh hr.
Berchtolda učinila bezpředmětným.

Vyjednávání o mír italsko-turecký prý postu
puj2. ©Turecko jest prý ochotno uznati italskou
svrchovanost nad Tripolskem a Cyrenejkou. Italie
se cvšem vzpírá, aby otázka balkánská byla nyní
předložena konferenci velmocí; na vedení války
má prý Italie dosud 170 mil. lir. .

Albánci se dosud domů všichni nevrátili a 0

čekávají splnění podmínek s komisí vládní ujed
naných do 18. září.

Cisař Vilém ve Švýcarsku. Dne 3. září vstou
pil císař na půdu švýcarskou. V Curychu byl spol
kovým presidentem, spolkovou radou a vším ob
čanstvem stkvěle uvítán. Proto císařská chvála
na vše strany. Německý vladař ovšem přijel se
do Švýcarska podívati především na vojáky, ale
jistě také, aby získal přízně pro Německo.

Zprávy organisační
a spolkové.

Stana se Orlem! V nejbližších dnech vyjde brožur
ka o Orlech od J. Hradeckého. Cena její jest výrobní,
při odebrání 100 kusů 2 K 20 h s portem. Objednati lze
u Župy Orla v Hradci Králové, Adalbertinum. Obnos
nutno zaslat předem, nejlépe v poštovních známkách.

Pohlednice sletové (mužstvo v rozpažení) po 6 hal.
obdržeti lze u Župy Orla v Hradci Králové. Při menší
objednávce třeba přiložiti známku na porto. | Obnos
možno zaslati ve známkách.

Okresní sdružení české mládeže křesť. sociáluí na
Opočensku pořádá v neděli dne 22. září 1912 ve Stu
dánce u Dobrušky k oslavě sv. Václava, vévody země
české slavnost s tímto pořadem: O 10. hod. dopoledne
slavnostní kázání, jež promluví vldp. A. Kaška, děkan
a Kostelce n. Orl., po něm bude mši svatou obětovati
vldp. Jos. Domašínský, děkan z Dobrušky. Při mši sv.

sv. chorál »Svatý Václave, vévodo české země« —
Rozchod a oběd. — O 1. hod. odpol. řadění na pokraji
lesa +Doubravy«, odtud průvod na nádvoří před kap
ličku, kde se bude konati tábor lidu, na němž řečniti
bude pan redaktor Fr. Šupka z Hradce Králové. Po před
nášce píseň »Vzhůru, bratři, kříž nám září«, litanie a
požehnání N. S. O. Po požehnání rozchod. — Katolíci
čeští! Víte dobře, jakým neslýchaným, přímým | za
kukleným útokům čím dále tim více jest dnes neustá
le vystaveno dědictví Svatováclavské, základ spořáda
mého života a zdárného rozvoje našeho českého národa.
Přijďte a svou mohutnou účastí ukažte, jak si vážíte
slavného vévody země české, dokažte, že s neochvěj
nou láskou Inete k svému češství a katolictví, odpověz
te rázně nepřátelům a posilněte se k bojům za věc sva
tou a spravedlivou. — Okresní výbor Opočenský. Ústř.
výbor. Sdružení české mládeže křesť. sociální se ski
lem v Hradci Králové.

Přelouč. Minulé neděle dne L. září t r. pořádala
adejší křesť. sociální jednota +Svormost« výlet do lesa
»Hájku“. Ač počasí již v tu dobu bylo chladnější, přece
výlet ten naplnil lesík četnými příznivci a to tím spíše,
že čistý výnos již předem byl určen na vnitřní opravu
chrámu Páně na sv. poli. Čistý ,výmas 150 K uložen ke
zmíněnému účelu do občanskémístař záložny. Zdařilý

nosti. Zda! Bůh!
; Spojené orgátisace křesí.soslální ve Sleupalal po

řidají 8. září.1912výlet do Sv. jiří uChocmě,spojený
s veřejným cvíčením Orla Sloupniokého za účasti okol
nich cdborů. Pořad: Dopoledne o půl 12. hod. seřadění
Orlů a Orlic i všech účastníků před místností Orla v
Horní Sloupnici a odchod s hudbou do Sv. Jiří, kdež
bude v zahradě pana Ludvička odpoledne o půl 2 hod.:

Proslovy svíčení proginá: dorostus tyčemi žen s pra
porky, mažstva. Cvičení na nářadí Prostná cvičení žen

se stuhami. Konacertuje úplná kapela Sloupnická, řízená
kapelníkem p. St. Mikuleckým. Vstupné na výletiště 40
hal. V 6 hodin návrat spolků do místnosti Orla v Sloup
nici, kde rozchod. Za nepříznivého počasí koná se cvi
čení v sále pana Ludvička a po témž volná zábava.
Katolíci ze šírého okolí, dodejte účastí svojí nadšení
dětem národa k dílu záchrannému!

Místní organisace České strany křesí. sociální v
Kolíně pořádá v nedělí dne 8. září 1912 v sále »U Ptáč
ků« veřejnou přednášku »O našem programu křesťan
ském a státoprávním«. Promluví Msgre. ThDr. a PhDr.
František Kordač, universitní professor a dr. Rudolf
Horský, místopředseda české strany křesť. soc. z Prahy.
Zatížení divadelní. Začátek ve 4 bod. odpoledne. Vzhle
dem k vynikajícím pp. řečníkům a zajímavé přednášce
zve své členy i příznivce k nejhojnější účasti výbor.

Zprávy
místní a z kraje.

Vzácná sávětěva. Dne 2. září večer zavítal do Hrad
ce Králové Msgre. Dr. Pietro di Maria, arcibiskup Ca
tanzarský z Kalabrie, bývalý zasloužilý rektor České
kolleje v Římě. Jest nyní hostem Jeho Exc. nejdp. bi
skupa Dra. Josefa Doubravy. Prohlédli si s velikým zá
jmem mnohé památnosti našeho města.

Zprávy dlecésul. Vyznamenání jsou pp.: Josef Bett
lach, děkan v Jilemnici, jmenován skutečným konsist.
radou a assesorem, Jan Ot, osobní děkan v Sedloňově,
čestným konsist. radou, Filip Konečný, farář na Pou
chově, bísk. notářem, Štěpán Dvořák, děkan ve Skutči,
správcem vikariátu Skutečského. — Ustanovení jsou
pp.:, Benno Melder, exposita v Zárově, za faráře ve
Zlaté Olešnici, Jan Groh, farář v Lužanech, za faráře do
Nové Paky, Jan Seidl, děkan v Černilově, za děkana do
Holohlav, Josei Tuček, iarář v Bělém, za faráře v Ja
vornici, Josef Etrich, farář v Harrachově, za faráře v
Chotěšicích, Josef Valenta, katecheta v Náchodě, za ka
zatele u sv. Barbory v Kutné Hoře, P. Justin Zelenka,
O. Praem., za administrátora do Běronic, Lad. Hronek,
kaplan v Litomyšli, za kaplana do Litrbachu, Al. Šem
bera, katecheta v Žacléři, za katechetu do Marešova,
Jan Širůček, kooperator v Opatovicích, za kaplana do
Litomyšle, Frant. Solnička, kaplan ve Vamberku, za
kaplana do Nového Bydžova, Bohumil May, administrá
tor v Křížlicích, za kaplana do Hněvčevsi. — Neomysté:
p. Jaroslav Kalhous za kaplana do Kostelce n. Orl., p.
Josef Drbohlav za kooperatora do Opatovic n. L., p.
Jaroslav Mihulka za kaplana do Vamberka. Josef Cer
man, kaplan v Bělé, propuštěn na faru Brenn do Lito
měřické diecése. -— V Pánu zesnuli: Vácav Vintera (V
Vuln.), osobni děkan v Běronicích, zemř. 24. července
(naroz. 1849, vysv. 1873), Alois Kopecký (V Vuln.), kon
sistorní rada, bisk. vikář, farář v Nových Hradech,
zemř. 13,srpna (naroz. 1845, vysv. 1870), Msgre. Jan
Barták (V Vuln.). Jubilár, komoří Jeho Sv., kanovník
kathedrálního chrámu, konsist. rada, atd., zemř. 26. srp
na (naroz. 1834, vysv. 1859). — Uprázdněná místa: Bě
renice, fara, patron. nábož. matice, od 1. srpna, Nové
Hrady, fara, patron. Markéty Becking, od 16. srpna, Zá

vo expositura liberae collationis, od 1. srpna.J. E. pammlalstrveř.prací Dr.techa.laž. Otakar

mobilem z Pardubic do Hradce Králové v neděli dne 8.
záři © r. přes Opatovice, Vysokou k Pražskému mostu,
as ve 2.50 hod. odpol. Po té provedena bude prohlídka
pravého břehu Losbe, jezu, elektrických podniků, jezu
na Orlici, jízda automobilem kolem města, městského

pana biskupa. — Ve 4.45 hod. odpol. odjede opět ku
prohlídce spoust Labem způsobených do Předměřic,
Smiřic, Josefova a Jaroměře, načež opět v 9 hod. ve
čer vrát! se do Hradce, kdež v residenci J. E. pana bí
skupa přenocuje. Účastníci jeho průvodu přenocují v
Jaroměři. V pondělí dne 9. září odjede opět automobi
lein © 7. hod. ráno přes Jaroměř do Král. Dvora, k údol
ní přehradě v lese »Království«, dále pak k prohlídkám

Trutnova, Maršova, JánskýchLázní. V úterý pokračo
vati bude v prohlídce Úpy, Orlice a jejich přítoků ve

berku, Lichkově, Nekoři a Častolovicích. .
Městská rada učinila dne 2. t m. tato usnesení:

Za dar 300 K, věnovaný ve prospěch zdejšího ústavu
chudých pl, Em. Procházkovou k uctění památky ze
saulého jejího chotě, p. dra. K. Procházky, advokáta,
vzdají se díky. — Panu VI. Procházkoví, staviteli, udě
leno bylo povolení ku stavbě prádelny a dřevníků na
dvorku domu jeho na parc. č. 135-32 v: Pospišílově tř
-- S policejním úřadem se sdělí, že c. k. okr. hejtman
ství nepovolilo znovuzavedení ženské obsluby v in
cl v domě čp. 74. -— Panu J. Pultarovi povoleno
rozšíření dyorku a zahrádky za jeho domem čp. 236 v
Jiříkově říš a postavení dvou opěrných zdí tamtéž. —
Provedeny budou nutné opravy v obecním domě čp.

pro stavbu vodních cest se sdělí, že souhlasíme s 6
pravou hranic obecních pozemků, provadeneu. násled
kem regulace Labe mlatal stavebsí. správou -jeho —
Ježto c. a k. ministerstvo války schválilo deliaitivně
přeložení zdejší vojenské plovárny na parc. č. k. 154 a
155 na pravém břehu Orlice sa okresní nemocnicí, vy

výdání těchto Sarcel ahotovila příslešara kopii katastr. .
plánapre <. a k. 9. sbor. velitelstvív Litoměřicích.—

Dodatečně bylo schváleno zřízení opěrného pilíře a o
blosku při domě čp. 261 v Komezského třídě Okresní
nemoc. pokladně ku zabezpečení stability zdi domovní.

Dpp. kněžským účastníkům pohřbu minulého týdne
v Hradci Králové. Kdo omylem platil oběd v Adalberti
nu ze svého a posud to na výzvu z předešlého týdne
neoznámil, račíž se přihlásiti lístkem v administraci
»Obnovy«, která obnos 2 K připíše oznámenému k dobru
na jeho účet za tiskopisy. — Dr. Fr.'Reyl, kanovník.

Pouť ua Rožberka. V neděli dne 8. září na svátek
Narození Panny Marie bude slavná pouťna Rožberku.
Ráno v 9 hodin je mše svatá a kázání, Odpoledne o půl
3. hodině v kostele Panny Marie bude sv. požehnání, po
kterém vyjde procesí z Hradce Králové ke kapličce,
kde bude zase kázání. Kaple na Rožberku je již posta

vena, potřeba jest nyní peněz na vnitřní zařízení a to
hlavněna oltář. Proto snažně prosí se o hojnou účast
věřících a z okolí o vypravení procesí. Všem ctitelům
Rodičky Boží, kteří až dosud jakýmkoliv způsobem při
spěli na novou kapli rožbereckou, zaplať mnohonásobně
Pán Bůh!

Obuvalcký kurs, trvající od 3. do 18. t m., pořádá
v čítárně městského průmyslového musea v Hradci Krá
lové terstská firma Societá industriale »Ago«, jež vy
rábí lepidlo, jimžto se (na místě šití nebo Hlokování) u
pevňuje spodní materiál na svršky obuvi ať už muž
ské nebo ženské. Vyučuje se po skupinách (2—3 stoly
současně) a trvá návod pouze jeden den, takže jest mož
no každému obuvníku, mistru, tovaryši, ba i staršímu
učni, bráti účast na kursu tom, tím spíše, an s vyučo
váním tim není spojen žádný ráklad a účastníci zůsta
nou v majetku zhotovené práce. K tomu cíli ovšem nut
no, aby sobě každý účastník přinesl s sebou hotový
svršek, suchý materiál spodní, kladívko, knejp a přeta
hovací kleště. Přihlášky ke kursu přijímá předseda spo
lečenstva obuvníků pan Medek v Hradci Králové, kte

kdy se ten který účastník kursu dostaviti má,
Pokrokáří a uaše pošta. Po dlouhá léta pokrokáři se

starají o zdejší poštu, která je umístěna v domě staré
ho Borromaea. Jednou tam byl dle nich domovem ty
fus, ačkoliv dosud nikdo v domě tomto na tyfus neze
mřel; dnes jsou tam prý myši. V celém Hradci nejsou
myši, jen na poště jsou a prožírají prý zásilky ubohých
vojáků. Pokrokáři hartusí na stavbu nové poštovní bu
dovy, protože prý nynější mistnosti jsou pokrokovým
lidem protivné. Někomu jsou zase pokrokáři protivní a
tak úplná shoda v Hradci nebude nikdy. Nemáme proti
tomu nic, když se nová budova pro poštu vystaví, ale
kde vezme obec potřebných peněz na stavbu? Pokro
káři po čas svého vlivu na obecní správu zatáhli obec
do mnohých zbytečných a nákladných podniků a nyní
obviňují obec, že nechce se pouštěti do nových vydáni.
Dnes se poštovní místnosti rozšiřují a upravují, takže ji
stě dostačí každému, kromě pokrokářům, kteří se rádi
roztahují na cizí útraty v přepychových podnicích.

Záplsžákůdo I. třídyc. k. reálky vHradciKrálové
bude se konati po prázdninách v pondělí dne 16. září
od půl 9. do půl 10. hod. dopoledne v ředitelně ústavu,
zkoušky. odbývají se hned po zápise. — Žáci ze škol
měšťanských přihlásí se k zápisu týž den v 8 hod. rá
no, hned po přihlášce bude každý žák zkoušen (ze
všech předmětů tříd předcházejících). — Zápis nových
žáků z jiných veřejných škol středních díti se bude v
úterý dne 17. září d 9 do 12 hod. dopoledne v ředitelně,

Bližší zprávy oznámeny jsou na návěstní tabuli v budově ústavu.

Spořitelna Králohradecké. Výkaz za měske srper
1912. Vklady úsporné: Uloženo Z70.435.75 K, vybráne
276.190.88 K, zůstatek 15,997.211.97K. Vklady odvětví še.
kového: Vloženo 53.133.66 K. vybráno 88.85496 K, zů.
statek 1,343.468.95 K. Zápůjčky hypoteční 10,682.366.04
K. zápůjčky komunální 2,740.961.59 K, zápůjčky na cen
né papíry 29.265.— K, směnky 661.605.80 K, cenné pa.
píry 2,620.185.40 K, uložené přebytky 1,157.254.83 K.

Záložna v Hradci Králové. Výkaz za měsíc srper
1912. Stav vkladů počátkem měsíce 1.988.076 K. vlože.
no během měsíce 150628 K, vybráno během měsící
123.325 K, stav koncem měsíce 2,015.379 K. Stav půjčel
"počátkem měsíce 2,575.203 K. půjčeno během měsíce
156.272 K, splaceno během měsíce 140.506 K, stav kon.

cem měsice 2,590.506 K. Počet účtů 4079. Reservní fon
dy 213.952 K. Závodní Podfy 91.290 K. Pokladní obra
934.373 K.

Slavnostní bromada Záložny konala se za přitom
nosti 76 členů a 69 zástupců korporací. Schůzi řídil sta
rosta pan Jiří Tolman. Uvltav přítomné, poukázal n
význam půlstoletého trvání blahodárné činnosti ústavu
Záložna ustavena ve prospěch živnostnictva a obchod
nictva zdejšího. Zásluhu o to mají zesnují pp. V. F. Čer
vený, Jos. A. Komárek a Váci Hubka, Na této valn

"schází usneženo rozdati z ročního zisku 1500 K k úče
lóm vlasteneckým a dobročinným.

Ko koncertém Pěveckéhosdružení pražských očilnél
pořádaným dne 15. září, připomínáme, že vydala sdtu
žení levnou brožurku o svém působení. Jest tam pojed
nánotéž ostkvělémvítězství vPaříži nad 12pěvec
kými spolky jiných národů. Pěvci naši odmesli si řad
vyznamenání.Hudebnía pěvecký spolek zde pomechá
obvyklé ceny koncertní. Budou zde zpívány všecky sbó
ry poctěné první cenou.

Zápisy do klavírní školy p. Ferdinaoda Knep:
„pěvecko-hudebníškoly pí Málky. Knepróvé kosajf se 5
U.září vJiříkově tříděč. 282.—Dohudebníhoa pě
veckého ústavu p. M. Nepeřeného od 1. záři v Dlouh

-allač.200.protimdelskémadivadis,—Do.kurj ja
nečgícha aestbetických p. V. tvrtečky. v dí. mo
lovici září v ho tř. č.380. 1. patra ©



Ustavující valná kromada Dobřanských kaolisových raď, za národní se vydávající. Všecku tuto sebranku

nístnostech filiálky Žáložního úvěrního ústavu v palá červené košile a čamary . . .« Toble si pověste u Topi

poť dostavilo se 21 pánů upisovatelů, representujících
»sobně s plnými mocmi celkem upsaný kapitál 2,495.000
K, L i 12.475 akcií po 200 K s 403 hlasy. Předseda Zá
ložního úvěr. ústavu pan továrník Jaroslav Červený vy
ložil program společnosti nově zakládané, uvedl, že
rájem o tento nový podník v poslední době stoupl je

zboží a kromě toho, že podařilo se koupiti od panství
hrabat ze Schěnbornů dajší velmí cenné pozemky. Die
programu bylo nejprve jednohlasně usneseno, aby dosa
vadní podnik firmy Friedler a Eisenschimmi v Chlum
čanech zeknéna jich kaolinová ložiska byl jako přínos
do nové společnosti převzat, a aby byly od pana Zik
munda Friedlera zakoupeny pozemky ve Vrahanech, ob
sahující ložiska nejepší šamotové hlíny. .

Na týdenní trh v Hradci Králové dne 31. srpna 1912
ylo přivezeno: hl: pšenice 890, žita 489, ječmene 961,
vsa 1176, vikve 8, hrachu 10, čočky 38, jetelového se

uka 3, máku :6, brambor 81, jablek 246, hrušek 291,

320, cibule 50 a, mrkve 100 pytlů, podsvinčat 671 kusů.
Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové dne

31. srpna 1912. 1 hl: pšenice K 17.40 až 18.20, žita 14.30
až 14.40, ječmene 11.90 až 13.60, ovsa 7.20 až 8.—, vikve
25.-- až 26.—, hrachu 22— až 30.—, čočky 25.— až
386—, jahel 24— až W—, krup 25.—| až
50.--, brambor 4— až 4.30, máku 38.— až 40.—, jablek
4.— až 480, hrušek 5.— až 6.—, 100 kg: žitných otrub
17.—, pšeničných otrub 16.—, 1 kg: másla čerstvého
3.2) až 3.60, sádla vepřového 2.40, tvarohu —.40 až —.44,
1 vejce —.07, 1 kopa: zelí 2— až 4—, okurek 1.20 až
1.60, kapusty 1.20 až 1.80, drobné zeleniny —.80, I g

stek 2.— až 2.40. .

Třebechovice poá Orebem. (Založení Orla. — Po
krokářská mládež »v práci vzdělávací«. — Posvlcenský
taky-dárek. — Sokolští bolestinové. — Koželužská stáv
ka.) Bezpříkladný útok, podniknutý u příležitosti sjezdu
naší mládeže v pověstném. sokolském listě »Ratiboru«
byl příčinou, že I u nás od slov přikročeno ke skutku
a tak založen »Orel« současně se ženským odborem.
Cvičení mužského odboru koná se v pondělí a ve
čtvrtek od 8 do 9 hod. večer, odbor ženský cvičí v ú
terý a v pátek. U členstva jeví se nadšení a tak každé
pokrokářské štvaní vyzní na plano. Téměř současně u
stavila' se tu socialistická tělocvičná jednota, utvořená
na popud několika sokolských desentérů. Máme tedy v
Třebechovicích troje tělocvičná sdruženf — znamení

doby. Pan Vašátko zlo se rozlabil na svého vyučence
Brandejsa, že se dal k Ořtům.Jenže statečný hoch ne
nechal v tomhle bráti sobě svobodu a raději místo opu

že pan Vašátko. zvolený náš kandidát při posledních

světle. — Již plné čtyry neděle trvá u nás koželužská
stávka a řada četníkůkoná své pochůzky po městě. Ale
budiž konstatováno, že se strany stávkujících nikdo ne

mladých „názů v pozdních hodinách nočních z pátku na
sobotu. Štít cementárny, upevněný vysoko na trámech,
nedal pokrokovým pánám pokl. Strhli jej a zavlekli na
most, potom udělali krásný- pořádek v květinách, umí
stěných k výzdobě průčelí obchodu p. Větvičky. Při ob
chodě p. Dostála sestavili alegorii »mravnosti« a na
»Roli« utrisli dokonce poštovní schránku na dopisy. Nej
vyšší mety však dosábli vloupáním se-do lesní restau
rate, kde po svém způsobu řádili. Věc je tak kompliko
vaná, že mnohé veličiny o to pracují aby se vše u
tutlalo a »vyšetřovalo« se tak, aby se nic nevyšetřilo.

už referováno, kterak vystavěna Kaudrova továrna,
aniž bylo pamatováno, kterak a kam měly by býti ú
stěny smrduté tovární splašky. Pokrokevé představitel
stvo obce bylo ochotno učiniti svému pokrokovéma kol
jegovi továrníku Úsluhu, aby týto spašky tekly obec
ním kanálem do řeky téměř ve středu města. Na zakro
čení okolních občanů u vyšších úřadů však to nedovo
Jeno u tak pro splašky zrobeny prý nádrže. Těsně před
posvícením puštěna první serie tohoto obsahu obecní
Stokou, zakázanou cestou do řeky, s čímž obecenstvo
ovšem spókojeno nebade. Je 10týž majitel továrny, kte
rý dal zbořiti kapličku sv. Jana, která tam stála 109 let
— obecní zastupitelstvo čímtem sehvállo V náhradu
za tuto kapličkadosialo se obecenstvavedie čudicího
komína otravných továrních splašků, pouštěných téměř
uprostřed městado řeky. — Vokmech u»Černého ko

lužská trvá dále, ale pravdu bude míti asi »Obnova«,
co dříve o stávce napsala. Soclalistieké časopisy čtou
hrozné levity učiteli Šmidovi a učitelce Hajdimajerové.
Jak se časy mění! Rázem je po pokrokářsko-socialistic
kých libánkách. Znalci poměrů však tvrdí, že při nad
cházejících obecních volbách pokrokové panstvo opět
hodí na socialisty chomout různých frásí a že rukou
svornou a nerozdíjnou opět se na nás vrhnou — jako
obyčejně. Uvidime.

LubaoaNechanic.Den1. zářízůstanenámobča
nům lubenským a sobětnšským v trvalé památce. Po
svěcena ten den kaple na sašem hřbitově. Dokončeno
tak dílo, které hlásati bude potomkům,že budovatelé
byli prodchnuti opravdovou vlrou v Boha a věrnými
syny církve. Byvše ze starého pohřebiště vypuzení a
postavení před skutečnost podrobiti se diktátu necha

ní. Volili moudře ze dvojího zla menší, uchovali svoji
neodvislost, práva svojí samosprávy. Již záhy odpůl
dne shromáždili jsme se kol kříže a očekávali příchod
svého duchovního správce, aby církevním posvěcením
dílo naše požehnal. Odtud pak za zvuků hudby a zpě
vu bral se průvod, jejž zahájily řada družiček, sbory
dobrovoln. hasičů a představenstva obou obcí, ku hřbi
tovu. Hřbitov nalézá se na mírném návrší, se kterého
dobře viděti bojiště u Sádové, kde odehrál se krvavý
zápas roku 1866. Též zde u nás odehrává se zápas, ne
sice krvavý, ale o idey a to náboženské. Porovnáme-li
dobu dnešní s dobou, kdy odbývalo se v sousedních Ne

chanicích biřmování. slledáváme, že vědamí nábo
ženské sílf a mohutní a vliv pochybných veličin ne
chanických na venkově klesá. Toliko v Nechanicich zdá
se nám dosud ticho. Lid příliš upiatý v okovy, kterých
my venkované bychom nestrpěli. Každý sebe menší
projev neb oprávněná kritika stíhá se jako -něco nedovo
leného a trestného. Tam to dotáhli se svou vyhlášenou
svobodomyslnost. My jim něco podobného docela ne
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štíhlouvěží okrašluje své okoli. Uvážili se majetkové
poměry obou osad. vykonáno tu dílo veliké a slouží ke
cti obyvatelstvu. Vnitřek okrášlen uměleckým oltářem
s obrazem sedmibolestné Rodičky Boží. Tvoří dohroma
dy pěkný celek a je zhotoven v mírné ceně od umělce
sochaře Suchardy z Paky. Milo bylo podívati se na
zástup, který naslouchal řečí dp. faráře Hlavsy, jenž
nastínil, jak povstal tento hřbitov a proč stavěny jsou
kaple na hřbitovech. Nemůžeme věru užití o zástupu
tom slov, která čteme v Písmě svatém: »Nemají tito
pastýte«. Maji a také ho znají a bylo vidět, že s jásáním
a radostí se k němuznají.. Buďte hrdi, vy občané a
vaši zástupcovéobcí, postavili jste pámátník skvělý —

vyslovil vůči nám jeden nechanický měšťan.
Duchovních cvičení v klášteře za Opočně, kona

ných od 2. do 5. září, účastnili se tito dpp.: Frant. Bar
víř, děkan v Opočně, Karel Fink, farář v Kunštátě, Fr.
Hendrych, farář v Meziříčí, Frant. Jos. Hroneš, farář v
Bohuslavicích, Frant. Hrubant, kaplan v Třebechovi
cích, Josef Kava, kaplan, Přepychy, Ant. Kollert, ka
těcheta v Náchodě, Josef Krihl, bisk notář a farář v
Hořičkách, Josef Kunc, farář v Caldwell, Texas, Ame
rika, Josef Musil, děkan v Náchodě, Jan Němec, kaplan
ze Skutče, P. Richard Randák, kvardlán v Opočně, Fr.
Rosik, def. v Opočně, Jan Šandera professor v Ná
chodě, P. Bernardin Valášek, ř. kap. v Ópočně, P. Jos.
Zatloukal, ř. kap. v Opočně.

Sedioňovský »jemmostpán« sodmdesátníkom. Na ú
patí hor Orlických v malebném údolí rozprostírá se

blahodárně působí miláček kléru a svých farníků vdp.
P. Jan Ot, bisk. notář, osobní děkan a čestný občan
mist své požehnané pastorace. Jubilant narodil se J.
září 1842 v Martinicích u Jilemnice. Po absolvování
gymnasijních studii v Jičíně vstoupil do bisk. semináře
v Hradci Králové, kde 25. července 1867 vysvěcen byl
na kněze. Jako nadšený mladistvý novosvěcenec usta
noven za kaplana v Olešnici u Nového Města n. Met.
kdež 7 roků horlivě působil na vinici Páně, Na to byl
presentován na uprázdněné obročí v Sedloňově, kteréž
to osadě své nejlepší síly, takměř celý svůj život za
světil. Ač upřímným Čechem, přece těší se veliké lásce
a oblibě svých německých farníků, kteří svého »pána«
téměř zbožňují. Jubilant zapsal se nesmazatelným pls
mm v srdce svých osadníků tím, že na svůj náklad
dal obnoviti chrám Páně sv. Markéty. Mnoho tisíc ko
run věnoval na okrasu domu Božího, tak že široko da
jeko nepalezne se tak skvostná svatyně. Ano, kostel
sedloňovskýjest radostí a pýchou vdp. jabilanta. »Jem
nostpán« své osadníky miluje a tato láska jest láskou a
vděčnosti opětována. Jak sedloňovský lid jest hodný a
zbožný, dokázaly říšské volby. Katolický kandidát ob
držel všecky hlasy až na 3. S tak diaciplinovanou asorganisovanouosadounemůžeseasižádnýduchovní
správce poohinbiti. Ač pastorační práce páně jebilaotova
jest tichá a skromná, přece byla oceněna vrchností cír
kevní. Jako se těšil pam jubilant veliké přízní zesnulého
velikého biskupa Brynycha, tak také | u nymějšíhonejdp.
biskupaJ.E.jestpersonagratissima,čehožjestmar

antním důkazem, Ze pan jubilant byl v těchto dnech
čestným komsistorním radou, Duchovenstvo

vikariátu opočezskéhověnovalo £plsty alásky svému
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súčastnily všecky místní spolky, školní dítky, obecní
zastupitelstvo, letní hosté, dlící zde na zotavenou a ve
škeré občanstvo. Po srdečné gratulaci, všemi korpora
cemi přednesené, děkoval pan řubilant míle překvapen
se slzami v očích za tuto spontapní oslavu a projev
lásky a oddaností, slibuje, že srdce jeho vždy bude bíti
pro milé osadníky. K těm přečetným gratulantům při
pojujeme i my vroncí přání, aby Bůh vdp. jubilanta
doprovázel svým hojným požehnáním až na krajní me
ze blahodárného jeho života. Tož. »jemnostpane«, prá
vě jmenovaný pane konsist. rado, ad multos, plurimos
annos! — R—-r.

Posjezdové kapitoly z Žamberka. Sjezd katolíků u
končen. Shrneme-li nyní v úvahu všechny nepříznivé
okolnosti: deštivé počasí, strannické jednání městské
rady, horečnou protiagitaci národních socialistů, sociál
ních demokratů, volných myšlenkářů a různých jiných
„ářů, bez odporu každému vnutí se na mysl podiv nad
velikou zdařilostí sjezdové manifestace katolické a nad
ubohým výsledkem akce pokrokářské. Podávajíce po
sledně stručnou zprávu o sjezdu, slíbili jsme, že v ně
kolika článcích upozorníme, jak se s námi jednalo. Ná
sledující řádky píšeme jen proto, aby lidé, kteří zacho
vali si ještě zdravý rozum, dle ovoce obou táborů, v
neděli dne 25. srpna v Žamberku proti sobě stojících,
roznali, kde pravda, slušnost, vážnost, a kde lež, suro
vost, násilí. — Před naším sjezdem rozhazovány byly
nepřátelské letáky, které nabubřelým obsahem měly dě
lati náladu proti nám a našim lidem nahnati strachu.
Na počátku se praví: »Sbor zástupců všech pokroko
vých, politických i vzdělávacích organisací Žamberec
ka rozhodl se vyvolati v neděli, dne 25. srpna — v
den krajského klerikálního sjezdu v Žamberku — projev
rozumového i mravního přesvědčení Žamberecka po
krakového rozhodnou akcí protiklerikální.« — Ne tedy
jindy, nýbrž právě v ten den, kdy se měl konati náš
sjezd, měl býti vyvolán projev rozumového i mravního
přesvědčení pokrokářů. Kolik slavností různých pokro
káři v Žamberku již spískali, kolik táborů měli, kolik
schůzí v Sokolovně, ale nám nikdy nenapadlo v den,
kdy něco podnikali, vyvolati z trucu nějaké projevy,
poněvadž předně ponecháváme každému volnost a za
druhé soudíme. že takovým způsobem napravovati po
měry bylo by nerozumné a nedůstojné. Ale pokrokáři
usoudili jinak. Krásnými jmény se sice blýskají, od hla
vy až k patě polepl se nápisy: pokrok, rovnost, bratr
ství, ale ve skutečnosti jsou největšími przniteli těch
hesel. Všechen náš podnik sjezdový snažili se utlouci.
Podpisy sbírali k zákazu budíčka, městskou radu ob
cházeli s výzvou, aby nám náměstí odřekla, rozhlašo
vali, že všechno máme zakázáno. Naši stoupenci hrubě
zesměšňování, některým docela vyhrožováno bitím. V
den sjezdu táhli v hloučku s cikorkovými papírky na
kabátech na náš tábor, hodlajíce ho rozbíti. Když jim
v útoku četnictvem zabráněno, řvali před zámeckým
nádvořím, až hrůza bylo poslouchati. Ejhle, projev jejich
rozumového i mravního přesvědčení! Volnou myšlenka
hlásají, ale zotročují toho, kdo jinak myslí, než oni. Bra
trstvím a svobodou se ohánějí, ale na ty, kdož jinak
jsou přesvědčení než oni, jdou s násilím a klackem.
Krátce: jejich pokrok jest jedno a totéž, jako surovost
a vyjevenost. — Předem ovšem jsme cítili, jak asi ten
projev rozumového a mravního přesvědčení pokroko
vého bude vypadati. Vždyť jsme v Žamberku na ně
zvykli. Jednáním, slovy i novinami činí velmi často ta
kové projevy. Sopakujme aspoň některé veřejností. Před
nějakým časem učinili na př. národní socialisté ve
svých listech tak ušlechtilý projev svého rozumového
přesvědčení, že dle všeobecné pověsti jistý strážmistr
se z něho oběsil. Ba dosud národně sociální listy pro
jevují své rozumové přesvědčení takovým způsobem,
že Inálo rodin jest, které by od nich strhány nebyly,
takže dnes v Žamberku všeobecně zaznívá jedno mi
němí: národně sociální lístek a smetiště jest jedno a
totéž. — Asi před měsícem odehrál se 'zase projev
mravního přesvědčení u známého volného myšlenkáře,
Jenž s jistým hercem měl fackový výstup, který po
bouřil v moci celou ulici, takže jeden čtverák chtěl je
už schladiti stříkačkou-berlovkou. Týž volný myšlen
kář veřejně potlouká se již po několik let s vdanou
paní, a to s vědomím jejího muže, a ukazuje tak projev
mravního přesvědčení docela klidně k velkému úžasu
obecenstva. — Jiný volný myšlenkář, který pro divoký
projev svého rozumového přesvědčení při sjezdu má
nyní opletání, učinil kdysi také, jsa v pivní náladě, se
svým kamarádem projev mravního přesvědčení svého
dobýváním se — ač jest ženat — na kuchyňské divky
v jistém hotelu. — Před několika lety učinil projev
mravního svého přesvědčení soc. demokrat v nemo
censké pokladně a před nedávnem takový projev mrav
ního přesvědčení v nemocenské pokladně opakoval zase
národní socialista, který proto musel utéci, jak asi nej
lépe dr. Šviha ví. — Když konala se katolická schůze
veřejná, na níž Václav Myslivec pokrokové debatéry
fádně usazoval, projevovali své rozumové přesvědčení
I národní socialisté | soc. demokraté křikem a plská
ním. — Podobný projev rogurnového | mravního pře
svědčení svého chtěli provésti pokrokáři všech barev
1věči námpří sjezdu,jenomže si tímuřízli blamáža
nesmrtelnou ostudu. Za pokrokové projevy při sjesdu
našem jsme velice vděčni, poněvadž otevřely lepškmu
občanstvu oči a přivedly mnobého k pravému poznání.
(Příště pokračování)

Jaroslav Kocite vJaroměři. Světovývirtuos na
bousle napořádáve.dvoraně Sokolskéhodomuv sobotu



skladby od Bacha, Wieniawského, Paganiniho, Liszta,
Nováka, Suka a j. Klavír ochotně zapůjčí c. k. dvorní to
várna A. Petrof v Hradci Králové. Ceny míst: Křeslo,
prvé dvě řady 4 K, ostatní 3 K, I. místa, prvé dvě řa
dy 2.50 K, ostatní 2 K, II. místa 1.50 K, Ill. místa 1.20
K, sedadla na balkoně 3 K. K stání: balkon 1.20 K, pří
zemí 80 h, dělnický a studentský listek 50 h. Lístky
převzal z ochoty do prodeje p. Rejl, knihař na náměstí.
Lze- předpokládati, že hudbymilovné obecenstvo z Ja
roměře a okolf fedá si ujíti vzácnou příležitost umělec
kého požitku, jejž mu uspořádání tohoto koncertu po
skytne a že se hojnou návštěvou tohoto koncertu sů
častní.

Pardubice. Zemřel zde vdp. František Hajzler, bí
valý přeloučský farář, osobní děkan a bisk. notář v 70.
roce svého věku (3. t. m. o půl 12. hod. v noci). V Pánu
zesnulý vynikal znamenitým hospodářským rozhledem,
jejž uplatnil v různých čestných funkcích. Stal se na př.
předsedou správní rady akciové společnosti cukrovar
ské, o jejíž ustavení měl značné zásluhy. Založil mnoho
dobročinných spolků, byl dlouholetým členem městské
ho zastupitelstva v Přelouči a dlouho i působil ve vý
boru našeho Politického družstva tiskového. Za své zá
sluhy byl jmenován čestným občanem v Lohenici a
Mokošině. — Narodil se v Dobrušce r. 1842, vystudo
vav gymnasiun v Hradci Králové, vstoupil tamtéž do

bil v Pardubicích do roku 1876. Stal se farářem v Pře
louči, kdež působil do roku 1909. Na odpočinek odebral
se do Pardubic — do místa svého kaplanování, kdy
již zdraví jeho bylo podlomeno. Byl přijat od bývalých
svých farníků velice vřele. — Dnes v pátek o 10. hod.
dopoledne v domě smutku »u Kostelíčka« bude tělesná
schránka zesnulého vyzdvižena a po zádušních službách
Božích odvezena do Dobrušky. Tam v sobotu o 9 hod.
ráno po odsloužení Reguiem bude uložena k dočasnému
odpočinku na místním hřbitově. Odpočívej v pokoji!

Společenstvám hostinských a výčepníků severo
východních Čech! Kolegové! Přátelé! Za krátkou chví
li budou pozváni zemští zákonodárci ku sněmování, aby
nové zemské daně odhlasovali proti hostinstvu, proti
konsumentům. Nebylo by správno, odsuzovati poslan
ce tuctově předem aneb pak, nýbrž informovati jedno
tlivce od muže k muži soukromě a to ihned, aby bylo
možno podrobiti návrhy a názory k dalšímu uvážení.
Uznávajíce nutnost a potřebu informovati všechno ho
stinstvo českého severovýchodu, koná se v úterý dne
10. září krajinský protestní manifestační sjezd v Nácho
dě. Každý hostinský má za svoji povinnost schůze se
sůčastnití, pro hojnou účast agitovati a snahy naše pro
společnou práci podporovati. Celé armády našeho děl
niciva mají své vzorné organisace, které hájí se vší e
nergií práva svých příslušníků — jenom hostinští roz
ptýlení v různých společenstvech, někde i smíšených,
nemají dosud té síly, aby mohli početností v komor
ních organisacích svých práv se domáhati a před záko
nodárci respektu si získati. Pozvali jsme zemské po
slance, abychom jich ciferně přesvědčili o úpadku ho
stinství. Pořad jednání: 1. Uvítání přítomných o 11. ho
dině dopol. v sále na Plhově. 2. Volba předsednictva. 3.
O nových zemských daních, pivní dávce a hospodářství
sněmovním, referuje kol. Jos. M. Razím, hostinský. 4.
O postavení hostinského v minulosti, přítomnosti a bu
doucnosti, referuje kol. Karel Puchvein, hotelier z Rych
nova. 5. O lahvových nápojích, referuje kolega Topič,
hostinský z Třebechovic. 6. O průkazu způsobilostia 0
mezení koncessí, referuje kolega Kaiser, hostinský z
Rychnova. 7. Dotazy. Kolegové! Na shledanou v úte
rý dne 10. září 1912 v Náchodě!

Nová Paka. Dne 15. srpna t r. při pouti v Nové
Pace (v klášteře) sebrali pp. Ign. a K. Ježek z Lomnice
n. Pop. 46.66 K (čítaje v to i 5 K od nejmenovaného
dárče). Pánům sběratelům, jakóž i všem, kdož ku sbir
ce přispěli, srdečné »Zaplať Bůh!«

K odhalení sochy Mistra Jana Hasa v Dobříkově.
Dne 25. srpna oslavili moderní husité všech odstínů
nevěry pomník M. Jana Husa v Dobříkově u Vyso
kého Mýta. Jako to zasmušilé počasí zmíněné neděle
srpnové, hleděl zajisté i zasmušile Hus dolů na zástup
svých ctitelů, z nichž značné procento i s těmi poslanci
rázu Klofáčova a Udržalova dávno odložili ty dobré
zásady Husovy, které druhdy v Betlémské kapli a jinde
ohnivě hlásal: »v Boha věřiti, Jej ctíti a Jemu se kla
něti.« Dle samé »Národní Politiky« končil parádní řečník
pan říš. poslanec Udržal řeč svou slovy: »Pracujme v
duchu Husově, nespokojujme se jen jeho velebením,
nýbrž žijme jako Hus, jenž umřel, abychom zůstali na
na živul« Při slovech: »pracujme'v duchu Husově« měl
pan poslanec na myslí zajisté též práci na poli národ
nostním jako poslanec agrární. Nestranné dějiny neupí
rají Husovi zásluh o český národ a jazyk. Zastalť se ho
hájením práv pražské university proti cizině, ale co
mosí vlastenectví Husově tytéž dějiny vytknouti, jest
právě jeho houževnaté zastávání škodlivých a zhoub
ných nauk Anglosasíka, tuďiř Germána Viklefa, pro
něž byl stíhán a z ních usvědčen lidmí učeností pro
slulými. Právě za rektorátu Husova šífily se mez! mi
stry | žáky na očištěné od ciziny universitě české na
uky nové, do Čech deportované. Hle, tedy, pane Udr
Zale, nemůže náš národ povznésti práce v duchu Husa,
který dle světského soudu a zákona zemřel za zásady
germánské, škodlivé, nebezpečné autoritě, ale, jak se
již stalo, přivede mu na krk nové Lipany. V tom právě
jeví se nedůslednost Husa, že na jedné straně hájil če
ský národ a na druhé straně otevřel bránu zhoubným
naškám germáňského bludaře Viklefa. A busitství zky
přílo půdu kalenému germánskéma latheraaismu. Proto
nelze se diviti, Že český profestiatismus z čisté lásky

. k. : 0.. 4...

k české vlasti s germánskými pastory »z Reichu« čilé
styky udržuje. Ano, český protestantismus od germán
ského souseda, národu českému tak věrměho, který dle
denních zpráv »Národní Politiky« Čechy z úřadů, z
bytů, české dítky ze škol na ulice vyhazuje, bodrým
sokolíkům v krojích veřejně vystoupiti zakazuje, ba ani
ten český nápis na hřbitově netrpf atd., bídný žold
germánský k udržování čistého germánského učení bé
ře i za české hranice do říše germánské slávu Husovu
šíří. Ovšem s učením slovanských bratří sv. Cyrilla a
Methoděje by se v germánské říši »bázně boží« daleko
nedošlo, za to však s germánstvím Husovým to jde do
bře. Proto také pan farář ev. z Nagy vzal si dovolenou,

pravy k oslavám Husovým roku 1915 pořádaným, kdy
vyrukuje Volná Myšlenka a všichni stoupenci moderní
ho pohanství. Škoda věčná, že ev.-pan farář z Nagy ne
přinesl do Dobříkova vřelý pozdrav a hlučné »Heil«
pobratimského národa germánského, s nímž nás »spo
juje« učení mučedníka Kostnického! Jen tedy, pane Udr
žale s panem Klofáčem, pracujte v duchu Husově a
»Národní Politika« pude míti stále co dělat, bude hájití
český živel mezi bodrými germánskými sousedy. Při
této vlastenecké práci dle slov p. Udržala »nespoko

Ano, p. Udržale, Klofáči a vy všichni Husovi ctitelé v
Dobříkově shromáždění, žijte jako Hus, který dle svých
spisů šířil takový »klerikalismus«, že světské vrchno
sti vybízel, ano za povel Boží jim ukládal lid k svatému
přijímání do kostelů »puditi« atd. Jak krásný příklad
dáte světu, že žijete dle vzoru Husova! Bude to zajisté
příkladné, až pan poslanec Udržal k radosti svého du
chovního pastýře v Rovni bez »puzení« vrchnosti kaž
dou neděli v kostele bude dle Husa Boha ctíti a svou
víru vyznávati! Nechceme moderní husity do kostela
dle Husa násilně »puditi«, majítť kostel již »vychozený
dávno«. V moderní, pokrokové, osvětové, volnomy

šlenkářským světlem osvícené době Husovo »puzení«
do kostela jest robotou a naprostým barbarstvím tem
ného středověku. Vždyť páni Sokolíci a moderní hasiči
mají dle Husa přikázáno, ba, pardon. zakázáno za kříž
kem. odznakem to křesťanství, v parádní uniformě krá
četi, při pohřbech svých členů, ba, Mistře Jene Huse,
raduj se, do kostela i vkročiti a Bohu se poklonitt. Ne
měl's radost v Dobříkově, když jsi viděl v uniformách
tolik okolních sborů a spolků, které tvé zásady druhdy
lidu českému horlivě hlásané po 500 letech tak prak
ticky provádějí? A což pak, až přijde rok 1915, k němuž
dle »Nár. Politiky« dne 25. srpna 1912 konána slavnost
přípravná v Dobříkově u Vysokého Mýta! Očekáváme
s jistotou a dychtivostí, že nad sochou M. Jana Husa
v Dobříkově postaví pan Klofáč, jenž v matičce Praze
postavil národu českému »Zlatou Husu« s dvojjazyčným
nápisem, nádherný dvojiazyčný chrám, v němž se bu
dou moderní husité klaněti novověkému Husovi dle u
čení volnomyšlenkářského, jež hlásati.bude pomoučený
dr. Bartošek. Jen se jedná o to, zda si také páni vypůj
čí na ten kostel u židovsko-německé banky. '»Hramice
vzplála, na níž umírá nejvěrnější Čech . . « Ano, Hus,
pokud hlásal víru v Boha, zemřel v srdcích ctitelů ny
nějších na dobro. Jeho přesvědčení © jsoucnosti Boží
jest volnomyšlenkářům dle jejich »creda« kamenem u

Husa nevytrhl z +pošetilosti«, ve které vězel jako vy
znavač jsoucnosti Boha, vynálezem nového moderního

chrám, kde by.ctitelé Husovi měli »puzeni« býti ku po

ctitelé za to upálí pro tmu Husovu, kterou před 500 lety

germánského šířitele bludů Vlklefa a pan Udržal s p.
Klofáčem, budou-li žít dle Husa, zemrou zase za -své
přesvědčení. V Dobříkově umějí dobře páliti Husa, dě
lají to každoročně. Proto, páni fedrovatelé myšlenky
Husovy, pozor na rok 1915, ať to s Vámi v Dobříkově

nedopadne jako s Husem v Kostnici Volnomyšlenkáři
prý tam postaví pec na spalování mrtvol. Již to zadali
na říšskou radu. Jakmile to nahoře odhlasujete, nebudoa
se možná ohlížeti, zda-li jste živi, čili nebožtíci, ale pro
váš život dle Husa vhodí vás tam jako tří mládence v
Babyloně do peci ohnivé, protože se nechtěli klaněti
pohanské modle. — Účastník Husovy oslavy.

PRVNÍČESKÁ== NÁŽIVOT
naproti „Národnímu divadlu“ v Praze.

Nejlevněji. Žádejte prospekt. Nejvýhedněji.

Hořice. Krásnou zajisté byla myšlenka nejdůst. epi
skopátu ohledně pěstění »dífla rozšíření víry«, jež má
za úkol hynoucí víru chrániti proti víc a víc se vzmá
hajícímu materialismu doma a -néstí vznešené ideály

myšlenka ta dojde | v naší diecési nejkrásnějšího po
chopení a splnění. Povstávají-lí denně noví a noví ne
přátelé posttivního křesťanství, must denně hlásiti se no
ví vojínové k jeho obraně, V naší farnosti hned po prvéní
ohlášení této myšlenky přihláslo se přes 20 členů k
»diin rozšiřování víry« a v budoucnosti počet jejich ji
stě vzroste. Tedyjen všade chutě k dílu tolik aáshtž
nému! Že lidstvo rozestupuje se ma dva tábory, je po

víře,víc avíce uznávají potřebu své organisace a mi
mofádných prostředků k obkájení dědictví otců. Tlak
budí protitink, ačí výbojnějipovedou$inepřátelé,tím

x s.. .

houževnatěji hájiti budou náboženské stanovisko věrní
Krtstovi: Dříve stačil ovšem kostěl a kázání, dnes, kdy
rmmoholidf nemá na to času, jiak však žije indiferentně,
je třeba ne již jen vyznavačů, nýbrž bojovníků: Nepřáte.
lé napadají baštu církve se všech možných stran, proto
cirkev musí do pole stavěti vojsko, jež by Ji na všech
stranách hájílo. Bohužel, není tu dostatek důstojnictva
— intelligence — a proto nutno vychovávati, a ti, co se
tím úkolem obírají, prokazují církvi služby neocenitelné.
Na eucharistický sjezd přihlásilo se 10 účastníků, ves
měs z města. Pozornost zde vzbudilo a v našich kru
zích uspokojení, že zdejší rodák, mladý pražský lékař,
dnes již kapacita v oboru chirurgie, podnikl pouť do
Lurd s českými putníky a tam si příkladně vedl, Jako
vůbec vždy dával na jevo, že je nábožensky založen.

Vloupání do chrámu v Trutnově. Ve středu 4. záři
časně z rána byl Trutnov pobouřen zprávou, že do ar

ciděkanského chrámuse. vloupali zloději. Zástupy lidů
spěchaly se přesvědčit o pravdě neblahé zvěsti. U chrá
mu však policisté bránili blíže přistoupiti, pokuď ne
přišel policejní komisař a nebyl přiveden policejní pes.
Teprve, když bylo vše úředně vyšetřeno, otisky prstů
ofotografovány, a policejní pes sledoval stopu lupiče
na nádraží, mohlí nedočkaví zvědavci vstoupiti do chrá
inu. Zloděj se strany nejméně osvětlené a střežené vlou
pal se ochranným přístavkem k postranním těžkým dve
řím dubovým, jež po úsilovné námaze ze zámku vypáčil
a ze zdi s hákem vytrhl nějakým železným heverem. V
kostele vyslidil jednu železnou pokladnici, pracně roz
bil a po haléřích skromnou sbírku kostelní vyklepával,
což se mu však asi zprotivilo. Proto pokladnici pohodil
a zaměřil ke dveřím rovněž těžkým, dubovým, železem
pobitým u sakristie, které podobným způsobem vypáčil.
Zde vše důkladně prohledal, věci rozházel, a vylámal
a vykradl ministrantům chudou pokladničku a ještě ji
nou pokladnici s menším obnosem. Z nádobí, roucha bo
hoslužebného neukradl ničeho. Po tak marné dřině a
notném pocení chtěl se trochu poobčerstviti a proto pá
tral po víně mešním. Místo toho však lapil láhev s křest
m vodou a láhev s olejem, což mu pranic nechutnalo, a
proto tím pohrdl, zanechav důkladé otisky prstů. S tak
nepatrným lupem spěchal pak, jak policejní pes stopu
sledoval, na nádraží, aby nejbližším vlakem unikl stíha
jícímu jej četnictvu a rozhořčenému lidu. Je takřka jisto,
že se zde jedná o kostelního lupiče M. z U., který noc
před tím se vloupal do kostelů v Hradišti a v Kuksu a
pak v Heřmanicích se posiloval kořalkou na cestu do
Trutnova, což dotvrzují otisky prstů. Se zvýšeným úsi
lim pátrá četnictvo po ničemovi, by byljiž jednou učí
něn konec bohopustému jeho řádění. Jsme radou du
chovním správcům, aby zvláště nyní v době euchari
stického kongresu dali své chrámy tím více střežiti.

Různé zprávy:
Svatováclavské slavnosti — Svatováclavské Matici

Školské. Letošní rok, pokud se týče oslavy a povinné
piety největšímu našemu světci národnímu, patronu Če
ské země, sv. Václavu, znamená pro nás katolíky ná
hlý, neblahými poměry náboženskými vyvolaný daleko
sáhlý krok velikého významu —založení katolické škol
ské Matice, přijavší jméno nám nejdražší — Svatová
clavské, Vždyť Matice tato vznikla proto, by hájila a
chránila všemi prostředky přední svatováclavské dě
dictví — naši víru — jako Ústřední Matice Školská
chrání jazyk — a to tam, kde jest to za dnešních po
měrů nejpotřebnější, ve školách lidových a vychová
váním nové generace katolického učitelstva, sv. nábo
ženství oddaného. S potěšením možno pozorovati, že“
rok co rok vždy víse se ujímá oslava národního světce
našeho pořádáním katolických 'slavnostt svatováclav
ských. Avšak mají-li slavnosti tyto názvu toho plně si
zasloužiti, jest právě třeba, by nezapomnělo se při nich
na Svatováclavskou Matici Školskou, která právě hrdin
ně si vytkla kráčeti ve šlépějích sv. dědice národa na
záchranu a povznesení toho, co jemu nejdražším bylo.
Tak jako celý národ pamatuje v této době na Svatová
clavský dar Ústřední Matici Školské, na záchranu ná
rodnosti, musíme my katolíci kromě toho pamatovati
také- ještě na Svatováclavskou Matici Školskou, a tak
na záchrana nanejvýše ohroženého, sv. náboženství,
předního 'to odkazu sv. Václava. Jakým způsobem?
Příkladem nejlepším nám mohou býti »Spojené katol.
organisace pražské a předměstské«, jež usnesly se vstu
penky ku společné Svatováclavské slavnosti v Praze,
již nejvyšší návštěvou poctí i nejdůst arcipastýř, opa
tři kolkem Svatováclavské Matice Školské. Jest to
jakýsi druh naší »matiční daně« a doufáme, že i všude
jinde, kde svatováclavské slavnosti konati se budou,
tento krásný příklad porozumění a pochopení pro naši
všenárodní náboženskou věc, dle hesla »Svůj k svému«,
bude následován, aniž by se nějak uškodilo Ústřední
Matici Školské při »Svatováclavském darm«. | Neboť
zvláštěnyní platí pro národ náš o náboženství a národ-,
nosti slovo Spasitelovó: »To máte činiti a tobe Deopo
míjeti.« Avšak možno ještě | jiný způsob podpory Svato
václavské Matici Školské si voliti: Věmovafi celý neb
alespoň část čistého výtěžku, prodávati trace! bločky
2,4a 10h,abíratipřislavnostinatácnebdopoklad
ulčky. To vše pomechánojest na vůli jednotlivých spolků.

dopisy a účty, počneme vyřizovati dmem 15. září Rov
něžpokladničkya bločkyútržkové.lze Zádati,a to i
Inéd. Sekretariát Swato-Váciavský Matisd | Školské,

Pyaha-Babeneč.
- Před počátkem Ubtiního rou mmástézvlážíní účin



Příloha
Kulturní jiskry.

ECyriilometlodějský mecenáš. Byla Jeres pro- :
nákena durazná výzva, aby katolická veřejnost.
„podporovala statečný dorost své intelligence, kte
rýsdiž nyní vykonal práci velikou. Bylo mnoho ro-;
kováno o tom, jak by se prospělo národa i církvi, |
„jestliže by byly obstarány pro katolické student-J
-Stvo české vhodné místnosti ve Vídní,kde studu- |
Je tolik akademiku slovanských! Tak by .se u'
tvořilo blahodárné ceatrum Xatolických studují- 4
scích slovanských vubec. I vyskytl se xlastenecký *
„rmecenáš,prelát Dr. Jan Pospíšil z Olomouce, kte-;
„vý na založení potřebného domu vídeňského vě- :
„noval 10.000 K. Také letos založil stipendia pro
kn. arc. seminář v Kroměříži s vkladem 10.000 K.
„Učený, šlechemý kmet dobře pochopil požadavky *
nynější doby. Slíbil také dáti značnější obnos A-<

"kademii Velehradské. Všecka čest ideálnímu ho-.
dnostáři!

Svaz otců rodin ve Frangil, který byl uply-
nulého roku založen, čítá ijž 580 -spolků a 100.000

členu. Účelem svazu jest obrana duší dětských
proti znásilňování a bezbožecké škole. Swaz vy
dává zvláštní časopis »Rodina a škola«

Bič zpupného vídeňského semity. Posud jest
v čerstvé paměti, jak sec. demokraté čeští na

knyfy a despocii rudého vedení vádeňského od
povídali zkroušeně, zapřísahajíce se, že náležejí a

náležeti chtějí k soc. demokratické internacionále.
Vyhražovali si pouze nejnutnější lidská práva pro
svoji národnost. Rudý generál dr. Adler však odpo

vvídal na lamentace, žádostí a sliby s pravou se
„mitskou nafoukaností. 

Čeští autonomisté nyní začají nesměle znovu
styky „s centralisty navazovati. Podávali ruku K
:společné práci aspoň v jednom bodu, ale byli do ní
:uděření kopáčem.

-»Právo Lidu« ohlásilo, že se přičiní o $po
ilečný postup autonomistů s německými centralisty,
zbývajícími v naši zemi, v příčině volební reformy
zemské. A co na to odpověděla vídeňská Adlerova
>Atbeiterzeitung<? Napsala, že ten krok jest smě
šný a.zavržitelný. Prý čeští autonomistéjsou drzí
pckrytci, oni rozbili internacionálu a nyní chtějí
kázati německým dělníkům něco o solidaritě. Na
námitku, že odluka autonomistů se mápokládati

,

Jisika <kmandátu poslaneckému?
Již se ukazují známky, jaká bmde správa obcí

esvícená pod zudým praporem. Dle zprávy »Nár.IListu< ze dne .5..září ve Statenicich (v okrese smí
chovském), tedy přímo v blízkosti centra české
kultury, již na třetí rok hospodaří rudé obecní

zastupitelstuo— a jak bystře! Protože budou na
podzim volbv,.dali se rychle do stavby školy. Měli
sice již schváleny plány a rozpočty na čtyřtřídku,

„ale protože chtěli míti něco »dle svého«, začali
stavěti dvoutřídku (pro 130 dětí, která ovšem v
5 letech bude přeplněna), jež však byde stejmě dra

:há jako :návth původní, Byl sice vypsán konkurs,
ale soc. demokraté již napřed hlásili, kdo stavbu
dostane. Také se tak stalo. A po týdnu příprav
ných prací stavitel Konárovský plán změnil a do
sáhi-k tomu od zastupitelstva dovolení, aniž se pře
dem veliká změna adborně prozkoumala, aniž bylo
vyžádáno komisionální šetření. Dozor technický
mají dva členové obecního zastupitelstva, kteří
jako zedníci na stavbě pracují. Dodavatel cihel,
ikterý jest těž výborem, vede dozor nad žakostí
ma:eriálu. Když poplatníci paznali. že místo ohlá

sšených 30.000K bude náklad obnášeti snad 30.000
K, svolali protestní schuzi, z míž posláno ohražení
i okres. výbor. Do schůze čemě navštívené však
dostavil se pouze jeden soc. den. výbor, který se
(očisťoval tím, že svaloval vinu na jiné soudruhy.
Německy umí ze zastupitelstva mluviti jediný —
totiž žid. (Kde by se také moudří soudruzi obešli

ti velkoměstskýry, osvíceným zpusobem a proto
psali na adresní stranu obálky »Nicht angenom
men.. (Neběželi se zeptat na formu odmítnutí k
židovi?) A na druhé straně poznamenali: »Nejsme
Spinaví.« Dovnitř obálky vložili zaslané legitimace
a přidali tam zbytky večeře, zbalené do novinář
ského papíru, napsavše na obal: »Koňská uzenina«,
Tak pokrokové se tedy zachovali vůči hlasu lidu.
Agendu úřední jim obstarával policajt ze soused. ob
ce, a když jim to »nějak spletl«, připočetli bez ve
likého hlavolamu přebývající cifry do řádku, kam
se jim uzdálo.

Ovšem kotrmelce jsou možnéj jinde u ven
kovanu, kteří nemají času na vyšší vzdělání. Ale
tací venkované aspoň se nehonosí velkou osvě

„za hotovou věc, odpovídá orgán Adlerův: »Toť ne
stydaté! My však odpovídáme separatistím (Če
chumi),že nám otázka našich družstev a jich vý

tou, uznávají své nedostatky a neodpovídají na
oposici takovým uličnickým zpusobem. Zato však

lební oprava česká« Tak tedy pojednou rozumí

všecky'l« Volební reforma by totiž v Čechách při

rodnosti na úkor české. Proto ovšem vídeňštíži
dé, kteří tamní sociální demokracii komandují, na
prosto nestojí -o spravedlivý volební řád v zemi
České. Dříve se tolik křičelo o právech pracují
cího lidu, v Praze, ve Vídni a jinde vznikaly ho
tové bouře za uplatnění lidového živlu ve sborech
zákonodárných. Nyní však najednou orgán vídeň
ského semity se 'bojí, aby čeští dělníci neoslabili v
Čechách moc německých (výhradně ovšem židov
ských) kapitalistů. Odtud tedy vane tak ostrý vítr
proti námaze českých soudruhů.

>Arbeiterzeitung« se jízlivě táže, zda přísluš
ným letákem, jejž čeští soudruzi vydali, čtveráctví
jest provedeno dokonale a zdaž bude leták přelo
žen do němčiny. Leták prý jest jednoduše uráž
kou strany německé a separatistickým Švindlem
A denník Adlerův dodává ještě:

»Letákem má býti vzbuzeno zdání, jakoby se
paratisté byli pro volební opravu do zemského
sněmu bůhví jaké činy vykonali, anebo vykonati
chtěli, kdyby jim právě německá strana nepřeká
žela. Mež co brání Čechoslovanům, aby boj zahájili

-a provedli? . . . Co učinili separatisté? Docela nic!
Nemýlíme-li se, svolali před rokem jednu nebo dvě
schůze, na nichž nikdo nebyl a to je vše; a jestliže
»Právo Lidu« ujišťuje, že česká strana vše přihoto
víla, aby boj za zemskou volební opravu systema
ticky a s největší intensitou mohl býti veden, ne
máme pro to níc než skeptický úsměv, jakýž nám
vyluzují tučně tištěné řeči separatistického orgá
nu tak často.« „7

Tedy Dr. Adler práskl po nabízené ruce če
ských soudruhů, čímž kopl netoliko do nich, ale
do českého národa vůbec. A pro mandát tohoto
muže sháněly se české hlasy v Čechách i ve Vídni.
Toho odporučoval Machar českým soudruhům,

„Akce sociálních demokratů pro volební refor
mujest vjádrusvémdobrá.Aležidovskýkara
báčfi kazí. 

Osvěta budoucuosti ma cestě. Známo, jak soc.
demokraté stále provolávají, aby konečně zastu
pitelstva obecní se stala úplně lidovými. Ovšem
ten pokřik děje se hlavně proto, aby zastupitel
stva co nejdříve zrudla, jelfkož jest obecně zná
mo, jak odstrkují soc. demokraté všude |lidové
vrstvy ž jiných táborů. Kde však najednounáberou
soc. demokraté schopných pracovníků vtolika“ob

nictví, schlazují si zlobu na intelligenci, Ihouce,
jak za nepatrnou práci bere velikou odměnu a
představují se jako jediní osvícení spasitelé měst
i vesnic,

Katolická samostatná Hdová strana na Sloven
sku již má své základy. Známo, co zkusil Hlinka
od pokrokářů, k vůli nimž se finančně zakrvácel,
až se silně zadlužil, jimž pomáhal k mandátům a
za něž v žaláři seděl. I jiní národní pracovníci ka
toličtí zakoušeli mnoho velikých a nespravedlivých
útcků od slovenských masarykovců. Pokrokáři
tam — jako všude jinde — řídili se heslem: >»Já
budu poroučeti a vy ostatní pracujte!« — Již tedy
zvolen slovenský nepolitický výbor katolický. U
sneseno žádati na biskupech, aby v seminářích vy
učovalo se aspoň tolik slovenčině, jako na státních
učitelských přípravkách, a dětem aby bylo umož- *
něno, učiti se katechismu v rodné řeči. Maďarská
>Katolická Jednota« má býti požádána, aby v lůně
svém utveřilá podvýbor volený od Slováků a u
znala přirozená práva slovenčiny ve školách, ú
řadech a soudech, stejně aby maďarská »Tisková
Jednota« šetřila práv Slováků a z peněz od kato
liků sebraných podporovala také tisk Slováků. Li
stem" katolíků-Slováků stanoveny »Slovenské Lu
dové Noviny«, peštským slovenským novinám o
hlášen boj, poněvadž píšou proti katolictví. Usne

seno založiti vlastní tiskárnu, vydati životopis
sv. Cyrilla a Methoděje a okružní list papeže Lva
XIII. o nich, založit odborný bohoslovecký časo
pis a také finančně a hospodářsky se sdružit a o
samostatnit. — Tím dány základy k zřízení samo
statné katolické strany také mezi Slováky.

Neohrožený učitel. >V. k. duchovenstva« píše:
»Učitelský spolek pro venkovský okres liberecký:
měl ve Vísce schůzi a na ní neohrožený učitel Fr.
Topper z Dlouhých Mostů podal tento návrh: >Po
dle naeho soudu má >Deutsch- čsterreichische L.e
hrerzeitung« jako náš svazový list vážiti si a chrá
niti víry a city různých členů svazu. Proto nemů
žeme schvalovat jednostranného chování, kterým
svazový list neustále uráží katolickou církev, kde
Žto v jiném směru dává na jevo příliš jemnou citli
vost. Uznáváme urážející a štvavé chování za ne
rozvážné, nespravedlivé a nedůstojné a ohražuje
me se proti tomu, aby „náš svazový list byl jen
listem protestantským, neb aby jej bylo zneuží
váno k podvratné vzpouře.«<Snaha odůvodniti to
to prohlášení byla zmařena nepokojem a zameze
na netrpělivostí a nesnášelivostí členů. Bylo tedy
toto prohlášení zamítnuto. Jen se podařilo Jinému
učiteli dokázati, že svazový st je skutečně zvy

Kuna v kurníku radí slepicím. Už se opravdu
dospělo s patentovaným vlastenčením až do nej
lubších jam. Co jsou členové katolických jednot
ze Sokala nadobro vystrnaděni, komandují v obci
sokolské židé ——tedy živel krve cizí — stále smě
leji. Zeptejte se, kolik židu chtělo vstoupiti do prvé
sokolské jednoty pražské a co dali na sokolovny
židé pozdější. Ptejte se, kolik židů i v době po
slední vstoupilo do Sokola z ideálního zápalu, pro
stého všech kšeftovních pohnutek! Katolíci to byli
V prvé řadě, kteří stavěli mohutné základy budo
vy veleobce sokolské, katolíci se dali pro sokol
sket myšlenku pronásledovati a zustávali věrni
Sokolu potud, pokud od požidovštělého tisku ne
byli z něho vyštváváni systematickými urážkami.
Nyní zasedl však k plné mise semita, když poznal,
že již není potřebí se obávati persekucí a že nao
pak sama vláda projevuje překvapující sympatie
sckolské obci. Nyní jest velice snadno prohlašo
vati se za Sokola. Na poli zoraném, zvláčeném
a osetém od katolíku, nyní sbírají klasy židé. A jak
chnějí za malou práci co největší práva, dokazují
nyní delší úvahy, sepsané od židu. V českožidov
ském »Rozvoji« pak mimo jiné ďne 23. srpna do
Cela jsou vytištěna tato slova: »Co však při kleri
kálních +Orlech- pobuřuje, jest, že jsou nekalýn
Pckusem o rozražení řad sokolských, jež podvod
ně (!?) napodobují. V obchodním životě (jak by
si žid nevzpomněl na obchod!) jsou na takové ma
chinace paragrafy, v politickém však bohužel nikcliv.«

Tedy kuna, která se vplížila do českého kur
níku, vykládá českým kuřatum a slepicím, jakou
Šalbu provádějí Orlové. Lidé, jejichž otcové kři
čeli proti všemu českému (i proti Sokolu zvláště).
najednou se opováží mluviti o podvodném napodo
bování. S dovolením, někde pro místní anebo po
litické poměry utvořily se již dávno oposiční jed
noty sokolské! Byli snad tací oposiční Sokolové
podvodnými napodobiteli? Nikoli, odnesli si vý
bavu, jež jim za jejich práce plně náležela. Ni
kdo se také neodvážil nazvati je podvodníky,

Katolíci pak odešli z domu, jehož krb ostříhali
plná desitiletí. A má-li právo na moderní tělocvik
žid, platí takové právo tím spíše pro plnokrevné
ho člena českého národa. Kdyby se nechápal právě
moderních vymožeností tělocvičných a organisač
ních, nebyl by žid v prvých řadách těch lidí, kte
ří by se nám vysmívali pro zpátečnictví? Kdo je
vykopnut z vlastního domu, tomu zajisté dle lid
ského práva musí býti dovoleno, aby si odnesl
ven do jiného příbytku aspoň nejpotřebnější své
věci. A židům berou Orlové nejméně. Ti přece
celá desítiletí v Sokolu nebyli, proti němu se sta
věli. Anebo snad žid vynalezl organisační řád so
kolský a moderní způsoby cvičení?

Spíš se děje uchvacování jinde. Na př. univer
sita pražská založena i obnovena z katolických pe
něz pro katolíky a nyní tam mají doménu pokro
káři. kteří katolíkům spílají a o nich lhou. Rovněž
tak do středních a nižších škol vetřeli se lidé,
kteří sledují pravý opak toho, k čemu se zavázalipřísahou.

A že Orel jest vypočítán na rozrážení sokol
ských českých řad? Vždyť přece Orla vydupali
sami pokrokáři, tvrdíce, že vyloučením katolictva
jejich řady — se zcelí. Zato však skutečné roz
rážení národních šiků nastává tam, kde začne mí
ti slovo žid. To už jest zkušenost stonásobně 0
svědčená. Právě požidovštělý element vypudil ka
tclíky ze Sokola, týž živel podporuje Lassalláky a
působí nyní rapidní rozklad v Sokolstvu samém.

Jinak v příslušném článku >Rozvoje« psáno jest
o Orlech věcněji než ve fanatických listech pokro
kářských a tím se tedy liší ve svůj prospěch list
židovský od tisku požidovštělého.

Svoboda dle Barcelony. Všude již konstato
váno, že arcibiskupská knihtiskárna v Olomouci
nechtěla soc. demokraty vyloučiti z práce, ale že
je žádala, aby dovolili v závodě pracovati také
křesť. sociálům. Nejnovější zprávy však sdělují
takové úžasné kroky sociálních demokratů, až mů
že padnouti do mdlob člověk, který ještě poslední
špetku svobodomyslnosti neztratil. Oni 4 dělníci,
kteří byli propuštěni, provinili se proti zřejmým
předpisům, ostatní pak nechtěli pracovati přes o
pětovné výzvy, takže jim dáno ultimatum. Když
pak křesť. soc. sazeči se ubírali v pondělí k obě
du, vyhrnuli se na ně z vinárny němečtí sazeči,
ohrožujíce též red. Světlíka a JUC. Václavka.
Křesť. soc. strojmistra tloukli a ukradli mu klo
bouk. Pokrokářský >Pozor« pak — slyšte!
svolal velikou (!?) protestní schůzi »proti násilno
stem klerikálů.« Již nad tímto převrácením logiky
na hlavu musí žasnouti každý nestranný pozoro
vatel. Ale ještě něco více! Předtím!totiž sám

majitel tiskárny >Pozora, Knechtl, vybízel ředite
le arcibiskupské knihtiskárny, aby necouvl, ale
zlomil oposici. A nyní? Pak ještě věřte v nějaké
sociální zásady pokrokářsko-rudé! Přes rudý ter
ror počet sazečů se doplnil již tento týden.

Nové písňové komposice. Ve vkusné úpravě
vyšly dva sešity nových českých písní Rud. Mi



lenského »O mé panence.«<(Vypraveno v grafickém
ústavu Holečka a Moučky v Hradci Král.) Písně
ty (počtem 10) dobudou si jistě brzy zasloužené
popularity svou půvabnou melodičností a nehleda
nou prostotou. Přítomné komposice prozrazují od
borníka zkušeného, který dovede účelně rozvésti
své originelní náměty. V melodiích ozývá se zvuč
ně struna národní. Harmonisace klavír. doprovodu
jest velice přiléhavá. Odporučujeme všem přáte
lům české hudby. Čena sešitu 1 K 8f) h.

Záložna v Hradci Králové,
———=Janské náměstíč. 163.———

Sociální besídka.
Rozmach odborové organisace na Moravě.

Tam porozuměly všecky třídy rozhodných katolí
ku významu dělnické organisace velmi dobře. Vše
odborové sdružení má velice horlivé a bystré pra
covníky, jichž práce nadto jest podporována z
mnoha stran. Čelé vedení strany stará se o po
stup našeho dělnictva na Moravě usilovně. Není
tudíž divu, že organisace křesť. dělnictva nachází
se tam na tak značné výši.

Devátý řádný sjezd delegáti dělnického sdru
žení pořádán byl 1. září v brněnské dvoraně domu
katolických tovaryšů. Ačkoli jiné dělnické organi
sace v době tak veliké hospodářské tísně ztratily
síce členstva pro nemožnost pravidelného placení
piíspěvků. vykazuje sdružení křesť. sociální úby
tek jenom nepatrný. Ovšem že pravidelná agitace
v posledním čase byla zdržena a přerušována říš
skými volbami, starostmi o »Orla< a jinými veli
kými pracemi. Jinak by-se byl kmen členstva roz
hodně ještě rozmnožil. Patrno to z toho, že právě
v průmyslových centrech počet členstva stoupl.
Na př. v Mor. Ostravě a obcích sousedících stoupl
počet členstva za rok 1911 ze 653 na 1012 členů.
Skupin za ten rok bylo 387. 9 skupin činnost za
stavilo, 8 bylo nově zbudováno. Samo Brno má
8 skupin s 1479 členy. Důkazem odborové vyspě
losti dělnictva jest to, že počet laických řečníků
při agitaci přibývá na úkor počtu řečníků kněž
ských.

Finance i r. 1911 byly pevně ustálené. Na pří
spěvcích přijato 101.190 K 46 h, tedy proti r. 1910
méně pouze o 2896 K 72 h. Svépomocná akce po
jistná docela stoupla o 4000 K. Na nemocenských
podporách vyplaceno 42.260 K 96 h. Na podporách
úmrtních 11.959 K 64 h. Podpora v nezaměstna
nosti obnášela 4278 K 28 h. Na podporách stě
hovacích a cestovného vydáno 653 K 76 h. Mimo
řádné podpory vyčerpaly obnos 1696 K 96 h.

Jmění sdružení obnáší koncem roku 1911 o
27.560 K 81 h více než r. 1910, totiž 276.341.81 K.
V to nejsou započítány dlužné správní srážky,
a příspěvky, tak že jmění ve skutečnosti jest da
leko větší. Právní porada byla poskytnuta 240 čle
nům. 105 sporů bylo nutno řešiti soudem. Mist
zprostředkováno 2226.

Organisace založena 21. července 1902 na Ve
lehradě a od té doby se valila v před mocně jako
iavira a vykonala pro dělnictvo práci obrovskou.
Dělník není tak zaslepený, aby nezačal aspoň prů
během času poznávali, kde se pro věc dělnickou
pracuje z lásky, nezištně a kde agitátoři vztahují
vytrvale ruku po penězích. Lehce tedy pochopi
telno, proč rudá organisace doznala značných trh
lin právě prací našich horlivých pracovníků, kteří
zachránili celé pluky dělnictva před ujařmením
soc. demokratickým. Průběh valné hromady byl
velice animovaný, hlásilo se k jednotlivým pro
jednávaným bodům mnoho řečníků, kteří nemařili
času jalovými řečmi, ale poznámkami velice věc
nými přispívali k vyjasnění. Provedeny na základě
nalysíých zkušeností některé reformy, jež přijaty
většinou jednohlasně. Všeodbor. sdružení morav
skéinu a jeho vůdci Šrámkovi všecka čest! Přeje
me bratřím moravským utěšený postup vítězný
i pro budoucnost.

Všeodborové sdružení křesť. dělnictva pro
Čechy v Hradci Králové vyplatilo za měsíc srpen
na podporách 1176 K 41 h. Nových členů přihláše
no 56. Organisace tato vyvíjí činnost skutečně pro
spěšnou, a proto jistě zaslouží více podpory celé
katolické veřejnosti, než jaké se dosud těší. V prv
ní řadě jest to ovšem dělnictvo samo, které má
povinnost do Sdružení přistupovati a práci naši
podporovati, neboť tak bude pracovati pro zlep
šení poměrů vlastních. Ale i kněžstvo mělo by se
na tomto poli více uplatniti, aby tak součinnosti
svou přispělo k dílu prospěšnému.

Lev se schlíplou hřívou. ©Židovští milionáři
zdražili rejpotřebnější věci a to v době, kdy se
čekalo, jak četní soc. demokratičtí poslanci učiní
dralhotě konec. Rudý lev, který ve Vídni tolik svou

hřívu ježil proti chudým hokynářům, jako by
však © vemilosrdném zdražování milionářů vů

bec nevěděl. Když nyní židovští uhlobaroni zdra
žili uhlf o 6 až 9 haléřů na centu, šli soudruzi ko
lem nich, jako by neviděli, ačkoli tak jest posti
žen zvláště lid drobný. Když však pražští uzenáři
řekli, že budou prodávati vuřty o 2 haléře dráže,
začal větší rámus než před Jerichem. Jsme proto,
aby si dělnictvo řeklo svůj úsudek i o uzenářích
zcela svobodně. Ale jen vždycky spravedlivý lo
ket! Jestliže se horší soc. demokraté na uzenáře,
proč jsou schlíplí jako kuřátka vůči peněžním vel
možum? Svou zlost si vylévají jen na lidech drob
nějších a na těch, kteří se mrskati dají. Před ži
dovskými kapitalisty však mají nehorázný respekt.
A to prý jest politika protikapitálová.

Soclální demokracle pomocuice velkého kapi
tálu. Začátkem letošního roku vymohlo si dělnic
tvo zaměstnané v dílnách; stříbrofepeckých ve

Schwabachu v Bavorsku stávkou zlepšení mzdy.
Majitelé dílen, kteří přímo zboží odprodávali, 0
brátili se na velkou firmu Spiegelbergrovu, aby i
ona zvýšila ceny za zboží. Firma o dohodě nechtě
la slyšeti a navrhovala, aby mistři od ní odebírali
hrubý materiál a zboží jí prodávali k prodeji. Na
to nechtěli přistoupiti mistři. Proto firma obrátila
Se na Soc. dem. svaz kovodělníků a slíbila žádaný
zvýšený plat platiti, budou-li členové svazu jen
u těch mistru pracovati, kteří s továrnou uzavrou
smlouvu. Svaz žádosti firmy vyhověl a mistři mu
sili chtěj nechtěj do jha továrního. Bylo by vše
dle komanda kapitalistické firmy © podporované
protikapitalistickou soc. dem. organisací, kdyby pro
případ nadvýroby nebyla smlouva zavazovala mi
stry k zastavení práce na určitou dobu. Násled
kem toho jeden mistr od smlouvy odstoupil, po
něvadž byl tím na existenci k prospěchu továr
ny ohrožen. Firma žalovala. Líčení bylo ve
Schwabachu nedávno. Soud žalobu zamítl a alianci
továrny se svazem kovodělníků označil za nemo
rální. Sám liberální tisk poukazoval a poukazuje
na to, že soc. dem. svaz kovodělnický objevuje se
V prapodivném světle. Ačkoli dle soc. dem. zásad
má býti velkokapitalistická monopolisační tenden
ce potírána, přece se soc. dem. odborná organisa
ce neostýchala a nestyděla dáti se použíti za po
mocníka k dosažení privátní monopolisace. Vidět z
toho, že soudruzi pískají na krásné theorie, když
se jim nehodí do krámu, a podporují kapitál jen
což!

»Maloživnostníka«, měsíčního orgánu >»Sdru
žení českých katolických živnostníků pro králov
ství České« vyšlo právě dvojité číslo 8. a 9. —
Z obsahu zaslouží pozornosti katolické a zvláště
živnostenské veřejnosti »jednací řád« podpůrného
fondu nemocenského, pohřebního a starobního pro
členy Sdružení a »učňovská bursa«, kteréžto oba
podniky >Sdružení« pro své členy i pro katolickou
veřejnost vůbec právě zakládá. Koho věc zajímá,
nechť dopíše si o dvojčíslo do administrace (Praha
56—V.) Přejeme Sdružení, aby se, než se rok s
rokem sejde, dodělalo prvních úspěchů, jichž si
také pro svoji vážnou tendenci zaslouží.

Židovští obchodníci s lidským masem. Policie
z Vilna a Rigy objevila Široce rozvětvenou or
ganisaci k svádění děvčat. Nejvíce jich bylo zlá
káno inseráty v časopisech o dobře placených
místech vychovatelek. V Rize byla »pracovna«,
odkud vhodnější dívky byly vysílány do domů
nemravných. Hlavními organisátory tohoto ob

chodu byli židé, ačkoli mezi agenty nechyběly ani

křesťanky. Počet obětí byl velmi značný.

Kostelní práno
zaovazřízení a opravy oltářů, soch atd

odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,
umělecký závod v Hradel Králevé.

Cetná usnání od vid. úřadů duchov. k disposici.

Národohospodářské hlídka.
Kursovní ztráty stoupají do velikých číslic.

Německé spořitelní listy, orgán německého svazu
spořitelního, upozorňuje v čísle ze dne 24. srpna
na neustálé znehodnocování ukládacích hodnot a
stoupající následkem toho kursovní ztráty. Uvá
dějí, že měly spořitelny koncem roku 1911 na
1700 milionů uloženo v cenných papírech a vypo
čítávají kursovní ztráty spořitelen v tomto roce
na 34 milionů korun. Vyhlídky do r. 1912 jsou ještě
horší, neboť pokles rent dosáhl 4 proc., kdežto v
roce 1911 byl u rent pokles o 3 proc. — Znehod
nocení ukládacích hodnot v letošním roce odha
dují na 50 milion korun. To jest více než v roce
1907,kdy kursovní ztráty dosáhly 30 mil. a způ
sobily, že bilance spořitelen vykázaly v tom ro
ce ztrátu 3 a půl milionu korun; v roce 1912 od
haduje se ztráta na 15milionů korun. Celkové
kursovní ztráty spořitelen činí dnes na 160 milionů.

—

Je proto otázka kursovních ztrát pro spořitelny
zrovna existenční otázkou. Německé spořitelní li
sty poukazují v závěrku své zprávy, že vynikající
bankovní odborník vypracoval plán reformní, dle
něhož má stát udíleti majitelům rent premsí ve vý

drží 100 K renty překolkované na 4 a půl proc.

„ato úroková míra nedala by se v 10 letech sníiti.

Nové tarify pro rakouské státní dráhy platí
již dnem 1. záři „Nové tarify obsahují však při ce
lé řadě různých druhů zboží dosti pronikavé změ
ny, a jest proto nutno, by se každý, komu na zna
losti správných železničních sazeb záleží, v pra
vý čas o změnách těchto náležitě informoval.

Reforma osobní daně z příjmu a majitelé do
mů. Vídeňská vláda sestavila loni řadu finančních
návrhů na rozmnožení státních příjmů a rozdru
žila je do několika předloh, souborně nazvaných
finančním plánem. Z předloh těchto týká se maji
telů domů hlavně osnova zákona o některých změ
nách zákona o přímých daních osobních. Ústřední
sbor spolků majitelů domů předkládá vzhledem k
tomu tyto svoje požadavky: I. Ústřední sbor ne
zamítá změnu zákona o přímých daních osobních,
nýbrž po některých stránkách ji doporučuje. II.
Ústřední sbor se zdržuje námitek proti zvýšení
berních sazeb daně z příjmu, navrženémo ve vlád
ní osnově. III. Při změně zákona o přímých da
ních osobních vyslovuje Ústřední sbor tyto poža
davky: 1. ve smyslu článku XII. budiž pevně uzá
koněna sleva daně činžovní, a tato sleva, dosud
12 a půlprocentní, budiž zvýšena na 15 procent.
Tento požadavek jest oprávněn již tím, že sleva
z daně pozemkové, na témž základě vybudovaná,
činí 15 proc., a že daň činžovní je daň hospodář
sky i sociálně mnohem tíživější, nežli daň pozem
ková. 2. Do zákona budiž vložen předpis, jimž se
na udržování domu v náležitém stavu stanoví část
ka 10 proc. hrubého nájemného jakožto odpočetní
položka čili srážka. Tento požadavek opodstatněn
jest faktickým stavem nynějším, neboť dle instru
kcí, jež ministerstvo financí dalo finančním úřa
dům, nemusejí finanční úřady žádati od poplatníků

nepřevyšují 10 proc. hrubého nájemného. Jedná
se tedy o uzákonění praxe již prováděné. 3. Do
zákona budiž vložen předpis, jímž se jako odpo
četní položka čili srážka stanoví určitá částka da
ně činžovní jakožto důsledek úbytku stavební hod
noty budov, a to: 20. proc. domovní daně činžov
ní pro novostavby a pro budovy v době prvních
12 let, a pak procento vyšší, od 20 proc. stoupající

až 80 let a déle.
V době drahoty. Oves v Rakousku vykazuje

sklizeň pěknou, v Uhrách znamenitou. Podobně se
to má s jinými obilninami. Leč nikdo z židovských
sprostředkovatelu nespěchá s nákupem. Jest prý
dosud dosti zásob. Odkud se pojednou vzaly, když
židovské listy loni psaly, jak se urodilo nepatrně?
Tedy pracuje úsilně zase spekulace. Ceny jsou
dále pevné. Vídeňská bursa jen maličko stlačila
cenu předlitavské pšenice, zvýšila však cenu pše

ným vývozem do Německa, protože nyní Amerika
a Rusko chrání se před překotným vývozem. Te
dy nepomáhá lepší sklizeň drobným lidem, ačkoli
jest letos úroda pšenice proti loňsku větší o 7
procent, žita o 18, ječmene o 4, ovsa o 14.

Brambory tu a tam nakaženy hnilobou,
celkem možno říci, že úroda bude uspokojivá. U
herské ministerstvo orby odhaduje sklizeň na
53.77 milionů metráků proti 44.37 mil. metráků ro
ku loňského. Kukuřice urodilo se v Uhrách loni
34.09 mil. metráků, letos odhaduje se sklizeň na
51.9 mil. metráků. Poněvadž kukuřice vyváží se
ve veliké míře za hranice, lze očekávati, že v ob
chodní naší bilanci se zmenší deficit.
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Žactva do klavírní školy
Ferdinanda Knepra,

státně zkouš. učitele hudby

a pěvecko-hudební školy
Málky Kneprové,

státně zkouš. učitelky hudby

koná so od 1. záři t r. v místnostech
úkolních v HradciKrálové,Jiříkova tř. 262.

Přihlášky též písemně.
Školní rok začíná 15. září t. r. a končí

16. července 1913.

Vyučovací předměty:
Hra klavírní dle prof. Jiránka.
Zpěv dle školy Pivodovy.
Hra na housle dle prof. Ševčíka.
Všeobecná nauka o hudbě.

Vyučovací plán pražské konservatoře.

Pro cvičení žactva ve veřejném vystupování
pořádají se hudební matinee a produkce.

Půjčovna pian.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnému ducho
vemetvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, želozných
náhrobních křížů,

úlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a ros zhotovují úplně bezpiatně a
k ústnímu jednánídostavímse na požádánítaktéž

bez nároku ma cestovné.

Mnobo pochvalných uznání po race a hromzové
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

ONP*>Závod založen r. 1898. "hg

(bratr P, J. Hoškudiy, faráře vo Yýpraehticich)

uje P. T. veledůstojm. duchovenstva
: svůj osvědčený a často vyzBAMeRABÝ

i výrobní závod |
všech kostelních paramentů,|
Mspolkových praporů a kovového náčiní |

MCenn vsorky i roucha hotová ne ukázku j
S ooRádántfrankozašlou.

Za hospodyni
na faru

žádá dívka 34 roky stará, zdravá, ze spořádané
venkovské rodiny, dobrá kuchařka, skromná a
pracovitá, vůbec ve vedení domácnosti dobře
obeznalá.

Nastoupiti může dle přání.

Lask. nabídky pod značkou: „Skromná“ do
administrace t. L.
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Nojdůstoj.biskupskoukonsistoří ověřendodávati.

Mešní vina,
zaručeně pravá, přírodní, neporušená, nejlepší

po 70, 80, 90 hal., 1 K i výše firma

Alois Čížel=,
velkoobchod vínem v Humpolel.

ORP Na sta pochvalných uznání po ruce. "SM
Račte dáti přednost vždy závodu osvědčenému.

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB ,„Wzájemnost““ mm
G9“ v Hronově Čís. 1896. “U8
— Vývoz lněného a medního zboži. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k simní sezoně:

Modní látky vlněné i prací,dámskéi panské
plátna, damašky,ubrusy,ročníky zefíry na košile,
— — Ulaty atd., překrásných modních vzorů. — —

M“ Výbavy pro nevěsty “U8
sa levné, povmé, ceny. Velkolepý výběr. Jínoho po
ohvalných uznání. — Objednávky v ceně přes 2) K zasí

láme vyplacené. 1 balík 8 zpréků vkusně rozdružených———— sa . —
Obdršíte te nejlepší! | Křesť.-seciálpodnik!
SNP“ V podniku tomto Isetéž. bezpečněulošiti "U
vklady proti 6%,úrokování.

a Zeroského Svazu.

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrčspol.
v Hradci Králové.

Sklady: Sn
Praha, Vídoš,Budapest. I ohPodálová harmonie 3 VM
obou soustav v každé ve
likosti, pro kostel, školu

i ku cvičení.

Cenníkyzdarmaa

; AhtttitůPDK

P. T. duchovenstva
zvláštní výhody,

; Katolický peněžní ústav

„věrní družstvoEliška
v Hradci Králové (Adalbertinum)

paP* přijímávklady "i
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.
Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez

výloh.
Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty

záložen.

T Školal kříže, křížové cesty,
kasetolny,oltář, sochy; Božíhroby

f levně provádí absolvent c. k. odb. školy sochařské
a řezbářské

) BOHUMIL BEK v HOŘE KUTNÉ.

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé spousty prolhaných brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉS
EX ÚVAHY.

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

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.
Při bromadných objednávkách poskytujeme

až 50 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudíž může si každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-li se nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

trvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
jest uveden na obálce tohoto čísla Objednávky
obratem vyřídí

administrace „Časových Úvah“
v Hradci ové.

Hradeo Králové,
Šiříkovatřída 230,

J vovlastnímdomě,protiGrandhotelu.

Nejlevnější ceny! *'



Doporučujeme

kokRP ROKKA
Veledůstojným

dachoraim a patronátním úřadům'

Odbornýzávodpozlacovačský

GAUDENC APPL,LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

věř“ | oltářů, "yšte
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

n

OCKOCKOCKOCHOo

++

Bospočty a nákresy zdarma.
Na požádání dosiavím se ihned,OKOCOOKPOOOKOKOKOKODONOOO

Založeno r. 1860.

Vyznemenánstátní medaili.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporačuje se

první a mojstaršíodbornádílna pasířskéKarla Zavadila
nástupce Antonín Zavadil

v Hradci Králové,
v nově zřízených místnostech, Čelakovského tř.

(za živnostenským domem)

ku zhotovení veškerých kte
stelních nádob ze stříbra,

bropaua jpých kovů,odnljednodudšíhodo nejakvosto
šího provedení, v každém

vsorku a ryse církevním slohu.
Vše přetně, čistě a důkladně

ahotovuje se v mé vlastní dílné
jen ručně, čímž umožnéno
mi dodati veledůstojnému do
tbovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsouJeho
Biskapskou Milestí rovide=
vány.

Mešní nádo v ohní
ulatím sapraní vělšce levné.

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

Vše zasílám jen poavěcené.

kaové dízŘukáškofranko;
Chuděku kesiolum možnono vylácetbezpřirášek.

OM“Staodporočeníačestnýchuznáníperuce.<
Prosím veledůstojné duchovenstvo ©laskavonpřízeň

a důvěra závodudomácímu.
Spolkém doporučuji rychlé a levné provedení

odznakůspolkovýchatd.

POTŘEBUJETE

SVĚTLO??
Doporučuji k nastávající době:

tepkový se zárakou pravosti jasně a bez
zápachu hořící1 kg.2a 1K 20bgvičkyhospodářské,kus2,46h,1kg.za
1K4h

gviškystoarinové,1balíček60,80,88b,1K,
svíškyvoskové, gasolín,potrolej, karbid,

za nejlevnější denní ceny.

JOS, JELÍNEK,
parfumerieamydlátetvívHradciKrálové.

Ve pros
SvatováclavskéMáte Školaké.

U hodnější
kupsípramenvRakouskuveškerýchajanS. ne

prádla. praporů. příkrovů, koberců a
prá M máčimí ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

K yzběn„oeníky, Pospočty,Vzorya vé zboží
Bez velkoměstské rošíe ve vlastních dílnách s

pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
Ceny Bě o 30"/, než všude jinde,
Jabil. 100let. trvání a40let. vlastní činnosti.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

w Hradol Králové, Svatojanskénám.č.76.

Zařizování Velkosklad

elektrického Justrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

a přístrojů
Dynama, kvaření

Motory. a topení.
Instalační

Žárovky a | materiál za
Osram, tovární oeny.

Tungsram,
Tantal. : Solid.obsluha,

Rozpočty zdarma. — Čeny levné.

kJ x BSDXEBDX300 Xk,šsoukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekcí *
mejnovějších druhů pravých

X63X

x vlněnýchlátek A
své vlastní výroby, jakož i tu- icizo

zemských. $Četnů uznání zvláštěz krahůvelo

M důst. duchovenstva svědčí © poctivé ob
X use méhe ryze křesťanskéhozávodu za

dobu více et třice'iletého působení.

Učiňte, prosím, ore objednávku na-© zkoušku.

Velejemnélétky na taléry: X
Též na aplátky boz zvýšení 000! VY

X585 K BDX ZE XBSDX EBDX

Apretér;
který s vypracováním Jněných a pololněných
žiněnkových grádiů a keprů úplně obeznalý jest,

hledá se ku brzkému nastoupení.
Znalost německého jazyka žádoucna. Uchazeči
podejtež své nabídky pod značkou „A. K. Z“
na insertní kancelář M. a M. Vlček, Prahu

Příkopy88.

E85KABDX

5000 lidí zaměst. se
v Českých Budějovicích

m. výrobou tužek. 3
| Objednejte přímo u WEBRA tamtéž,ušetříte:OP*>50 procent. "3

Jemné tužky cedrové tucet 80 h. Jemné tužk inkoustové
tucet 40 h. Jemné tužky barevné tnoat 80 h. Jemné tušky

pro desnfky tucet 90 h. Jemné pro truhláře, tesaře,en. tucet 6) h. Obyčejné velké bílé tucet 16 h..

od K 188 až 12 K dobírkou neb předem pouse u.

ADOLFAWEBRAw Čes. Budějovicích,čislo 40.

zapsané společenstvos ručením obmezeným:

wHradolKrálové,s (proti Grandhotelu):

přijímá vklady na kuišky
==za 49 až 59

úrok a to dle výpovědi.

PR“ Složní lístky na požádání zdarma. “UR

Uhlí zoo sze
00 nejlevněji. «
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Obrázky svatých
v různých cenách, levné
pro školní dítky,

obrázky smuteční

a upomínky k sv
přijímání a zpovědi

lze dostati

v Družstevním knihkupectví
€ Kradei Králové (Adalbertizem).
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Oslava Vykupitelova.
Čím hustší mraky protikřesťanské zášti snaží

-se zastřiti jasné slunce Kristovy nauky, tím moc
něji její jas se obnovuje. Čím kalnější rmut stříká
ve tvář Spasitelovu příboj nevěry, tím dříve po
znávají miliony, jaká vznešená tvář jest bahnem
třísněna.

Nepřátelé, aby vyhladili ze srdcí vřelou lásku
a úctu k Spasiteli, používali a používají nejruz
nější prohnané taktiky, každou chvíli překvapují
novým rafinovaným podskokem. Kde zastali ka
tolictvo silné, tam začali lidu namlouvati. že není
potřebí pořádati veřejných manifestací ku poctě
Krále věkuv. O tom však se nezmiňovali, jak od
pověděl sám Kristus farizeum reptajícím proti slav
nému vjezdu do Jeruzaléma a Jidášovi reptajícímu
proti drahé masti.

Kde pocítili nepřátelé pro své manévry již
bezpčnější terrén, tam lhali, že jsou lepšími za
stanci slávy Kristovy než ti katolíci, kteří nabá
dají lid vytrvale k uctívání Spasitelovu. A jakmile
se jim podařilo chytnouti na udici větší počet zma
tených kapru, hned pokročili dále: »Není potřebí
slaviti Krista zpusobem katolickým, vždyť církev
o něm dobře neučí. Poslyšte naše lepší návrhy!«
A když stádo obmezených ovcí rozmnoženo, řeklo
se: :Což si myslíte, že Kristus byl Bohočlověk a
že činil úžasné zázraky? Oslavujte ho rozumně a
přirozeně jako nejlepšího člověka.«

Zástupy pomatencu podařilo se rozmnožiti v
celé pluky a proto se už inohlo namlouvati: >| Kri
stova osoba musí podléhati kritice moderní vědy.
Všecko není pravdou, co Kristus hlásal.« A sotva
zfanatisované davy k tomu přisvědčily, jedovatá
ústa doložila: »Což se máme připoutati k tak za
staralým zásadám, které byly prosloveny před
staletími? Musíme přece jíti za pokrokem.< Pak

to netoliko staré, nýbrž i moderní, aby se podvod
ně >dokazovalo«, že Kristus vůbec ani nežil. Přilo
žena sekera ke kořenum křesťanství, sháněny ta
kové zduvody«, jakými by se dala popříti i exi
stence Alexandra Velikého, Sokratova a Mojžíšo
va. Jen k vůli popření osoby Ježíšovy se převra
cela pravidla dějezpytná na ruby, při zkoumání o
jiných osobách historických nechávali fanatikové
vlatiti tatáž pravidla dále. A když nemyslivé da
vy počaly hlučně přisvědčovati, odhozena šalebná
maska zcela. Požidovštělý tisk uveřejňoval pře
zdívky na jméno Vykupitelovo, před vánočními
svátky otiskovány surové nadávky, mířené beze
všeho obalu na svatou rodinu. Otiskovány rafino
vaně smyšlené románky na Pannu Marii a Krista,

abytyto svaté osoby jevily se ve světle nejhorFEUILLETON.,
ŠIKOVATEL Z ROKU 1812.

Z ruštiny přeložilK. Satorýn.

Do Moskvy přijel na letošní jubilejní slavno
sti šikovatel Egor Ivanovič Vinťaňuk, účastník bo
rodinského boje. Dle průkazních listin je mu 122
let, ale Vintaňuk sám sobě čítá přes 130.

Dle vzhledu možno mu čítati nejvýš osmde
sát. Velmi dobře vidí, ale špatně slyší. Paměť u
chovala mu zajímavé episody z vlastenecké války
r. 1812. Avšak, bohužel, vypravováním brzy se
unaví a tu — žel — těžko lze od něho něco vy
zvěděti. Součastník Alexandra I. a Napoleona na
píná paměť, z tváře mluví hoře -a konečně bez
nadějně klesnou mu ruce a zvolá maloruským
přízvukem: »Zapomněl jsem!«

Když Napoleon vpadl do Ruska, pluk, v němž
sloužil Vintaňuk jako šikovatel, byl přeložen z
Kavkazu do středního Ruska s výzvou jíti na
Francouze, aby >nelezli do Ruské říše«.

Na jenerála Barklaye pamatuje se málo. Sta
řec svrašťuje čelo a chce dobře své vzpomínky vy
jádřiti: >A ten byl přísný — ba ne přísný, zlý —
banezlý,aletak...«

Naproti tomu o Katuzovu: >Ó jej u toho ne
zakusůl nikdo nadávky .. < Sebrav se trochu,
chce vypravovati o borodinskémbol Pohaslé

V Hradci Králové, dne 12. září 1912.

vanmi spravedlivě. Tak vysoko dostoupila zloba
potomku a následovníku těch fanatiku, kteří Kri
sta křivými žalobami vlekli k bolestné smrti.

Taktika vylíčená nejde vpřed všude týmž p
žadem, Užívá se jí někde po takových troškách,
jaké slibují okamžitý výsledek. Kde se narazí na
odpor nečekaný, tam se provede rychlý ústup a
začne se od počátku. Zkrátka vždy takové jedo
vaté šípy a vždy v takovém umožství, jak se to
prohnanému plánu hodí.

Není divu, že katolictvo konečně prohlédá
bystře síť Široce rozprostřenou. v níž se zachy
tilo a udusilo tolik. neprozřetelnýchh vlašťovek.
Řeklo si: -Jestliže naši protivníci oslavují s veli
kou pompou i zákeřné vrahy a křivopřísežníky,
musí nám býti dovoleno oslavovati manifestačně
nedostižný vzor svatosti. Jestliže židovské milio
nářky se zdobí zlatem, perlami a diamanty, chce
me. aby zlato a drahokamy tím spíše sloužily K
oslavě Krále králu. Pořádají-li soc. demokraté a
volní myslitelé veliké pruvody k manifestování
svého programu sociálního a kulturního, budiž nám
dovuleno pořádatí veliký pruvod k poctě Nejsvě
těišího, při němž místo třískání oken a ničení krámů
bude zaznívati velebný zpěv k poctě Tichého a

Pokorného srdcem. Řekli-li volní myslitelé, že
má se respektovati volnost projevu každého, so
ciálního, politického i náboženského, nuže — proč
reptají proti hromadnému náboženskému projevu
těch lidí, kteří tvoří ve státě velikou většinu?«

Nevyčerpatelné jsou úskoky odpůrců našeho
zjeveného náboženství. Ozval se skřek, že prý eu
charistický kongres ohrožuje v říši pokoj. Ejhle,
jak vlk roní slzy nad útočností ovcí! Ježek, který
se vetřel do cizího doupěte se sliby mírumilovnosti,
začal se roztahovati, bodati svými ostny právo
platné vlastníky. A nyní rozkazuje, aby majitelé
urpěli bodání dále. Katolíci jsou přece v Rakou
sku odvěkými vlastníky, byli zde v domácnosti
vlastní již tisíciletí před tím, než se moderní »po
krok« narodil a než volní myslitelé učinili sem
vpád. V Portugalsku není popřán od zednářů katolí
kům ani stý díl té svobody, jaká se popřává v
"zklerikalisovaném« Rakousku.

Rusi-li zde někdo státní pořádek a občanský
mír. kdo to vlastně jest? Jsou to lidé, kteří pro
světské odsouzení vzdáleného Ferrera páchali štva
mce proti katolictvu a to i českému. Jsou to de
magogové, kteří pod záminkou boje +protikleri
kálního« bijí šmahem do katolíků a činí si posměch
z katolických světců. Pokoj u nás ruší lidé, kteří
střílí po »Orlech« surovými nadávkarmi, vyhazují
katolíky z národa a ruší jejich schůze i tenkráte,
kčvž tyto nejsou namířeny proti odpůrcům.

Kdo jest vlastně uchvatitelem a samozvaným
l

oči náhle oživují. Prudce hází rukama a naznaču
je, iak Rusové začali útok.

Pluk Vintaňukův v borodinském boji chránil
posice Bagrationovy a Semenovské.

»Ale jaký pluk? V kterém pluku já byl?« tá
Žese poddůstojníka, sobě přiděleného. Zdá se, že
Vintaňuk nějak vzpomněl jména svého pluku, v
jehož řadách bil se pod Borodinem. A z bázně, aby
nezapomněl, oznámil jméno poddůstojníku. Ale ten
toho nezaznamenal a otázky zůstávají bez odpo
vědi.

Než šikovatel pamatuje útoků Muratových,
pamatuje francouzských železných kyrysníků, tři
kráte vrhajících se na Semenovské.

Vintaňuk během boje byl raněn šavlí a mimo
to francouzská kule mu rozrazila čáku a »spálila«
vlasy. Konečně zasažen druhou kulí, upadl. Při
šel k sobě teprve v nemocnici, kde mu poskytli
pomoc lékaři >z ciziny«. Byl zajat. — Otázka o
Napoleonovi ho rozdurdila: >Ale viděl jsem ho, ja
ko jiné Francouze. Byl zdravý, suchých lící, ale
bříška neměl malého.. .«<

Vintaňuk z poranění se vyléčil, ze zajetí byl
vysvobozen a znova vstoupil do řady vojáků.:

Účastnil se pochodu, »aby porazil Francouze.c
Byl v cizině. S plukem došel do Paříže a zane
chal vojenské služby teprve roku 1829.

Alexandra I. vzpomíná s úctou. Dle jeho slov
byl car ve styku s vojíny velmí. prostý.

Jednou Alexandr dodával vojsku důvěry. Před

Inserty: se počítají levně.

Obnova vychází v pátek vvpoleuinv.
Ročník XVIII.

komandantenu prozrazují nasi nepřátelé sami. O
hražují se proti -klerikálnímu útoku na školy -,pro
ti vetřelectví klerikalisnu do veřejných ústavu,
čímž dokazují. kdo jsou v nich vlastně samozva
nýt vládci. Protestují proti »rozpínavosti kleri
kalismu-, čímž dokumentují, kdo si osobuje privi
lerované právo na nejvolnější jednání v Rakoušku.

Eucharistický kongres jest slavností výlučně
náboženskou, takovou, jaká se u nás popřává bez
protestu volnomyšlenkářu Židum i evangelíkim.
Katolicí jdou se do centra rakouského státu po
kloniti tomu posvátnému tajemství, jež svědčí nej
výrazněji o lásce Beránka k lidstvu, Krále, jenž se
bere tichý. Láska nristova, jak se zračí v Eucha
visa, přímo kouzelně taví na srdcích lidstva kuru
ledovou, učí lásce k Bohu a bližnímu, cvičí v ticho
stra skronmosti.

Katolíci nejdou oslavovat Napoleona nebo
Žižku, pujdou se poklonit Tomu, který beze zbraně
dobyl světa. Budou vděčně vzpomínati těch, kteří
zvítězili proto. že se nechali pobíjeti, aniž spláceli
za káinen kamenem.

A ejhle, proti takovému kongresu jed z Judey
valů do boje, lže o něm, až se od úst práší.

Katolík však zvolá právě při takové černé zá
nlavě s Jobem: »Vím, že Vykupitel muj Živ jest.“
Anu, žije. vítězí, kraluje. A katolíkovi musí býti
vepřáno tolik svobody, aby tomuto Králi, panují
címu nad miliony srdcí, vzdal příslušný hold.

K programu eucharistického
kongresu.

V pátek dne 13. září:

I. v kostele »Maria am Gestade.: Dopoledne
v 3 hodin: Pontifikální mše svatá. Od 10 do pul 12.
hod.: P. Ocetek: -O častém sv. přijímání“. — Ka
novník Msgr. Vaněček: »Katolcké spolky a Eu
charistie . — Prof. Dobr. Orel: Eucharistie a lido
vá piseň“«. — Odpoledne od 2. do pul 4.: Prof. dr.
Spaček: „Eucharistie zdrojem Života nadpřiroze
ného.. —. Kanovník dr. Rcyl: »Eucharistický apo
štolát ženy v rodině«. — Večer v 8 hodin: Slav
nostní kázání nejdp. biskup Wisnar: »Sv. Clemens
Hofbauer. apoštol Víidně< — litanie k Božskému
Srdci Páně se zásvětnými modlitbami — Sv. po
žehnání. — II. v kostele »Na Rennwegu«: Dopole
dne v 8 hodin: Pontifikální mše sv. — Od 10 do
pul 12.: Farář P. Saip O. D.: »Třetí řády a jejich
apoštolát eucharistický«. — Prof. dr. Budař: »Svě
cení neděle a svátku povinností a právem pracu
jícího lidu«. — Odpoledne od 2 do pul 4.: Prof. dr.
Kupka: »Škola a Eucharistie«. — Farář J. Š. Baar:
»Úcta nejsv. Srdce Páně«<.— © Večer v 8 hodin:
Slavnostní kázání nejdp. opat Sales Roubíček: »Žio—————-,
řadou jednoho pluku se zastavil a >chytil se za
kapsu.«

»Ale,« povídá, »já nemám tabatěrky, doma
jsern ji zapomněl. A kdo z vás šňupe?«

Důstojníci podávali své tabatěrky, ale císař
přiblížil se k jednomu obyčejnému vojínu s otáz
kou: =Máš tabák?«

Vojín byl celý pryč. Sáhl do kapsy a vytáhl
lahvičku s tabákem. Car nastavil ruku.

»Syp!« povídá.
A jak si šňupl, zvolal: >To je tabák, výborný

tabák, znamenitý. Děkuji, děti!«
Šikovatel Vintaňuk je podruhé v Moskvě. Po

prvé byl r. 1812. Tehdy si zapamatoval Kreml.
Až po jubilejní slavnosti letošní žil v Kyšině

vě a nikdo se o něho mnoho nezajímal. Vintaňuk
pyšní se tím, že nehledě proměnlivosti osudu
a bídy, nechodil světem a že kromě vojenské služ
by nikde >nemusel poslouchati«.

Když opustil vojenskou službu, zabýval se ko
čárnictvím. Těžce ušetřil 500 rublů a přestěhoval
se do Kyšiněva. Avšak zde ho okradli, vzali mu
medaille a kříž sv. Jiří, jímž byl po borodinské bit
vě vyznamenán.

Tyto okolnosti přinutily ho prositi o podporu,
která mu skutečně byla dána. Před dvěma roky
stařec se mohl ještě oháněti sekerou a zabývati
se polním hospodářstvím. Ale pak seslábl a nyní

nemůže už ani bez cizíLpomoci choditi.



vot Kristuv v tabernakulu« — litanie k Božskému
Srdci Páně se zásvětnými modlitbami — sv. po
žehnání. — Minoritský kostel v Alserstrasse: Do
poledne v 8 hodin: Pontifikální mše sv. Od 10 do
půl 12. hod.: Kanovník Šulc: >Organisace katolíků
a svatostánek«. — J. J. princ Karel ze Švarcenber
gů: »Charitativní spolky a Nejsv. Svátost«. — Od
poledne od 2 do půl 4.: P. AI. Jemelka S. J.: »Ado
rační dni«. — P. Voňavka: »Čeští vystěhovalci a
eucharistická péče o ně«. — Večer o 8. hodině:
Slavnostní kázání nejdp. opat M. Zavoral: >Eu
charistie světlem a silou lidstva« — litanie k Bož
skému Srdci Páně se zásvětnými modlitbami —
sv. požehnání.

„V sobotu dne 14. září:

Ráno v.8 hodin: Pontifikální mše sv. ve všech
třech kostelích. — V 10 hodin dopoledne: Společná
slavnostní schůze všech národů v kostele sv. Ště
pána, při níž jednotlivé sekce předčítatí budou své
resoluce v mateřském jazyku. — Sobotní odpo
ledne je vyhrazeno sv. zpovědi. — Večer v 8 hod.:
ve všech třech kostelích adorační hodina. — Pon
tiřikální mše sv. sloužiti budou: J. E. nejdp. kard.
Leo ze Skrbenských, J. E. nejdp. kardinál Bauer,
J. E. nejdp. biskup Hůlka, J. E. nejdp. biskup Dou

delka z Milwaukee, J. M. nejdp. biskup Wisnar, J.
M. nejdp. opat Bařina a J. M. nejdp. opat Drápalík.
—.Slavný eucharistický průvod konán bude v ne
děli dne 15. září dopoledne.

Panamskýkanál.
(14) Všecky státy, jichž obchodní lodi brázdí

širé oceány, súčastněny jsou t. č. na mezinárodních
smlouvách a celních tarifech, jež mají vejíti v
život s nově otevřeným ohromným dílem, jež bý
valo jen snem lidské fantasie a jež se v době nej
kratší —-jistě r. 1913 — má státi skutkem, rozpů
lením obou Amerik v jich středu kanálem panam
ským. Vedle kanálu suezského a dráhy sibiřské
nevytvořila ruka lidská nic kolosálnějšího a jen
dráha, která jíti má z Aljašky po ostrovech do
sev. Ameriky, která však je posud na papíře, zna
menala by ještě větší vítězství vědy technické.
Jestliže r. 1869 sjeli se mocnáři světa a jich dvo
řanstvo do Suezu, aby byli prvními, kdo projedou
z moře Středozemního do Červeného, tedy je ne
pochybno, že i slavnost panamská svolá do Ko
lumbie první koryfey světa a že noviny budou mí
ti hojnost látky ku psaní. Poněvadž nás tato svě
tová událost nemálo zajímá, chceme podati krátkou
historii Panamy, aby čtenáři naši s tím živějším
zájmem sledovati mohli další zprávy.

Panama, zrovna jako Suez má za svůj pů
vod děkovati národu bez odporu nejintelligent
nějšímu, který na oba podniky miliardy obětoval,
při obou se zakrvácel a svou čest nasadil, aniž by
z obou těch nejmenších výhod získal. Když Fran
couzi prokopali Suez, přišli Angličané, obsadili E
gypt na tak dlouho, dokud tato zem nezaplatí své
ho dluhu, jejž si udělala nesmyslnou pompou, jíž
se chtěla při slavnostech r. 1869 ukázati a Fran
couzové toutéž okolností veškeren vliv ztratili,
kdvž klíče k Suezu musili Anglii odevzdati. Třeba

byl kanál otevřen plavbě mezinárodní, mohou
Angličané jím v čas války propustiti koho oni chtě
jí a poplatky, jež vybírají, jsou tak veliké, že se
škodou nikdy nepracují,

Druhého takového klíče dostává se nyní ka
nálem panamským Severoameričanům a výhody,
jež přinese nový podnik velkému dílu Evropy, bu
dou míti rozhodný vliv na poklesnutí výnosu z ú
žiny suezské,

1 k tomuto smělému podniku položili Fran
couzové základ r. 1889, nepomyslili však, že při
jdou jiní a za cenu opravdu směšnou získají něco,
v čem utopila Francie miliardy národního majet
ku a kus své národní cti. Již tenkráte utvořila se
společnost anglická, která umínila si pracovati na
konkurenčním kanálu, který by vedl státem Nika
raguou, který by byl delší a ovšem také. méně
výnosnější. Ale již r. 1899 byla práce zastavena
a majetek >Nicaragua Canal Construction Com
pany< prodán. Následkem nynějšího chování se U
nie při sdělávání mezinárodních smluv u kanálu
Pananiského pomýšlí se nyní v Anglii znovu na
uskutečnění této myšlenky.

V theorii bude Panama neutrální, ve skuteč
nosti však bude těžiti z ní Unie jak politicky, tak
národohospodářsky jako stát nejbližší a nejmoc
nější, který si záhy dovedl zabezpečiti nejen kon

panamský patřil k republice columbijské. S tou A
merika vyjednávala, nabízejíc >vlastencům< re

"publiky za odstoupení velké sumy peněz. Do toho
se vložila Anglie a Německo a páni vlastenci, chtě

-jice vytlouci ještě více, skoro již hotovou smlou
vu s Unií v Bogotě rozbili.

Co udělala Amerika? — Vyhlásila území, ku
dy kanál jde, za neodvislou samostatnou republi
ku a Columbie zůstala na suchu.V prvním zděše
ní žalovala v Berlíně, ale tam dobře postihli, že
jsou na takovou dálku bezmocní, zvlášť když oby
vatelé nové nepatrné republiky byly s novým sta

vem věcí spokojení, umějíce si na prstech vypo
čítati, že jim pod ochranou mocného státu hůře ne

bude. Unie potřebovala Panamu za každou cenujiž ,
k vůli snadnějšímu spojení východu se západem
zvláště od té doby, co zabrala Španělům
poslední zbytky koloniálního panství na Ku
bě, kde, jak později se ukázalo, až k zlo
činu sáhla. Ostatně Anglie a Německo, jež si

ní v této republice bylo jejich dílem a za jejich
peníze vyvoláno, aby si zajistily obě republiky v
oblasti kanálu panamského. Vliv Unie rozšíří se
tímto dílem ještě více na jih a jestliže postup ten
nezadrží Japonsko, republiky jihoamerické budou
na to slabé. Myšlenka národnostní vítězí, lidé jed
ním jazykem mluvící tíhnou k sobě, malá území
pozbývají své samostatnosti a velké říše povstá
vají. jež potřebují pro svůj vývoz kolonií, o něž
vede se týž houževnatý boj diplomatický, jako o
kterýkoli kus kultivovaného území evropského.
Proto tak dlouho drží se Turek v Evropě; ne že
by ho bylo některé mocností líto a že
by se ho z pohnutek humanních ujímala, ale že se
bojí, aby někdo jiný neurval větší sousto, kdyby
došlo k dělení. Lidstvo spěje k nejvyšším metám
kulturního a technického vývoje, ale nelze říci, že
by také mravní jeho vývoj kráčel s moderním
pokrokem ruku v ryce a že by lidé byli také lepší
a šťastnější, naopak s rozpínavostí některých vel
mocí, s bezohledností, jaká panuje na poli meziná
rodní diplomacie, podporuje se jen národní šovi
nisnius, všeobecná nejistota, vše ubíjejřcí militari
smus a sociální egoismus, vrcholící v dnešném tříd
ním boji.

Obrana.
Reformovaná zednářská filosofie. Podali jsme

již ukázky, jak sami pohlaváři soc. demokracie ve
řejně tiskem prohlásili, že soc. demokrat zcela
dobře činí, jestliže obelhává lidi z táboru jiného
ve prospěch soc. demokratické strany a jestliže
za tímtéž účelem poruší svou služební povinnost.

duše lidské čistou pravdou, jdou ještě dále. Orgán
zednářské lože >Herold« v čísle z 9. června podá
vá k tomu doklady. Professoři Forel a Wemiger se
stavili 30 přikázání sociální morálky a uveřejnili
je nejdříve ve zprávách »mezinárodního řádu pro
ethiku a kulturu<. Odtud pak se dostaly do >He
rolda«.

Zvláště šest z nich jasně svědčí, jak se hlásí
zednáři již veřejně k heslu: >Účel posvěcuje pro
středky«. Ona pravidla zní totiž takto:

>Poslouchej zákonů státních — pokud stát za
stupuje sociální všeobecnost. — Nezraď nikdy svě
řeného tajemství, aniž zruš daného slova — leč
by tě donutila vyšší mravní nutnost — Nemíchej
se do soukromýeh záležitostí bližních — leda z
vážné povinnosti. — Nenič žádný život, aniž jaké
dilo — bez potřeby. Chraň se jakékoli fysické i
morální krutosti — — není-li nutna. — Nebuď po
krytcem, nelži nikdy a nešiď nikoho — vyjma z
vyšší mravní nutnosti. — Měj úctu před vědou,
ale nikdy nenech se zaslepit vírou v autoritu.c

Co značí >vyšší mravní nutnost«, na. to dává
jasnou odpověď krveprolití v Barceloně a bestiál
ní trýznění konservativců v Portugalsku. Zednáři
ovšem officielně neřeknou všecko podrobně, aby
nevzbudili přílišného úžasu. Však dopovědí prak
ticky to, co napověděno, v čas potřeby obratní
podvůdcové, kteří vyloží uplatnění takových pra
videl od případu k případu.

Zednářstvo jeví se tu ve světle vybarvených
farizeů, z té příčiny, že právě zednáři se strojeným
rozhořčením vytýkali zcela lživě Jesuitům, jak prý
tito řídili se heslem o svěcení prostředků účelem.
Pověstný odpadlý Jesuita Hoensbroech se kasal,
že z knih jesuitských tu zásadu Jesuitů dokáže,
ale celá jeho výprava skončila obrovským fias
kein. Za to však zednáři, kteří se tolik namluvili
o hájení čisté pravdy, napsali si kaceřované heslo
sami na svůj štít. Nyní aspoň veřejnost jest doku
mentárně přesvědčena, jaké důvěry tací lidé za
sluhují..Ovšem takový tábor, který hájil do krve
»výzkumy« podvodného Haeckla, přišel o věro
hodnost u soudných lidí dávno.

Demonstrace soclálních demokratů proti 0u
charistickému sjezdu. ©Rudá internacionála hodlá
uspořádati demonstraci proti sjezdu katolíků ve
Vídni k uctění tajemství víry katolické. Skutkem
timto chce patrně internacionála dokázati, že není
dělnickou stranou, protože demonstruje proti to
mu, co s dělnickou otázkou naprosto není v. žád
ném spojení. Skutkem tím chce asi dokázati, že
její programové helso >náboženství je věcí sou
kromou« je lživá fráse, neboť jinak by si socialisté
katolického sjezdu nevšímali. Není vůbec žádné
příčiny, aby se socialisté násilnicky vtírali do pro
jevu katolického. Nemusí míti žádný strach, že ži
dovští bankéři nějakými podporami na eucharistic
ký sjezd se vyčerpají, tak že by pro soc. dem.
stranu jim nic nezbylo. Také není žádné obavy, že
organisovaní soudruzi se sjezdu súčastní a pak
přestanou na doživotní vůdce strany odváděti své
mozoly. Krátce neznáme důvodu, proč se ježí so

| clální štáb proti katolickému lidu a ještě méně chápeme povzdech >Orlických Proudů«, které by sl
přály, aby protest proti náboženskému projevu dál

se ve Spojení $e všemi »svobodomyslnými« lidmi.
| Svobodomyslnost tedy spočívá ve znásilňování
+ přesvědčení jiného! Hlavy českých novinářů jsou

naplněny naprosto zvrácenými názory, jestliže vů
kec lze se domýšleti, že tito lidé nějaké názory
mají. Pak to nemá jíti v Čechách všecko s kopce,
když se čeští lidé na nic jiného nezmohou, než na
vytloukání oken u souseda.

Vina a trest židovského advokáta. Aféra kolín
ského dra. Reimanna jest velice výmluvným zrcad
lem židovských knyfů a cest nynější justice.

Reimann otevřel advokátní kancelář v Kolíně
roku 1906. Měl na kapitále 25.000 K, jež obdržel
jako věno své manželky. V městě, kde se roztahuje
nový židovský Jerusalem, kde jest tolik židov
ských kapitalistů, jistě mohl udělati židovský ad
vokát (který jsa narozen r. 1873, nebyl zeleným
chlapcem) velice stkvělou kariém. Ale'již po 3
letech přes velice četnou a bohatou klientelu ocitl

se ý pemsěžnínouzi. Komu tedy jen tolik peněz dáv —
Začal si pomáhati falšováním smměmek,docela

obyčejným kradením, nevyplácením peměz, jež mu
byly svěřemy, bezcernými šeky. Zpromevěry jeho
činily celé desátky tisíců“ Železnou a odkrytou
skutečností jsa donucen, doznal sám na patnáct fa
lešných podpisš na směnkách; před započetím hlav
ního líčení vypočítávalo se podrobně, jak utrpěli
poctiví lidé machimacemi Reimannovými škody da
leko přes sto- tisíc korun. Ale porotci velikou vět
Šinou řekli, že: padělal jenom ve třech případech a
že škoda jím způsobená nepřesahuje dva tisíce
korun. Jaké vlivy, jaký dojem tu působil; jestliže
přece sám státní návladní upozorňoval, že zákony
nejsou jen na stíhání chuďasů, ale i boháčů?

Nechceme a nemůžeme také posuzovati po
rotce, po jejichž odpovědi advokát byl odšouzen
pouze k půlletnímu těžkému žaláři. (V porotě o
né náhodou zasedali většinou: mladočeši a se
mité.) | Výklady komplikovaných machinací Rel
mannových sotwa neodborníci dobře pochopili.
Reimann kradl a mnoho utrácel — odsouzen na 6
měsíců. Ve Svatováclavské záložně kradli husité,

nozd jich v tem nenásledoval — a dostal sedmroků. 
O Reimanne starali se souvěrci velice pečlivě,

ať už náleželi ř jiným politickým táborům. Napřed
se zkoumal duševní stav muže zdravím kypícího.
Pak vyvinuta horečná činnost jiného druhu Kato
líci však veřejně žádali, aby Drozd byl potrestán,
jak náleželo.

Konec konců Reimann může býti mužem, kte
rý se směje. Co to je půl roku? Níže výměr jíti
nemohl, to poznali i nejvěrnější přátelé Reiman
novi po odkrytí tolika švindlů. Ovšem nyní bude
mluvíti Židovský tisk dále o velikém útlaku
Jsraelitů.

Kdo chce za nynější doby udělati bankrot vý
nosný, musfse na to připravovati s velkou pečli
vostí delší dobu. Nu — a Reimann prospekuloval
věc tak bystře, že pro přečin zaviněné kridy vů
bec odsouzen nebyl, jakkoli i po této stránce vyšlc
na jevo tolik kompromitujících okolností, že se
každý nepředpojatý divil, jak mohl ten člověk mí
ti u klientů tak dlouhou dobu důvěru.

Proti slavenému advokátovi netroufal si ni
kdo vystoupiti udáním ještě ani tenkráte, když sc
o podvodech mluvilo veřejně. Když již Reimann by
dán za mříže, začalo se psáti, kolik lidíjest do afé.
ry zapleteno, kteří občané měli z přátelství Rei
mannova značný zisk — a pojednou, jak by ufal
Kam tolik peněz se dostalo, jestliže kancelář tal
bohatě vypravená zkrachovala po pěti letech na
dobro? Nedovíme se už asi nikdy!

Politický přehled.
Ministr dr. Hochenburger zase se vyznamenal

Před několika týdny projednal český soudce VÍ
tek českou žalobu u soudu ve Vildštejně na Cheb
sku. Okresní výbor vildštejnský protestoval prot
tomuto »porušování« německého rázu Chebská
protest poslal prostřednictvím německé národn
rady ministerstvu spravedlnosti a současně žáda
o přeložení soudce Vítka a nahražení ho němec
kým soudcem. Nato vydal ministr Hochenburge
výnos na předsednictva, vlastně přednosty soud
v Čechách, který — ač tajný — ocitl se hned p
svém vydání v orgánu německého volksratu >Rei
cheuberger Zeitungu«. Ministr ve výnosu prohla
Šuje, že přednosta soudu může vždy nejen pouča
váním působiti na samosoudce, nýbrž při přidělová
ní agendy a také vyhražením si rozhodnutí o jed
notlivých podáních, postarati se o jednotnost pi
rozhodování u téhož soudu. Krátce ministerstv
spravedlnosti vyhovuje německé zvůli; soudcov
mají vyhovovatl německým tužbám po jednotnos
německého území; nařízením tím dána přednostc
vi soudu, jako orgánu dohlédacímu, -moc, kter
podle platných zákonů mu nepatří, neboť soudc
na rozhodnutí ve věci samé není nikdy zodpovi
den úřadu dohlédacímu, nýbrž strana s rozsuc
kem nespokojená má vždy možnost cestou odví



ání se k vyšší soudní — nikoliv dozorčí — insti
uci vymoci si přezkoumání a změnu nebo zru
lení rozsudku. .

Rozkořčení proti ministru Hochenburgrovi.
Jazykový odbor Národní rady české prohlásil, že
ve výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne 17.
srpna znamenati jest výzvu k porušování zákona,
itok na neodvislost soudcovskou a návod k ob
zházení platného zákona. Trapně působí tento čin
v době, kdy se jedná o úpravě poměrů jazyko
vých v království Českém. Kníže Thun po pohnu
tých konferencích některých českých členů do
hodovacích komisí odejel. do Vídně, kde konfero
vaj s ministerským předsedou hr. Stůrgkhem, při
temž kladl největší důraz na to, aby zamezeny
byly jakékoliv další příčiny k nespokojení veřej
nosti na té či oné straně, A také předseda českého
klubu dr. Fiedler upozornil hr. Stůrgkha na proti
zákonnost formy i obsahu výnosu Hochenburgro
va a žádal ho, aby dal určitou odpověď, zda vý
nos byl vydán s jeho vědomím a zda zaň bere
zodpovědnost.

Dr. Hochenburger po výslechu — se vymlou
vá. Hr. Stůrgkh dal si zavolati dra. Hochenbur
gra a ministra vnitra bar. Heinolda a hned na to
kcrrespondenční kancelář vysvětluje. Výnos byl
prý špatně vykládán. Dru. Hochenburgrovi prý ani
nenapadlo dotýkati se neodvislosti soudcovské ne
bo činiti nátlak na soudce, aby česká podání v ně
meckých okresích odmítali, nebo dokonce jim na
řizovali, jak se mají vyřizovati. Jedině o to prý
mu šlo, aby nedocházelo k tomu, aby u téhož sou
du v otázkách práva procesního i materielního vy
dávána byla rozhodnutí sobě odporující. Dr. Ho

že je vinníků více. Krátce dr. Hochenburger měl
zlý úmysl, i když jen potvrzoval, co v záležitosti
této zařídil president krajského soudu chebského,
poněvadž tomu šlo o to, aby česká podání u soudů
v německém území byla zamítána.

Porady na Buchlově. Historický a malebně
položený hrad Buchlov, nedaleko Velehradu, upou
tal k sobě zase pozornost politického světa. Dne
7. t. m. setkal se na zámkuBuchlovském ministr
zahraničních záležitostí hr. Berchtold s německým
-říšským kancléřem Betlimanem-Holwegem, dále
přítomní byli německý vyslanec na dvoře vídeň
ském, rakousko-uherský vyslanec v Berlíně a bý
valý rakousko-uherský vyslanec u dvora italské
ho. — Úředně odtud prohlášeno, že při podrobných

rozhovorech -politických projednány tu všecky
nynější otázky vnější politiky, zvláště pak blízké
yo Východu a že tu shledána znovu úplná shoda ve
všech bodech. Italské časopisectvo najednou 0
brací, tvrdíc, že Italie hledí s důvěrou na podniká
ní Rakouska s Německem, ježto Německo právě
jako Rusko trvá na zachovánístatu. guo na Bal
káně.

Vyznamenaní ministři. Císař uznávaje záslu
hy ministrů o vyřízení branné reformy a nového
vojenského trestního řádu, udílí minister. předse

sv. Štěpána a ministr zeměbrany ryt. Georgi a u
herský Hazai povýšení do stavu baronského. Hr.
Tisza dostal velkokříž řádu sv. Štěpána, uher. mi
nistr spravedlnosti řád železné koruny L. tř. a oba
vicepresidenti poslanecké ©sněmovny jmenování
tajnými rady.

Uherská oposice svým výkonným výborem
prohlašuje. že pravidelnou parlamentní práci ne
považuje dotud za možnou, dokud nebude napra
veno protiprávní jednání, kterého se v posl. sně
movně 4. června a v dalších schůzích dopustil
předseda sněmovny, vláda a většina, a dokud hr.
Tisza a šl. Lukacs neopustí svého místa, a že ne
zbytnou podmínkou smíru jest neprodlené prove
dení volební reformy. — ŠI. Lukacs už ustanovil
dobu voleb do delegací, což znamená, že vláda
jest odhodlána provést volby do delegací třeba po
mocí policie.

Válečná nálada na Balkáně. V Bulharsku vře
to čím dále tím více; nové rozjitření nastalo tím,

- že turečtí vojáci bez příčiny zastřelili na hranicích
dva bulharské desátníky. ©Bulharská vojenská
správa rychle doplňuje armádu, na jižní hranici
bulharské konají se nákladné opevňovací práce.
Ve Spojených státech utvořil se bulharský výbor,
který prohlásil, že pro případ války pošle do E
vropy 15.000 dobrovolníků. — Řecko zachváceno
jest také válečnou horečkou proti Turecku a jen
čeká na počin Bulharska. Vláda podepsala mobili
sační dekret. — A Srbsko'čeká také na Bulharsko
a Řecko. Reservisté povoláni. jsou do zbraně, za
kázáu vývoz koní a poživatin, úvěr jest valně o
mezen. — Francouzská ministerská rada se usne
sla, aby veškeré válečnéloďstvo francouzské sou
středilo se na Středozemním moři.

Zprávy organisační
a spolkové.

= Svatý Václav a máš český život. Pod tímto titulem
sepsán příspěvek k oslavám svatováclavským od Li
berté. V brožuře té jest probrán kriticky národní, kul
turní a náboženský význam svatého knížete. Připojeny

dvě básně a podán návod, jak uspořádati program 0
slavy svatováclavské. Tato velice praktická brožura
byla vydána Sdružením mládeže křesť. sociální. Stran
24. Jednotlivé výtisky po 14 hal. franko, při hromad
ných objednávkách (nejméně 50 kusů) po 10 hal. fran
ko. Platiti jest hotově. ©Objednávky řiďte na časopis
»Štít« anebo na Stanislava Beneše, adjunkta biskupské
knihtiskárny v Hradci Králové.

Spolkové zprávy z Chrudimě. Všeodborové sdru
žení křesť. dělnictva v Chrudimi a s ním Jednota katol.
tovaryšů a Jednota katol. národní paní a dívek pořádají
dne 15. září 1. r. v malém sále průmyslového Musea
o 4. hodinč odpolední veřejnou spolkovou schůzi, na
níž o významu organisace a důležitosti katol. spolků ja
kož i o otázce »Orelstva« referovatí bude populární li
dový náš řečník br. A. Petr, úředník z Hradce Králové.
Jest povinností veškerého členstva zmíněných spolků,
by se všichni au to do jednoho přesně v čas dostavili a
i své známé s sebou přivedli, bychom o našich otázkách
nabyli potřebného rozhledu a posily k další práci na roz
množení našich řad. Po schůzi budou se přijímati noví
členové do všech odborů. Zdař Bůh! — Sdružené kato
lické spolky Chrudimské chystají jako v letech minu
tých oslavití památku svatého knížete Václava tím,
že budou pofádati dne 28. září t. r. v musejní restau
raci slavncstní večer s přednáškou a zábavným prográ
men. Upozorňujeme již předem nejen členstvo a vzác
né přiznivce, ale | sousedy své. — Připinání zlatého zá
služného kříže veleváženému P. T. p. A Thumovi, uči
teli dívčí školy v. v. a vězeňskému učiteli při krajské
věznici v Chrudimí, velezasloužilému místopředsedovi
místal Jednoty katol tovaryšů, bude slavnostně vyko
náno dne 15. t. r. ve vězeňské kapli c. k. krajského
soudu. Ještě jednou přejeme: »Na mnohá ještě léta!« —
Jednota katol. tovaryšů v Chrudimi opětuje svou pros
bu aa vdp. býv. předsedy o podobenky a nějaké literární
příspěvky Jednoty se týkající, jakož i spoléhá na člen
stvo bývalé a odcestovalé, aby nějakými vzpomínkami
aneb svým: adresami přispělo k vydání jubilejního spi
su, jehož čistý výnos věnován bude fondu pro vysta
vění katolického spolkového domu v Chrudimi, jehož
zvláště v dobé přítomné jest na výsost třeba. Nezapo
mínejme na tento svůj zářící cíl!

Zprávy
místní a z kraje.

Jeho Excelleace miaistr dr. Truka v Hradci Král.
Do města, oděného v háv slavnostní, přijel ministr dne
8. t m. 5 minut před 3. hodinou a byl pozdraven zástu
pem lidu, čekajícím v Jiříkově třídě. Automobily přijely
před biskupskou residenci, kdež čekali již zástupcové
úřadů politických, soudních, autonomních, duchoven

stva, škol, důstojnictva atd. Ministr pozdravil se s mí
stodržitelským radou p. H. Steinfeldem a s Jeho Exc.
nejdp. biskupem drem. Jos. Doubravou. Dceruška pana
poslance a starosty dra. Ulricha podala vzácnému ho
sti kytici. Starosta, který jest zasloužilým předsedou
středolabského komitétu, vyslovil naději, že spolupů
sobením ministrovým polabský úrodný pás znova na
bude toho, co mu bylo urváno živelními pohromami.
Poděkoval za dosavadní péči, kterou osvědčoval Jeho
Excellence dr. Trnka posud vůči této obci. Ministr slí
bil starati se dále o prospěch města, gratuloval k jeho
nynějšímu (rozkvětu a vyslovil srdečné potěšení že
horlivého starostu může pogdraviti v jeho vlastním
působišti. Vyslovil též tužbu, aby další řešení otázky
vodocestné přineslo obci hojný prospěch. Okresní sta
rosta p. H. Srdínko po pronešení uvftacích slov pou
kázal na závady, které následkem regulace ohrožují
luční hospodaření a vyslovil přání, aby pamatováno
bylo na racionelnější zavodňování půdy. Ministr odpo
věděl, že zájmy rolnictva nutno hájiti v každém případě.
(Pronešený stesk byl ovšem poněkud opozděný. Bylo
potřebí, aby se otázka meliorace, zavodnění atd. luštila
současně hned ve velikém původním rámci regulace.
Kdo dříve z kruhů kompetentních poukazoval na vážné
nebezpečenství, hrozící celkovým plánem lukaření? Byla
nálada taková, jako by se čekala nejpodstatnější melio
orace.) Pak odebral se nejdp. biskup s panem ministrem
do residence, kde se pozdravil slovutný host s místními
notabilitami. Po skončeném vzájemném uvftání podnikl
ministr prohlídku regulačních prací. Zvláště s velikým
zájmem shlédl vodní centrálu a parní reservu a všecko
elektrické zařízení. Vyslovil nad pracemi dokonanými
velikou pochvalu. S velikým potěšením přijal zprávu,
jak obce sousední využívají elektrovodní síly místní
rozvětvenou sítí k účelům hospodářským. Nato prohlédl
si v důstojnickém. parku dokončené práce regulační na

ho jezu na Orlici a nové části zdejšího města. O 4. ho
dině vystrojena na počest pana ministra v bisk. resi
denci slavnostní hostina. Nejdp. biskup dr. Josef Dou
brava při té příležitosti vyslovil vřelou radost nad tím,
že mu jest popřáno uvítati v bisk. residenci ministra,
který jevt horlivou péči netoliko o kraj královéhradec
ký. nýbrž i celé vlasti. Jsou však některé osoby jako
resonanční půda, v níž ozývají se záchvěvy velikých
duší. Zdá se tedy, že v neúmorné snaze pana ministra
vyjadřuje se jedna veliká duše, která se vznáší nad ce
lým krajem, svěřeným její péči, přejíc všechněm náro
dům, snažíc se jim poskytnouti zdroj blahobytu. Tou
duší jest Jeho Veličenstvo, náš nejmilostivější císař a

dějnou duši našeho milovaného mocnáře. A proto arci
pastýř provolává ze srdce všech milovanému olci ná„8

rodů rakouských slávu. Všichni přítomní hodnostáři po
vstali, opakujíce nadšeně volání slávy Jeho Veličenstvu.
Jeho Excelence dr. Trnka děkoval pohnutým hlasem za
uznání, jež slyšel z úst hodnostáře,který jest tak vzác
ným vzorem v plnění svých vznešených, svatých po
vinností na poli vědy a práce pro blaho našeho lidu, v
jehož srdce se nejdp. biskup tak hluboce zapsal. Řečník
vyslovuje vroucí přání, aby nejdůstojnější arcipastýř
ve prospěch kraje východočeského a všeho lidu našeho
byl zachován dlouho jak městu tak diecési a celku. —
Večer v Grandhotelu uspořádáno na počest ministrovu
zvláštní kinematografické představení, při němž před
veden velice zdařilý snímek jízdy Jeho Excellence Sva
tojánskými proudy. — Druhý den již časně z rána po
čala prohlídka několika budov. Jeho Exc. ministr v prů
vodu nejdp. arcipastýře a p. starosty Ulricha navštívil
kathedrálu, kněžský seminář (vyjádtiv se, že lituje těch,
kteří tak sešlé budovy jsou nucení používati za bydli
ště), c. k. odbornou školu pro umělé zámečnictví, novou
budovu Záložního úv. ústavu, budovu musejní. Nato po
srdečném rozloučení odejel o 8. hod. v průvodu dra.
Ulricha, něm. agrárního poslance Golla a řiditele svazu
německých hospodářských spolků dra. Windirsche (kte
ří přijeli do Hradce v ústrety) do Dvora Králové. Po
byt Jeho Excellence v našem městě zůstavil dojem
velice dobrý. Ministr byl nadšeně vítán a vyprovázen
s velikými nadějemí zástupců Hradecka do nejbližší bu
doucnosti.

Vyložení výtahů z platebních rozkazů ma osobal
daň z příjmu. Ve smyslu $ 217 odst. 3. zák. z 25. října
1806 č. ř. z. 220 a čl. 60. vyk. nař. ku IV, hl. cít. zákona

jsou vyhotovené výtahy z platebních rozkazů na osobní
daň z příjmů pro berní rok 1912 odhadního okresu Krá
lovéhradeckého, obsahulící jména poplatníků a berní
sazby, v kanceláři berního referátu c. k. okresního hejt
manství v Hradci Králové v domě čp. 353 Jiříkova třída
k veřejnému nahlédnutí po dobu l4denní od 17. září až
včetně do 30. září 1912 v úředních hodinách vyloženy.
Páním poplatníkům osobní daně z příjmu, pokud se bu
dou moci jako takoví legitimovati, je volno ve vyznače
né době nahlédnouti do těchto výtahů.

Jak se respektuje nařízení městské rady. SI. měst
ská rada již dávno nařídila, aby se odstranil různý sta
rý materiál v Pětidomech na nezastavěném místě, sou
sedicím s domy p. kamnáře Hradeckého a p. Červené
ho. Ale onen materiál se klidně povaluje na označeném
místě dále, jako by ani žádného nařízení nebylo. Zajl
sté městská rada velmi dobře znala účel příslušného
nařízení, jež má zjednati pořádek, aniž by se komu ne
spravedlivě ubližovalo. Vždyť takto celému bloku hro
zl nebezpečí ohně a děti mohou snadno přijíti k úrazu.
Také ty haldy materiálu nedělají zdejší obci žádnou
parádu. Proto žádáme, aby se zjednal konečně pořádek.
—. Sousedé v Pětidomech.

Z čítárny musejní. Od úterka, dne 17. září počínaje,
otevřena bude čítárna měst „průmyslového musea zase
pravidelně třikrát v týdnu a to v úterý a v pátek od
6 úo 8 hod. večer, v neděli od 10—12 hod. dopol. v po
savadních místnostech budovy c. k .odbor. školy zá
mečnické. Pro nedostatek místa zůstává stále z knihov
ny vyřazeno oddělení B a, obsahující slovníky (mimo
ty, které umístěny jsou v knihovně příruční), potom
díla jazykozpytná a většina spisů z odd. B c, obsahu
jící zeměpis a cestopis, jakož i díla řídčeji vyhledávaná
ze všech odborů. Celá dila předlohová a cennější kni
hy půjčevány budou domů pouze členům musea s roč
ním příspěvkem nejméně 2 korun. nebo korporacím a
školníc: ústavům. Kopirovati z předloh v čítárně jest
dovoleno. ovšem pouze měkkou tužkou. Všechny, kdož
přex upomínání vypůjčených knih a předloh dosud ne
vrátili, žádáme, aby neobtěžovali si je nyní navrátiti.
Správa knihovny slušně žádá, aby každý návštěvník čí
tárny zapsal své jméno a stav do vyloženého archu fre
kvenčního k vůli získání dat statistických. Návštěvníci
čítárny a vypůičovatelé hnih se žádají, aby zachovávali
všech zdravotních pokynů, vydaných c. k. místodržitel
stvím, aby zejinéna při obracení listů a předlon prstů
neslinili, nad knihami nekaslali a nekýchali a každou
vypůjčenou knihu opatřili obalem, který při vrácení kni
hy se odstraní. S vypůjčenými knihami budiž zacházeno
slušně. Návštěvatkům čítárny a čtenářům doporučujeme
všechny vyložené knihy a časopisy do ochrany a žá
dámě je, aby sami přispěli k zamezení ničemného po
škozování knih, jaké v mnohých případech při revisi
bylo shledáno. — O prázdninách půjčeno bylo 7 čle
nům (2 společenstvům, 2 živnost., 1 učiteli, 2 růz. po
volání), celkem 17 svazků a 10 děl se 309 předlohami.
Knihovně darovali: J. E. Dr. J. Doubrava, biskup Krá
lovéhradecký nádherně vypravené dílo »Der Kaiserl.
Ďsterr. Franz Joseph Orden und seine Mitglieder«, p.
inž. Jindra další čísla různých časopisů a některé bro
žury. Zprávy poslali: c. k. gymnasium v Jičíně, ře
mesl. a odbor. školy ve Volyni, Turmově, Bechyni, Ho
řicích, Rychnově n. Kn., Ústí n. O., Chrudimi, pak c.



k. průmyslové školy v Praze a Pardubicích, dívčí prům.
škola Vesny v Hořicích, musea v Teplicích a ve Štýr.
Hradci. Jednota ke povzbuzení průmyslu v Čechách a
Družstvo k nákupu. strojů v Hradci Králové; Zemská
statistická kancelář spis »Vydání a příjmy okres. za
stupitelstev v království Českém«, Obchodní a průmy
slová komora v Českých Budějovicích Zprávy o jednání.
Dárcům dík!

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové. Ministr ve
řejných prací Jeho Excellence dr. Trnka navštívil při
své cestě po Čechách v Hradci Králové v průvodu bi
skupa královéhradeckého Jeho Excellence -dra. Dou
bravy a starosty města dra. Ulricha novou bankovní
budovu Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové.
U vchodu do dvorany uvítán byl presidentem ústavu p.
dvorním továrníkem Jaroslavem Červeným, jednotli
vými členy správní rady a řiditelstva. Jeho Excellence
vyslovila se velmi pochvalně o účelném řešení této
novostavby, navržené panem stav. radou Poltvkou z

i o jednotlivých pracech, prováděných hlavně místními
živnostníky.

Ze slavnostní valné bromady Záložny. Pan staro
sta J. Tolman vřele ocenil zásluhy p. Václava Formán
ka. nynějšího tajemníka, který působí v záložně již po
dobu 48 let. Třináct let zde byl místostarostou, 7 let ta
jemníkem. Pan dr. Fr. Ulrich přál ústavu, jehož zásluhy
vysoce ocenil; mnoho zdaru. Gratulace pronesli dále
jménem okresního výboru p. Jarosl. Červený a jménem
Obchodní, živnostenské a průmyslové ústředny p. J. V.
Špalek. Přečtěny pozdravné depeše, načež promluvil
p. dr. lliner o významu českých záložen. Pravil, že
ještě nejsme dostatečně hospodářsky silní, ale přes to
jsme hospodářskými obry u porovnání se stavem v do
bách, kdy zakládány byly první záložny. Národ sa
mostatnou hospodářskou činností doháněl mílovými kro
ky. co byl zmeškal. Prostředkem nad jiné účinným by
ly při tom české záložny, protože ony první vedly
národ k hospodářské samostatnosti a neodvislosti, kte
rá, jak prohlásil již v roce 1852 Karel Havlíček, jest zá
kladem veškeré politiky a svobody. Spojené síly ma
lých živnostníků, drobných obchodníků a skromných
sedláků na tomto poli konaly divy. Nehynoucí zásšlu
hou našich záložen zůstane, že vymanily náš lid z ru
kou lichvářských, že otevřely zdroje úvěru i těm, jimž
dosud úvěr byl nedosažitelný. Leč záložny vykonáva
ly blahodárný vliv i na ty, kteří mohli půjčovati, učíce
je šetřiti. Leč záložny mají i hluboký význam mravní.
Učí zodpovědnosti, budí chuť k práci a k překonávání
překážek. Mají všaki veliký význam národní a kultur
ní. Probouzejí sebevědomí národní, stávají se oporou
finanční národních a kulturních snah. Nepopíratelné jest
i nepřímé, ale za to vydatné účastenství záložen v 0
nom procesu, kterému děkujeme dnešní svůj význam
národně-politický. — Zakládáním „spořitelen a bank ne
umenšil se význam českých záložen ani dost málo, a
statistika dokumentuje sama stálý rozvoj záložen. V
českých bankách a spořitelnách nevyvstaly našim zá
ložnám konkurenti, nýbrž společníci ku společné a

svorné práci. Další činnosti Záložny provolal řečník
ku konci: »Zdař Bůh!« Předseda Jednoty úředníků zá
loženských v zemich koruny České p. Ant. Čížek pro
mluvil o významu jednoty záloženských úředníků. Jed
nota vznikla po pádu záložny Svatováclavské, kdy bylo
i na nejpoctivější úředníky pohlíženo s jistou nedůvě
rou. Česká veřejnost i tisk stavěly se paušálně proti
úředníkům záloženským, kteří museli snášeti mnoho kou
savých poznámek a vtipů. Proto svolána roku 1902 do
Prahy přátelská schůze, na které načrtnuty základní
rysy potřebné Jednoty. Valná hromada se odbývala po
některých překážkách až 15. srpna 1903 v Pardubicích,
na které se pevně organisovalo úřednictvok ochraně
národního majetku a k povznesení stavu úředníků. Jed
nota ruku v ruce se svými zaměstnavateli vykonala
mnoho pro posílení a rozvoj záložen, jakož i ve prospěch
členstva. — Po skončené velice obsažné řeči ukončil
Pan starosta před 12. hodinou slavnostní schůzi vřelým
doslovem. — Při společném obědě v »Merkuru« prone
seny významné přípitky, jež byly vhodným doplňkem
slov přednesených ve schůzi.

V měst. dívčím lyceu bude se vyučovati podle nové
učebné osnovy v I.—IL. třídě. Zápis a přijímací zkoušky
dne 16. září.

Ke koncertům pěveckého sdružení. Sdružení praž
ských učitelů, jež u nás bude koncertovati tuto neděli,
obdrželo v Paříži jako nejvyšší triumf umělecký vázu
limogeskou, dobyli zlatého věnce za zpívání z listu,
obdaření byli pařížskou municipalitou nádhernou pla
ketou.

Stávka v Třebechovicich. Dělníci stávkující, kteří
opravdu bral u Vitoušků mzdu velice hubenou, právem
byli roztrpčení stávkokazy, kteří jim bezohledně a zby
tečně vpadli v zad. Proto stávk. výbor vydal leták, v
němž praví: »Již 5. den stojí dělnictvo fy. Bří. Vitouško
vé v Třebechovicích v boji za větší kus chleba. Skrom
ná jeho žádost, aby za těžkou vysilující práci obdrželo
nepatrný přídavek 10-16 procent, zůstala nepovšim
nuta. Ač dělnictvudiuuere životní podminkyzdra
žily, přece hubené mzdy 10, 12, 14 korun týdně měly I
ná dále stačit několikačlenným rodinám k živobytí. Je
možno ža tuto almužnu dneska žití? Nikoliv! Proto hla
dem, zoufalstvím dohbnáno, žádalo dělnictvo zvýšení

mzdy a úpravu pracovních poměrů. Každý očekával, že
zaměstnavatelé, kteří vždy a všude vydávají se za
ské vlastence, vyjdou oprávněným požadavkům svého

,dělnictva vstříc. Avšak ti, kteří z potu a krve dělníků
vhly sobě s odepřeli přidati jediný haléř. Zaměst

navatelé, £ sokolové hůře si počínají proti čeé

ským chudým dělníkům než německý kapitalista. Jako
sokolové jsou sice «Vitouškové pro rovnost, volnost,
bratrství, pro své dělnictvo však, které blahobyt jim vy
tvořilo, chtějí naprosté otroctví. Jako pokrokáři hrozí
českým dělníkům četníky a soudy«. Leták plným prá
vem kárá učitele Šmídu a učitelku Heideimajerovou,
kteří ze samého »demokrafismu« pomáhali stávkoka
zům. Jmenuje zrádné dělníky a končí: »Dělníci všech
odborů! Zapamatujte si jména všech těchto zrádců, až

je vyhodí Vitouškové a půjdou opět mezi Vásl.Schovej
te tento leták, abychom i po letech připamatovati jim
mohli jich mrzký čin. Nechť celá slušná veřejnost učiní
si úsudek nejen o výše uvedených stávkokazech, ale i o
těch, kteří pláštěm vlastenecké pokrokovosti přikrývají
bezměrné vykořisťování českého děinictva! Stávkující
dělníci a dělnice nesmějí býti zrazeni, opuštění, naopak
všemožně morálně i finančně podporováni, aby v boji
mohli obstáti a čestného úspěchu dosáhnoutí! V kože
lužství se vede prý zaměstnavatelům zle. Vitouškové
mají za několik roků dvě továrny v ceně několika set
tisíc, staví za statisíce villy a zisk této firmyčiní roč
ně 50.000 korun. Nechť soudí veřejnost, na které stra
ně je pravda!«

J. Exc. miaistr Traka po svém příjezdu do Týniště
dne 10. t. m. prohlédl si regulační práce na Orlici a
slíbil míti na pilném zřeteli úplnou regulaci, úpravu ná
dražní budovy a stavbu dělnických domků. Uvítání i
rozloučení s místními notabilitami bylo velice srdečné.

Pohřeb pana děkana Fr. Hajzlera vykonán byl v
Pardubicích v pátek dne 6. září způsobem velice slav
ným a důstojným. K pohřbudostavilo se 30 kněží z vi
kariátu hlavně chrudimského a pardubského. V domě
smutku na nádherném katafalku s nesčetou řadou svící
vystavena byla skvostná kovová rakev. Po smutečních
obřadech v domě, které se vzácnou ochotou vykonal
vsdp. kanovník Šulc, ubíral se nepřehledný průvod do
kostela Panny Marie v klášteře, kdež vsdp. kanovník
Šulc sloužil reguiem, po němž měl vdp. arciděkan Mrštík
z Chrudimě krátkou, ale srdečnou promluvu nad rakví
zesnulého. Po dokončených obřadech v chrámu dopro
vodilo přítomné kněžstvo a veliký zástup občanstva v
Pánu zesnulého až ku pracovně za město, kdež na roz
loučenou poděkoval srdečně všem přítomným pan ka
novník Šulc a připomenul zvláště šlechetný skutek pana
děkana Hajzlera, záležející ve velkomyslném daru bi
skupskému semináři v Hradci Králové v obnosu 2000 K

za tím účelem, aby úroky z tohoto Řapitálu každoročně
dostával theolog. který vynikal. toho roku nejlepšími
vědomostmi v oboru křesťanské filosofie. Tím si ze

snulý pan děkan postavil už za živa trvalý pomník,
svědčící o jeho ušlechtilém smýšlení“

Chrámová restaurace v Pardubicích. Přes všecku
loudavou práci na restauraci děkanského kostela v Par
dubicích přece už vidíme, že se blíží termin, kdy úpra
va chrámu má býti skončena. Všecky nové přístavby
jsou aspoň zevně více méně hotovy a čekají na omít
ku. Průčelí pomalu bude hotové, štít jest velmi pěkný
a jest to kopie domácího slohu stavitelského, který
se velmi zamlouvá. Mistr umělec Amort již chystá se
k ozdobným uměleckým pracem na tomto štítu chrá
movém, a jsme přesvědčeni, že nám tu předvede něco,
co bude opravdovou uměleckou ozdobou chrámovou.
Také uvnitř hnula se práce ku předu. Malíř s malbou
na stropě jest již hotov. Konají se také už opravné prá
ce na oltářích a kazatelně. Jest jen žádoucno, aby vše
postupovalo rychlejším ternpeni, jinak nelze čekati, že
by do I. listopadu veškerá úprava byla u konce.

Pardubice eucharistickému sjezdu ve Vídni. Ve stře
du ráno odjeli z Pardubic přihlášení účastníci euchari
stického sjezdu s praporem do Vídně v počtu 94 osob,
mezi nimi přes 40 mužů. »Osvěta Lidu« padá v každém
čísle do mdlob nad touto katolickou slavností a chápe
se i bezcharakterních prostředků, aby sjezd zostudila.
Posledně dostala bolení nad plakáty, ohlašujícími sjezd.
Píchají tam židovský žurnál vynechané čárky nad i a
němčina. »Prager Tagblatt«, který v máassách se dováží

L. a ta němčina židů — to je vosk. Ano, musíme mlu
viti slovy »Osvěty Lidu«: »K nestydatosti takové není
třeba dalších poznámek.« Pan redaktor »Osvěty Lidue
pojede do Vídně také, aby mohl z vlastního názoru
referovat. Bude potom psáti spravedlivě a poctivě? To
bychom marně čekali od pánů, kteří nepokrytě dožnali,
že se řídí zásadou: -Účel posvěcuje prostředky«.

Mialstr Traka v Pardubicích. V neděli po 1. hodině

odpoledne přijel do svého rodiště Pardubic ministr Trn
ka v četném průvodu a byl uvítán před radnicí na ná
městí svým spolužákem a starostou města p. inž. Pro
kopem. Skvělým uvítáním, jakého se mu v rodném mě
stě, dostalo, byl pan ministr hluboce dojat. Portál rad
nice byl za příčinou vzácné návštěvy nádherně vyzdo
ben a příjezd | odjezd ministrův byl doprovázen hudeb
ními fanfárami s balkonu radničního. Také duchoven
stvo v čele s panem děkanem Ulbrichem súčastnilo se
slavného uvítacího aktu, při němž pan ministr projevil
nelíčenou radost nad starým známým panem děkanem
a jeho zrestaurovaným stavem zdravotním, který mu do
voloval, aby mohl osobně dostaviti se k uvítání | tak
vzácného hostě. V úterý odpoledne vrátil se pan ministr
po ukončení své inspekční cesty do Pardubic, kdež byl
hostem pana starosty inž. Prokopa. Večer uspořádán
byl k jeho poctě slavnostní banket v hotelu »Střebský“«
o 76 příborech.

Čáslav. Zápis žákůdo c. k. gymnasia konán bude
dne 16. a 17. září od 8. hodiny dopol. Školní rok po
číná 18. září slavnými službami Božími v děkanském
chrámu Páně o 8. hodině. Chudí žácí, kteří reflektují na
zapůjčení knih školních a udělení obědů, nechť podají

žádosti hned při zápise do rukou ředitelství ústavu. Bliž
4 podrobností oznámeny jsou zvláštními vyhláškamiv
budově gymnasijní. — Sjezd kraj stud. spolku »Sázavam«,
jenž ohlašován byl jako skvělá manifestace studentstva
kraje Čáslavského a konán býti měl ve dnech 7. a 8.
září, vyzněl dosti chabě, omezen loliko na jediný deu
7. září. Příčina tohoto aspoň zevnějšího neúspěchu zá
ležela v mnohých příčinách, z nichž nejednou bylo ne
dosti promyšlené arrangement, pak proměna data sjez
du a konečně také přeď tím konané slavnosti vSoko-'
lovně, zvláště slavnost Čáslav — Jihlavě. Ačkoliv"ráz
celého sjezdu v jistých bodech byl zřejmě tendenční
a osoby té doby spolek vedoucí stojí na stanovisku nám
zcela protichůdném, přece neúspěch tento není nám (ho
stejný, protože zabita tm byla i manifestace za tak dů
ležitou a vážnou věc, jako jest požadavek druhého vy

která po rozmíškácch na jaře zavládnuvších, opět se
slila v jedno těleso, ohlašuje abonement ná podzimoí
sezónu, kteřá počne dne 28. září »Paličovou dcerou.« Po

něvadž byla v minulých obdobích stížnost na přílišné
zvýšení cen, hodlá jednota v tomto období sehráti ně
kolik představení ©opravdu lidových, při nichž by za
snížené. vstupné staly se obecenstvu přístupny dobré
české hry. Uskuteční-li se tato myštenka, získá si jed
nota značné zásluhy na poli lidovýchovy. — Zasedání ob.

zastupitelstva, které konáno bylo dne 2. září, bude asi
rekordním v životě“ tohoto zastupitelstva. Trvalo od 3
skoro do 8 hodin.Snad odpadnou stížnosti, že se někte
ré záležitosti promrskávají a nedůkladně probírají. Mezi
jinými záležitostmi vyřízena byla zvláště parcelace po
zemku, který zakoupilo za tak zv. Spudilovou vilou sta
vební družstvo »Svépomoc.« Dle předoženého plánu
povstane na těch místech nová pěkná čtvrť města, za
stavená rodinnými domky nejvýš jednopatrovými, polo
ženými „uprostřed zelených zahrad, s novým budou
címnáměstím. Spolus touto parcelácí povolena byla par
celace pozemku pod Wagnerovou zahradou, který před
časem od továrny zakoupil p. stavitel J. Skřivánek. |
na tomto místě povstati má řada rodinných domků, tak
že by po krátkém čase Kutnohorské předměstí vzalo na
sebe zcela nový ráz. Obě záležitosti neobešly se *bez
dlouhých debat, zvláště když jednalo se o náhradu za
postoupení veřejného statku. Schválený byly však ná
vrhy městské rady. Podobně dlouhá debata vedena by
la při návrhu záměny tak zv. gymnasiální louky za louku
na Medenici, patřící panství Žlebskému. Na výměně té
interessováno jest zvláště. pravovárečné měšťanstvo,
a jelikož značným jeho podílníkem jest i obec, hleděla
městská rada záležitost tuto skoncovali. Podařilo se jf
to pod podmínkou, že nenastane při této směně žádné
překážky při užívání vody z tak zv. Žacké studánky a
že panství Žlebské nebude bránití přístupu na tuto lou
ku. Panu Dlabáčkovi, dosavadnímu. řediteli důchodenské
ho úřadu, který vstupuje úplně do služeb městské spo
řitelny, připočtena byla léta, ztrávená v důchodě, do
případné pense ředitele spořitelny. Nevhodnou stylisaci
návrhu stalo se, že již před zasedáním obecního zastu
pitelstva bylo ve veřejnosti o této věci horlivě debato
váno a pronášeny více méně řízné kritiky. Při objasnění
záležitosti oné však postup městské rady byl schválen.
S pochvalou setkala se myšlenka, aby louka vedle tak
zv. vzorné zahrady ovocnické nebyla pronajímána sou
kromníkům, ale ponechána byla ma zřízení vzorné za
hrady zelenářské, která by mohla sloužiti k pokusům
zahradnické školy, o niž | již po delší dobu pracuje
p. míst. rada Vojáček a která by zřízena byla po příkladě
známé německé skoly zahradnické v Lednici na Moravě.
Pro Čáslav znamenalo by to mnoho. Ku konci promlu
veno bylo i o přístavbě gymnasia a ohlášeno, že roz
počtena jest na 200.000 K, z nichž však bude snad mož
no dosti značnou část ušetřiti. Škoda ovšem, že náklad
tento nebude moci býti věnován na šťastnější rozřešení
přístavby, nežli jest ona do uličky nádražní a do ny
nější malé botanické zahrady. Nepřáli bychom si, aby
se tu spořivostí v přitomnosti opakovala tatáž chyba,
která se stala již dávno při stavbě školy chlápecké a ani
ne tak dlouho při stavbě školy dívčí.

Také národa obroditej. Redaktor Hofrychter přijal
10 K ve prospěch »„Komenského«.Ve Vídni však nemolli
a nemohli vypátrati, kdy jim obnos ten byl odveden.
Tu redaktor »Hlasů z Pósázaví«, který tak dlouho na
pravoval kněžskou zištnost, odevzdal honem 10 korun

jako zálohu, pokud se prý. záležitost důkladně nevyšetříAk jaké pátrání vlastně zavede?

»Baakoval Zprávy«, vydávané Českou bankou *v
Praze, přinášejí ve svém zářijovém čísle následující za
jímavé články: »K dějinám úrokové míry od r. 1800-až
po naše dny« (Pokrač.), «+Obankovnictví ruském« (Po
krač.), »Kursové poklesy rent«, Různé zprávy, Kursoval
a Slosovací list.

Radá vzdělanost v Chrudimi. V hostinci »U koruny«,
kde má Jednota katolických tovaryšů svou spolkovou
místnost a jest takřka výhradně přívrženci naší strany
navštěvován, jsou zcela přirozeně vyvěšeny naše časo
pisy různých směrů a odborů, ač ani tam neschází tisk
červenobílý, rudý a bezbarvý. Našinci tolik smyslu pro
pravou svobodu a tolik úcty k protivníkům mají, než
aby jejich listy Jako krocana červené peutličky podráždi
ly ke skutku, který. snad je vysvětiltelný u obyvatele
temné Airiky, ale nikdy od člena strany, která“ hlásá
naprostou svobodu v názorech £ volnost v projevování
nábledů jakýchkoli, V odborovém časopise »Práci« stál
dopis z členstva, otisknutý k vůli Informaci našinců do
slovně z »Našeho Práva« a. ten dopálil jednoho soudruha
tak. že surově celý list utrhl a na zbytku napadl ko
stluského touto »duchapinot« poznámkou, jež úplně oja



čí k posouzení úrovně vzdělání dotyčného: »Podruhy si
takový hloupx blbosti nechte vy trumpeto s trumpetou
Vy'l! slavny hotelere.« Předkládáme čtenáfstvu bez
poznámky! Ale na tom nebylo dosti. Zuřivost rudá ne
byla ještě ukojena, a proto hned v následujícím čísle
»Východočeského Obzoru«, jenž ve svém vyjadřování
často se ocitá pod obzorem slušnosti, vyskytl se nájezd
na nředsedu zdejší Jednoty katolické. Muslte zatím pro
minouti, že takovýmto »Špásovným« způsobem pravého
pisatele nenajdete, třeba že ve své obmezenosti napadá
te předsedu, kdežto nám ani ve snu nenapadne, kdykoli
ve vašich »ušlechtilých« listech je zmínka o vypasených
farářích a p., hned běžeti na p. Rejmana « comp. A co se
týče doporucování koupele proti kornatění mozku, do
poručujeme dotyčnému pisateli, aby začal od sebe, aby
jeho mozeček se trochu schladil a podruhé neplodil
slešným svým soudruhům a celé straně svým uličnic
tvím ostudu. A mimo to dotyčného upozorňujeme, že
nám-jest rukopis úplně znám, a kdyby podruhé spolko
vé časopisy poškozoval, že bezohledně zakročíme. Své
ho předsedy si vážíme a kdybychom v dřívějších do
bách měli jeho vedení, nevíme, zdá vaše korunky by
nachylaly tolik hejlů, jak se stalo za stávky, kterou
máme ještě v dobré paměti. Meťte si před svým pra
hem: a až vyklidite zanešenou svoji stoku, pak přijďte
k ostatním. Vždyť slušní lidé jsou již vašeho »baráku“«
syti, nemohouce se někdy po: kolik nocí ani vyspati
pro vaše ušlechtilé »bavenjx po němž roztrhané kusy
úboru. visící na plotech jako trofeje, svědčí o upřím
nasti< přátelských objetí, jichžto ovoce je hejno poli
«ejních obsílék. A což kyselinová dohra »volného< mi
lování dvacítiletého učně s čtyřicetiletou vdanou sou
družkou,která měla za jeviště váš »barák., to všecko
je nic. že ano? A mohli bychom všichni ze sousedstva
napsati celou kroniku různých »ušlechtilých« episod, ale
nechceme se váleti v kalu, v tom jste mistry samí dle va
šich židovsko-zednářských předáků a mecenávů. Pakli
by toto ještě nestačilo, máme po ruce »silnější« tabák.

Vzácně návštěvy v Chrudimi. V minulých dnech
navštívili Chrudim: Msgre Dr. Pietro di Maria, arci
biskup Catanzarský z církevní provincie Reggio v Ka
labrii z dálného jihu italského, jenž jako host našeho ar
cipastýře v průvodu dp. dra. V. Havrdy, býv. Jeho se
kretáře a vdp. bisk. sekretáře Dr. J. Huráně na cestě
do Chrasti zastavil se překvapen nádhernou naší sva
tyní, aby si ji blíže prohlédl. Několik dní na to zastavil
se na své inspekční cestě v městě našem ministr ve
řejných prací J. E. Dr. techn. inž. Otakar Trnka, aby
shléd! práce na započaté právě regulaci Chrudimky.

Posjezóové kapitoly ze Žamberka. (Pokračování).
Posledně poukázali jsme na »projevy rozumového i
mravního přesvědčení“ pokrokářů, nyní osvětlíme další
jejich dvě bouchačky z letáku proti nám. Jedna zní:
»Jest třeba energické odpovědi na zlovolné štvaní.« —

- Věru, větší drzosti nemůže již nikdo býti schopen. Svo
lávalí jsme ku sjezdu pouze své stoupence, kteří se měli
vzájemně posíhti, spolu upřímně pohovořiti, se potě
šiti a říci si, co je kde tisní. Jen k svým příslušníkům
chtěli jsme mfuviti, jen jimi se zabývati. Cizím lidem
jsme se nevnucovali, pokrokářů a různých cikorkářů,
po nichž nám pranic není, jsme si ani nevšímali, naše
avitace nesla se způsobem důstojným. Sjezd náš byl
sjezdem pracovním, jak 1 themata řečí: =o poměrech
našeho venkova: a 0 samostatnosti českého lidu- na
programu hlásala. A tato vážná snaha již předem, než
sjezd se koná, jest dle pokrokových mozků »zlovolným
štvaním.- — Nezvedený synek, chtěje se 0 muzice prá
ti, vyhledává příčinu a strká schválně do druhého a pak
ještě drze křičí na nevinného: »Proč do mne šťoucháš?«
Tak i pokrokáři katolický lid urážejí, jej zesměsňují.
prevokují a pak pokrytecky dělají uražené a svalují vínu
na nás, že konajíce sjezd, nedáme jim pokoje a proti

Šemu sjezdu, štvaní veřejně vyhlásili si i na plakátech
thematem: »O klerikalismu«. a že úkol svůj věrně spi
nili, každý účastník v neděli 25. srpna se přesvědčil. Ba
i mnozí jejich přívrženci dosud štvavé počínání mokro
kářů odsuzují, nám při tom vážnosti ve vystoupení sje
zdovéní neupírajice. Ano, tu výtku o zlovolném štvaní

musí si pokrokáři ponechati sami. Oni oloupili náš lid
o náboženské idee a učinili ho nespokojeným, vnesli
do něho svou nenávist, sami roztrhali krásné a klidné
soužití česk. lidu boucharonskými svými hesly a bezbo
žeckými naukami, sami štvou v listech i jednáním stá
le souseda proti sousedu, ustavičně vyhrožují boykotem
buď občanským neb hospodářským a při tom se nesty
dí mazývati se »pokrokovými.«. — Stačí přečísti si jen
posjezdové referáty v »Osvětě lidu«, ve »Východoče
ském Obzoru“ a ve »Východočeském Kraji«, a místo
pravdivé zprávy omráčí čtenáře vášnivá zloba a vztek
nepřátel. samá nepravda, překrucování a štvaní. A což
ten bombastický leték? Můžete obsah jeho mačkati, jak
chcete, »nevydojíte« z něho nic než nafoukarost a štvaní.
Kdyby počínání pokrokářů nebylo nečestným. jistě ani
dr. Švíha nebyl by v ten den odjel, i dr. Černý by se ho
súčastnil. Ale pámi »na špici“ vehnali své stádo, ozdobené
cikorkou, do »zlovolného štvaní“ a sami utekli. To pra
víme nejen my, nýbrž celá veřejnost žamberecká. —
Druhá bouchačka letáková proti nám zní: »Forma, tře
baže mrtvá a prázdná, na dlouhý čas může zdusiti vý
voj a vzrůst«. Těmto slovům dozajista nevěří ani sami
Skledatelé letáku. Je-li katolický směr podle pokrokářů
formou mrtvou a prázdnou, proč tolik shánění. proč
opojení všech stran proti nám? -- Pořád mezi sebou
se perou, nemohou si přijíti ani na jméno, soudy je musí
porovnávatí, ale pojednoa v den katolického sjezdu vši
chni podávají si ruce; ba | Kocour se Strakou se ob
jímá — a společně táhnou proti »formě«, která je dle

nich mrtvá, která se tudíž hýbati a jim uškoditi nemůže
-- a svými klacky tlučou do té mrtvoly. Od jakživa
byl mrtvý i u nepřítele v uctivosti, sáhnouti hrubě na
mrtvolu a tlouci ji anebo umírajícího ještě dobíti bylo a
jest dosud známkou barbarského ducha. A hle! »Cikor
káři« totéž dělají v boji duševním proti nám, alarmujíce
proti katolicismu, který dle nich jest formou mrtvou a

prázdnou, všechny možné strany pokrokové. Patrně cítí
pravý opak svého tvrzení, že totiž katolicismus jest ně
čím živým, když tolik síly jim vyčerpá. A že něco do
brého též obsahuje, to dosvědčují obrovské zástupy, kte
ré 25. srpna k němu Inuly. Formou mrtvou a prázdnou
jest však ve skutečnosti žvatlání o pokroku a jiných lep
kavých heslech. (Přístě dokončení).

Hořice. Zdejší »Pochodeň« přináší lokálku »obchod
v kostele«, která až na ten obchod a na těch 12 K je
celkem pravdivá. Od dělníka ženicha Z. nežádal kněz
12 K za oddavky a ohlášky, nýbrž — jak každému po
měry zdejší znajícímu na první pohled bylo jasno a
jak. přítomnými v sakristii dosvědčeno býti může —
6 K. Byl by nu je zajisté odpustil —-Z. nebyl by první
ani poslední —-kdyby o to slušně byl požádal, na svou
chudobu poukázal a ji především tím dokázal. že by se
byl dostavil h oddavkám ne v kočáře, ale pěšky. Z.
napřed, jak je zvykem, ničeho nevyjednával a teprv
na vyzvání kněze, který od něho 6 K žádal, odpověděl,
že není blázen a že míní platiti dle štóly. Poněvadž tak
zv. josefinská štóla pro dnešní poměry neplatí, což u
znala i sama vláda, když svého času podaný rekurs za
mítla a co uznává i dnes, když obírá se myšlenkou zvý
šiti kvinkvenálky kněžské pod tou podmínkou, že od
davky chudých stran budu konány bezplatně, nemohl
ovšem ani kněz z hořické duchovní správy na impera
tivní nabídku Z. přistoupiti, který se.také zcela klidně
vzdálil, že to činilo dojem, jakoby s tím úmyslem byl
již přišel. Ostatně k oddavkám v tomto případě by dle
církevních nafízení toho dne sotva asi došlo, protože
snoubenci předepsanou správu Boží nevykonali a že
nich by byl na podmínku, která v tom případě se žá
dá, setva přistoupil. Jinak nelze říci, že by se byl Z.
choval slušně: 2 násobiti však umí a to není vždycky
dobře. Novinán má se podávati pravda. Snoubenci vy
stoupili prý z církve, čehož duchovrfí správa lituje, což
však dnes již nikoho nepřekvapuje. Jedna žena stalá se
bezkonfessní proto, že ji jeji sestra, která chodí do ko
stela, nepůjčila peníze. »Počkej, ty modlářko!« řekla a
vystoupila z církve. Dnes jšou lidé, kteří obchodují s
vírou jako s .hruškami.

Na c. k. gymnaslu v Náchodě konati se bude zápis
žáků do I. třídy dne 16. září od 8—10 hodin. Zápis žáků
z jiných škol středních konati se bude téhož dne od
6-10 odin. Bližších zpráv lze si vyžáďdati u ředitelství
ústavu.

Řádění tuberkulosy ve Francii. »Matin« pojednává
0 nebezpečí hrozícího úbytku obyvatelstva ve Francii a
poukazuje předevšímna. vysokou číslici úmrtnosti ko
jenců, způsobené poživáním tuberkulosního kravského
mléka. Vinu na tom, že ve Francii každoročně umírá
40.000 kojenců, přičítá konosti. že jest ve Francii více,
než 1200.000 tuberkulosních krav. Dalších 40.000 ma
lých dítek, jež rok co rok propadají smrti, umírá střev
ními a žaludečními nemocemi, jichž zárodky jsou obsaže
ny v nakaženém mléce. Krom toho propadá ročně ještě
120.000 osob tuberkulose, která tímto způsobem vyža

duje denně 400 osob jako své oběti. Kdyby v některém
přístavním městě nebo někde jinde vypukly cholera ne
bo mor a vyžádaly si ročně 15.000 osob, byl by to, jak
podotýká »Matin=, jen desátý díl obětí, jež pohlcuje tu
berkulosa. A proti této nenasytné, smrtonosné obludě
nic. se nepodniká. Jelikož není pochyby, že zvířecí tu
berkule zvláště z krav, postihují lidské tělo nákazou,
nutno <áhnouti k preventivním opatřením. Zahřátim mlé
ka na 80 stupňův usmrcují se všecky zárodky. Toto mí
nění potvrzeno jest pokusy, jež byly provedeny se zví
tecím mlékem v Dánsku, kde po příslušném naložení S
mléken: poklesla úmrtnost o 80 procent. Francouzské

tuberkulosy u krav jenž zvláště žádá úplnou odluku ne
mocných krav od zdravých. Francie má asi dva mili
ony kusů dobytka, z nichž jest asi 1,200.000,tedy 60 pro
cent, stiženo tuberkulosou. Odvolávaje se na tyto sku
tečnosti číslicemi doložené, žádá »Matin- nejúčinnější
potírání zla, jež jest národu tak osudným. Úspěšným
bojem proti lidské i zvlřecí tuberkulose mohou být sta
dítek denně zachována při životě.

PRVNÍ ČESKÁ NA ŽIVOT
naproti „Národnímu divadlu“ v Praze.

Nejlevněji. Žádejte prospekt. Nejvýhodněji.

Druhá česká loterie na dostavbu sanatoria na Ple
ši dosla neobyčejně vřelého přijetí v českém obecen
stvu. Ačkoliv teprve před několika dny vydala své lo
sy, již řada objednávek z Prahy i venkova dochází.
Rovněž v prodejnách je čilá poptávka po losech. Ten
to potěšitelný úkaz jest dokladem, že české obecenstvo
jest si plně vědomo důležitosti sanatoria na Pleši, v
jehož prospěch se losy prodávají, a že doposud v dobré
paměti zachovalo »První českou loterlis, která přinesla

štěstí nejen svému dobročiňnému účeli, ale i nesčetným
majitelům losů. Jest si přáti, aby zájem, kterým uvítalo
obecenstvo »Druhou českou loterii«, potrval i na dále
ku zdaru této lidumilné loterie a ku opětné spokojeno
sti majitelů losů. Výbor českého pomocného zemského

spolku pro nemocné plicními chorobami doporučuje tuto
svoji ryze českou loterii hojné přízní veřejnosti.

Všeticos. Minulý týden pokryly se Krkonoše sně
hem; v Pyrenejích jest pod sněhem 12 vesnic, čímž ce
lá úroda vína zničena. Na Simmeringu v Alpách něko
lik dní také padal sníh. — Předsedou nového vlašského
akademického spolku v Gorici jest -—Čech Březina. —
Kontrolní shromáždění letos nebude. — Při aviatických
pokusech u Graye sřítil se aviatik Beard do obecenstva
uiejicího na louce. Vedle 4 mrtvých jest celá řada těž
ce zraaíných. Beard zranil se jen lehce. -- Japonská
vláda staví 13 válečných lodí, mezi nimiž dreadnough
ty největšího slohu. -- Ředitelstva polských soukromých
škol v ruském Polsku dostala nařízení, aby všecky Ú
řední knihy vedla po rusku. — V celých Horních Ra
kousích nastaly nebezpečné povodně. — V čínské pro
vincii Venčau řádila děsná bouře s tajfunem. při čemž
město Čingtien zničeno a na tisíce lidř zahynulo. — Na
eucharistický kongres přihlásilo se 120 členů sněmovny
poslanců a +40členů sněmovny panské, — Sekční chef
Stibral odmítl nabídku státi se ministrem obchodu a
dr. Bedřich princ Schwarzenberg zamítl převzíti mini
sterstvo orby. — Papežský zástupce na eucharistickém
sjezdu kardinál van Rossum byl ve Vidni 10. záři slav
nostně uvítán a ubytoval se v cís. hradě. — Rak. ná
mořní rozpočet vykazuje řádnou potřebu 67,714.150 K,
o 3,551.740 K více než loni, a mimořádnou potřebu 4 mil.
043.060 K. — Při výročí bitvy u Borodina po slavnost
nicl: bohoslužbách v klášteře borodinském súčastnil se

5000 starostů obcí venkovských. kteří mu podali chléb
a sůl.

Vyrovnejte nedoplatky za

„Obnovu“a „Časové úvahy“.

kostky » 5+
(hotová hovězí polévka)

jsou nejlepší !

ZÁLOŽNA
v Hradci Králové.

Založena r. 1962.

Úrokuje vklady4
Povinná záko revise.

Podíly a fondy K 305.000.



Jazyku německému naučí se
nejlépe dcery Vaše ve vý
chovném ústavě Školských
sester v Moravské Třebové.
o

Krásná, zdravá poloha. Ústav slouží
hlavně účelu, české dívky vyučovati
jazyku německému. Nejlepší příležitost
v krátkém čase osvojiti si důkladnou .
snalost němčiny slovem i písmem.
Přijímají se dívky školou povinné i
dospělé. Ke škole dívčí řadí se pro.
dívky v němčině poněkud pokročilé
jednoroční kurs pokračovací s násle
dujícími předměty: náboženství, ně
mecká řeč, německé písemnictví,
účetnictví, těsnopis, domácí hospo
dářství, zdravověda, ruční práce a šití.
Příležitost zdokonaliti se v hudbě,
řečí franoouzské, psaní na stroji, ma
lířetví, ručních pracích všeho druhu,
šití prádla a šatů, vaření atd. —
Vyučovací a obcovací řeč německá.
Měsíčně 45 K. ejte prospekt!

Sloupencům našich. oráanisací.
Odporačvjeme vřele křesťanský Český závod

vyšívadokaúišok»Záštita<v Ghrasti
uChradimě,

Veškeré „prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychové 1 jednoduché vzorné ob
stará „Záětita“, Ved. duchovenstva naskytá 60 sde
příležitost koupiti prádlo kostelní, saračené dle
předp.su sa ceny mírné. Učihte objednávku na
skouěkus badete jistě spokojeni|

ORP Odporačujtere svémokolí!<

A„M

Nové svižné
humoresky.

Právě vyšel III. dilovat
s p ulárního spisovateleJiříhoy. Ilustroval K. L. Thema.
Prvé dva díly vzbudily tak ve
liký zájem, že jen malá zásoba

zbyla na skladě.
Odporučujeme vřele katolickým
spolkům a do katol. knihoven.

době, kdy tak úžasně se šíří
literatura zhoubná, každý přítel
nezávadného, pružného a pou
tavého humoru uvítá knihu tu

velice vděčně.

i Stran 382. Cena 2K 2 franko.
Objednávky vyřídí obratem

Oružstovní knihkupectví
v Hradci Král. Adalbertinám.

i

3

ť rozšiřujte
a podporujte

katolický tisk!
©

-M

těkaaylání
„pigno,nebo harmonium

prostřední těžkosti

.-.4

Duch |
katolické

Obnovy.
Bepeal

Eduard Jan Nep.. Brynych.
Bbírka úvodních článků »Obnovy«,
plodem nezapomenutelného biskupa,
menitou specialitou v literatuře české. Velice

-to- četbapro- vzdělané i
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sensaci; nijak dosud nezasla
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.
Stran 722. Cena 4 K.

©Pri český Lalolcký závod mo Vidal

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkovýchprapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby, křížeatd

„Vídeň,
VI o., Kaiser

strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Naukásku zasílá

se vše franco.

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
vý ústecký, po mnohá desftiletí vy

> hlážený Zaludeční likér pod názvem

Aměrs de kondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostřerdek doporučovaný,na

A. J. Andres v Ustí m. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého franc
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův.jam.
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších. P. T. ům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

Girový účet u Ustř. banky Účet $.
čoekýshspořitelenv Praze. číslo se 

Českoslovanská záložna
v PRAZE-II., Spálená9
zapsané společenstvo s ručením obmeseným ..

zůrokuje vklady 435- 4%
dle výpovědi ode dne vložení do dne vybrání.

Zapůjčuje svo střádanky úplně bezplatně a vklad
na ně učiněcé 5, bez
Důchodkovou daň platí záložna za pp. vkla
datele ze svého.

Stav vkladů29. února1912úinil K720.000—.
Poskytuje zápůjčky na směnky, bypoteky, zálož

Da cenné papíry atd. 88
podmínek.

Záložna podléhá: 1. Zákonné odborné rovici JzáloženvPrazedlezákonasedme10.června1
2. Nepředrídané rovisi celoroční, jiš vyko
nává p. Alois Broboda, oficiál o. k. sem. fin. řidi
teletví v Prase, kterou vykonává Zkrát aš
Skrát v týdnu. 3. Revisi prováděnétřemi revi

oory noleným. [bol „rom ou ze řad Ulenstva.„. Denníroris adny, již vykonává da
p. školní rada Dr. M. Kovář. přede
Záložna podrobena byla v srpnu 1911 zákonné rovisi
Jednoty záložen ashledáno vše v nejle pořádku,
o čemž avědčí, že táš v rerisním pozname
nává, še béře na vědomí „velmi pěkný stav zá
loženského hospodářetví“.

Úřední hodiny: Dopoledne od 1/9 do 12 hod.
dopol. a od !/,3 do b hod.

Literární zprávý
z Družstevního. knihkupeetvýv Hradol Králové.

Doporačaemé potom P. T. duchovnídrposlední novinkyv rear
K

Antoni: „Proč tolik neoprávněných obar
před častým sv. přijímáním“ ....

Baudyš: „Mešní k církve svaté“ . .
Bilczewski“ „Eucharistie“ —. . . . + «
Blokša: „Kněz a nejsvětější eucharistie“ .
Č-raovaký: „Deset promluv o nejsv. Svá-*S08<. 22000066 —4
Frasinetti: „Hodybožské lásky“. . .

. „JeštěKristus vzorem knězovým“ —140
Eymard: „Město nejsv. Svátosti“ .. . . .
Gigoi: „Život Ježíše Krista“ —. . . « «
Jánský: „Poučení o předrabé oběti mše sv.“ —'72:
Z Kochemů: „Výklad nejsvětější oběti mše

svaté“—. . . - © + + 00...
Kůozle: „Ježíš Kristus, náš Bůh a vykopitel“. -<. -00 —0
Ligaori: „Ohnivé šípy a vroucí vzdechy“ —%0
Ocstek:„Euobaristickýrok“ . ... . . —0

» „Na Goigotě a v zahřadě Josefově“ 1—
+ | „Neznámý mezi svými“ . . . .—%
+ | „PředtrůnemBožím“. . . .—%

Ondroušek: „Eucharistiocká kázání“. . . —00
Řobák:„MiláčekPáně“ . . ....-. —V
Vaněček: „Nejsvětější Svátost“ —.-. .. . I—
Zavora!: „Euc:aristická kázání“ . . . . I—
Žák 8.J.: „Chlébduobovní.“ Krátká a prakt,

rozjímánína každýdenv roce „3
Žák S. J.: „Promlovy“LIL. . .. 190
Fahr: „Der katholisohe Lehrer“, váz. . . 150
Pfyfter: „Pastor bonus am Kranken- undterbebette“,váz- . -+ +., ©
Gisler: „Der Modernismus“, brož, 620, váz. 720
Dr. Heiner: „Katholisches Kirchenrecht“Lsw.,VLvyd...-2.2 6—
Eichmann: „Kirche und Staat“, kart.. . 300
Ries Dr.: „Die Sonntagsevangelien, homi

letisch erklárt“, 3. vyd.. . . - « » 700
Commer: „Jabrboch fůr Philosophie und

spekulative Theologie“, sv. 236.. . . . 1080
Dr. Wanderle: „Die Rel'gionsphilosophie

Rodolf Euokena“ . . . . .... . + « 390
Keller Dr.: „Unternebmupg und Mehrwert“ 180

Opětně upozorňujeme na nové dílo Dr. No
váka Xav. C. SS. R.: „Kněžské problémy“. Po
slední kritiky přivítaly s nadšením toto dílo.
Kdo ho z pánů duchovních postrádá ve sré
knihovně, neotálejte s objednávkou, neboť ná
klad kvapem dochází.

Obracejte se ve svých literárních potřebách
ma své knihkupectví, které Vás vždy řádně ob

slouží. Sváj k svému!

Družstevní knihkupectví,
nakladatelství,

závod hudební a papírnictví
w Hradci Králové, Adaibortinum.

C,

arevná

P kostelní okna
v odbor. provedení zhotovuje a dodává

Fr. Uhlíř,
umělé eklenářatví

v Třebeckovicíchu Hradce Král.

Ceeniky a rozpočty na požád. adarma,PO—
Katolický poněžní ústav

Úrěrní družstvo Eliška“
v Hradcí Králové (Adalbertinum)

gap“ přijímá vklady ji
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.
Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez

výloh.
Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty

záložen.



Nejlevnější a nejbezpečnější

M torárusaotaová umenie pojištění pro případ úmrtí
HARMONÍIA | 4 vinadítkám

též evropského systému | poskytuje Jubilejní, vzájemnědobročinný

Rudolf PajkrÁ spol. | „Oharitas“v 4„Charitas““ v HradciKrál.,
v Hradci Králové.

DÁmSŽací
do hudebního a

pěveckého ústavujenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svéhotrvání vyplatil v 36
případech úmrtí celkem (9,575 É získav O05Sklady:

členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
Prata, Vídoá,Badapoší. rovaným podpora v době nejtrudnější jako ó /
Podálováharmozis Hrauull pravédobrodiní. al ( ( 6 ()obousoustavvkašdéve- Ry Spolek přijímá muže | ženy od 24 do 45 o

kosti, ro kostel.Bkolu i let. PříspěvoksprávníJatdoroční obná 2 ný: ká jednou pro vždy jest: do e .
Cenníkyadarmaa E eě0eě,| | do 40 let 4 K,do 45 let 10K. Každýčlen se w Hradci Královéa Z | or noneech bonENá jí l se vyplatí z průtahu bu onitým p

m "? m hadkední < buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí- koná so od I. září denněv místnostechústavu,

= arláštal výhody semným prohlášením výboru za svého života| Dlouhá ulice čís. 200, proti měst. divadlu.tt“G Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž .
poskytuje též Vyučovací předměty:

Račte si psáti o vzorky Wp“věno "a Zpěv,plano,housleavšolonelle.
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB „„Wzájemnost“ mm
aw“ vwHronově Čís. 196. “U8

Vývoz inčného a modního zboží. —
Doporučuje v osvědčených jakostech k rimní sesoně:

Modní látky viněnéi prací,dámskéi panské
plátna, damašky,ubrusy, zefíry na košile,
— — atyatd.,překrámýchmodníchvzorů.— —
M9“Výbavy pro nevěsty “U8

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci Králové 1909 konaném
četnými illastravemi, s řečmi všech řečuíků,

většinou dle stenografických protokolůpodanými,
— v rozsahu 35 tiskových archů velké 89 —460 str

vdenjejichsňatku,-0 vdes
ameb také při úmrtí těch,

kteří je do odboru věnného přiblásili.
Každý pojištěnec u věnného odboru obdrží

tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
bylo přihlášeno.

Jinoohy lze přiblásiti až do stáří 18 let a
dívky do 15 let. Přiblášeni mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil

55. rok výra svého. 6 K je pro všeckystejné, rovněž příspěvekpe 1 K ve výše zmí
něných případech Povinné podpory. — Bližší

a levné, pevné, ceny. Velkolepývýběr. Jinoho po- | * Prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme. nabízí ve výrobní cemě K 3— (ranko

thralaýchúanáníEpana PŘpdnáky o edrušených Adressa zní: Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.= za18K. ==
Spolek „Charitas“ v Hradci Kráhní,Obdržíte to mnejlepšít| ření -nociál podnik!

ORP“ V podnikutomtolzetéž bespečněuložiti "Ig | Dr. Frumt. Rayl, Váci. Jenšovský, |
vklady proti G, úrokování. předseda jednatel.

Podaik podléhárvrisi Zemského výboru král Ceského N ,e 840 É oVAa. B
si Esa lite iji EEETEE pokladnice

jr STN E hh | česk. humoru
š2 5 v jbzi: i | Přiobjednávkách :

i > Ah kšE jvd k i ařů a šasbírkahumoresekrůznýchE m dPŠlŘří alen |
obracejte se na své diecésní

Družstevní mm
knihkupectví,

nakladatelství a papírnictví

Veselé chvile

Dřečetnávyznamenáníadoporučení.

- Na 256 stranách shledá čtenář 30 vy
v Hradci Králové, braných,výbornýchstatí humoristických.

Adalbertinum, Jsou zde uloženy velice svižné povídky a
které vám poslouží s výhodami dosud částečně satiry, které upoutají každého

vám poskytovanými. | rázem. .
- Z obsahu vyjímáme:

I Svůj k svému !! Hosyapanttí.
Zajíc s dvojí omáčkou.
Aprilová pohádka.
Jak stréček Nesvajba bele jedná nemocné.
Pan delechtor.
O cbometách neboližto vlasaticích krátká

a gruntovná explikací.
O pominutí ohomety, hvězdy veliké, na

učení krátké.

V pozůstalosti zemřelého p. vikáře Karla
Šanského v Chroustovicích nalezá se zbytek
knih, asi 200 výtis«ů, které druhdy svým ná
kladem v bisk. tiskárně vydal:

Brynychovy
KATECHESE.

Posluobači + p. biskupa Brynycha, bývalého
(professora pastorálky, katechetiky a methodiky,
znají ooeniti praktioký význam jeho kateohesí.
Mladší: duchovenstvo sotva asi tyto katechese

+sná jen dle jména. Upozorňujeme na ně.
Ježto se jedná o rychlé zpeněžení pozůsta

"fosti-p:vřirářeJanského, nabízíme-tytoiratecbese

-Seznačnou slevou 30%.
Krámská cena 1 výtiskuo 106str. (dří
dúlžujésopr nK P80:po £ Po

+503:Ojednávky obratem-vyBdí::
„Pyugská „knih

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a w nstavičným sřetelem k nověj

ším a |nejvovějším církevním | státním normám-a předplsám vzdělal

Dr. Th.Antonín Brychta,
konorník-strášce kathedrální kapitoly v Hradci Králové,

Stran V a640; velká 8; Cena 11K
Velicecennoututo bnihu rodakos „Obnovy“L

„ nejvřeleníodporučuje.

| Expedici obstarává

Biskupská Iknihtiskárna
va: 1 t do

Paní móda.

Zlodějská obec.
O morním povětří zkaženém a náramně

záhubném krátká a gruntovná explikací.
Zbědovaný vodník.
Divoká kupní historie.

(ena knihy vpěknéúpravě 2 K20 k.
Objednávky vyřizuje obratem

Družstevní knihkupectví
- -9 Hradel Králové.



4a
Dys. Mýtě

„

Velmi příležitostná koupě.
Převzal jsem z továrny po živelní nehodě přímo ku

rozprodání mnobo tisic kusů krásných, těžkýot,

. va., (e kanolových přikrývek,
skvostných, nejnovějších vzorků a stálých barev, hedváb.
£lotembobatě lemované, úplně čerstvé, besvadné, hodící se
pro každou lepší domácnost ku přikrývání postelí i osob,
jsou velmi jemné, teplé a pevné, 180 cm. dl. a 130 cm. šir.
Zasílám dobírkou 3 kusy hed. glot. lemov. za... - 10K,
4 kusy nelemovaných za hn,
hospodářské deky žluté neb kostkované 4 kusy za 12.
tygrové neb námoř. přikrývky4kuyza . . . . 9,
prošívané, vatou plněné přikrývky glotové (z napodo

beného hedvábí), velké a nádherně lesklé, bledo
modré neb bordeaux 2 kusy za . - -+ + « *

velmi krásné plyšové deky kočár. neb cestov.. kne za
nádherné salonní soupravy (garnitury) na 2 postele

i na stůl, bordeaux neb mechové zelené sa.. . - 12,
Ujišťaji, kdo s důvěrou objedná, bude krásou a lácí

mile překvapen. — Adresss:

R. BEKERA, tovární sklad v Solmici.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu A sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacovácí

otářů, kasatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

slacení a a různých předmětů venku se nale
zajících S eny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
© každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím 8e na požádání taktéž

bez nároku na Cestovné..

Mnoho pochvalných uznání porace a bromsová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

ORP-Závod založen r. 1808. "k

4.
12,

Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovelaje si dopo
ručiti veškeré kosteluí uádoby 3
nážinía to: monstrance,kauchy
cibáře, nádobky, paténky,; nelkály,
svícny, lampy, telníce, kropenky
atd. ové » p m
církevním vyhovující. Staré před

opravuje v původní intenci a
+ ohni zlatí a M nebo proti do
platku sa nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zazílé na u
kázku franko bemsávosnosti koupě.
Vše 00posílá posoěssní. Práce ruční,

Obleč ovčborýchstech © stříbrnýchblometů jako
protony, kabaáětk). jidelaí nášiníse stříbrapravého

1čínského skladů.vždyna
(Gereslate, atříbro©drahohemybupujozn nejvyššíceny

JAN STANĚK,
pasiř a aloolour

Pesh:-[-979., ul, Karoliny Světlé, čis. 12. m.

dh

Majttel:


PRETT LTLS YVY

: J. Hlávka,
R melíř cí k. obrazů,

Praba— Krá!.Vimobrad),
uj“ Pochmejerova ul. 68..

doporočoje veledůst. ducho
. venstva

oltářní obrazy, kříž. eesty
atd. na plátně, plastu v oměleckém provedení.v cehě nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. Nejlepší doporučení.

FTTFTFFTVTVŤ

svobodnévůž 4
Tento název nese nová důkladná
kniha Dra Josefa Novotného.

Spis tento jest znamenitou vě
deckou zbrojnicí v boji katolíků

proti domněnkám
Volné Myšlenky.

Kniha probírá:

monistický názor světový,
původ světa od Boha,
existenci podstaty duchové,
determinismus a indeterminismus,
mohutnosti duše,
svobodu lidské vůle,

názory Dra Krejčího a Dra Ma
saryka,

vliv charakteru, okolí, motivů,

epolečenských poměrů atd. na
volbu člověka
atd.

Stran 251. Cena 8 K 2 b.

Objednávky vyřídí

Družstevní knihkupeství

3 v s '

Mešní vína,
zaručeně pravá, přírodní, neporašen$, nejlepší
jakosti nabízí v soudkách nebo lahvích- 1 litr

po 70, 80, 90 hal., 1 K i výše firma

Alois Čížele,
velkoobchod vínem v Humpelel.

OE Na sta pochvalnýchúzvání po ruce. "Už
Račte dáti přednost vždy závodu osvědčenému.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudiy, faráře vo Výprachttelek)

doporučuje P. T. veledůstoin. duchovenstva
Bvůj osvědčený a Často Vyzaamenaný

výrobní závod
jvšech kostelních paramentů,
Hapolkových praporů a kovového náčiní |:=

"i Cenníky, vzorky i roucha hotová ne ukázku
u ne Ba požádání franko zašlou.

—
Měntuj-jujnjní

j<$tojněn

monnocěvěnín

F'tulnirid

-8100UDAdUD0800PRPTDND-001.00+00.00.8.4.06

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé +pousty prolhaních brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉA
E“ ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí povaze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 82 atr.) po 8'h. 

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

Pi hromadných objednávkách poskytujeme50 procent slevy.
Za nepáatuný obnos tudí* může M- každý

koupiti hojnost v.dělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protilkatolickémi letáky zbožnou osadu
zaplaví: Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-li s. nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

vyvao státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,y si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
jest uveden na- obálce tohoto čísla. Objednávky
obratem vyřidí

administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.

PAMÁTKY.
a whodné dárky

k první sv. zpovědí, sv. přijímání a
biřmování, k missiím a k velikonoční
zpovědi, symbolické obrázky, obrázky
svatých, modlitební kniby ve skvost
ných vazbách a různých. cenách,
růžence., obrázkyv upomínku
na av. křest

vcenách levnýchna skladě má —

Družstevní knihkupectví
nakladatelství, závodkudobní apapíralotví
v Hradol Králové, Adelbortinem.

K Kasatonáy, OKÁČO, SOCÁY, Soir krovy 4

| Jevněprovéší ahoolrent © E odb, škaly sochařské

BOHUMIL BEK v NOŘE KUTNÉ. |



Penize snadno a rychle.
Proč- stále trvá drahota, na to nám odpovídají

úžasaviní citrami moderní rabriky na výrobu kapi
talisinu.

Židovští milionáři získávají každoročně bez
práce obrovské miliony nové. Na př. Singer-Sieg
hartova Bodenkreditka (Pozemkový ústav) | měl
za předešlý rok čistý výtěžek 13,701.139, z čehož
se vyplácí devatenáctiprocentní dividenda majite
lum. Která záložna dá takové úroky lidem nezá
možným, kteří si uloží sem tam nějakou stovku?

+V témže roce RFotschilduv úvěrní ústav měl 18
milionu čistého. zisku. Fo znamená 12 procent ak
ciového kapitálu. Představme si, jak může kava
lirsky žít beze vší práce člověk, který má v pod

obchodník křesťanský do samostatné živnosti dá
čtyři tisíce a za několik let při všem dření, počí
tání a starostech přijde o všecko pro nepředvídané
okolnosti anebo k vuli veliké hospodářské krisi.

Uhezská eskomptní a směneční banka (kte
rá jest také v rukou židovských) za rok 1911 vy
kázala čistý zisk 4,710.850K, salgatarjanská báňská
společnost má 4,730.000 K čístého zisku, z čehož
se vyplácí 17a pul procenta dividendy. A tak tomu
jest u jiných podniku, spravovaných židovským
komandem. U takových finančních ústavu největ
ší zisk nenáleží největším pracovníkuni, ale těm,
kteří mají skoupeno nejvíce akcií. Skutečná den
ní práce ať už tělesná ať duševní jest odbyta pa
katelem, za to však statisíce, ba miliony odnášejí
si ti, kteří celý rok nemusí pracovati nic — nej
výše dle novinářských zpráv přemýšleti, co jim
běžný rok vynese.

Ještě chytřeji vydělávají židé tak zv. termi
novým obchodem. Kšeftují obilím, jehož ani nevi
děli, kšeftují výnosně, aniž by do obchodu dali as
poň. několik korun. Nemají obilí ani skladiště, ani
pracovních sil. Skupují a prodávají obilí na oko,
vyhražujíce si určitý den dodání. Když však se
dostaví okamžik ke skutečné dodávce, vykoupí se
místo toho doplacením té částky, oč zatím přísluš
né množství obilí jest zdraženo.

Bvrsa také dovede způsobiti poplach -mezi
rolníky v čase žní zprávou, jak veliké zásoby se
urodily. Hned vypočítává, že za takých okolností
ceny obilí klesnou hned a budou klesati po žních
ještě více. Ustrašený rolník tedy prodává rychle
pod cenou, aby pro »přebytek světový« mu nezů
stalo obilí na sýpce. Když však židé všecko skou
pí, tak že mohou konsumentům diktovati, pustí do
světa zprávy, jak žně zklamaly, a že z té příčiny
samí musejí prodávati dráže. A co nyní činiti? Ne
chtěji-li vyděděnci zemnřítihladem, musejí zaplati
ti uchvatitelům obilní sklizně tolik. co jest jim
diktováno.

Stará slotynka« chřadla stále více, lid, který
jí přinášel miliony, přestával »podávati štěstí ru
ku.. Za to však stále vítězněji razila si vpřed ce
stu lotynka nová, terminové obchody, bursovní
spekulace. A tato lotynka, kde' se hraje o mozoly
udřených zemědělců jako při kartách, prospívá si
ce jistě, ale ukrutně jednostranně. V ní se již pro
sázely ve prospěch židu jen v Rakousku miliardy.

Ale protože nyní ruzné listy volají, aby bylo
všecko lidové, vyšli židé přéce jenom s blahosklon
ným úsměvem lidu vstříc. Velkobursiní vlídně po
kvnuli dobrým lidem, aby si s nimi zahráli bursov
ní partii. Aby pak ptáčkové snadněji do klece vle
těji, nechají je z počátku maličko vyhráti. Pak však
při hře o větší obnos je přivedou na mizinu. —

Slovo kartel má nyní zvuk přímo příšerný,
Vždyť kartel jest mocí tak železnou, že ani ne
potřebuje rozdávati laciných úsměvů. Rozkazuje
pašovsky, co mu musí chudý lid platit. Všimněme
si jenom několika cifer. Hornická společnost Al
pinka za rok 1910 měla čistého zisku 17milionů
korun, ač úřednictvu a dělnictvu zaplatila pouze 1.3
mil. kor. Týž rok Mostecká těžařská společnost
měla zisku 6.1 mil. kor. ač za práci vyplaceno
pouze 779.500K. Severočeská důlní společnost vy
dělala 3.1 mil. kor.. Škodovy závody platí 12.5
proe. dividendy, Rakouská důlní a hutní společ
nost měla čistého zisku 3.3 mil. kor. atd.

Tu jest viděti, jak se vydělávají peníze snad
no a rychle. Tomuto obrovskému vzrůstu židov
ského jmění ovšem vydatně pomáhají pokrokářské
a soc. demokratické listy, jichž majitelé jsou z ve
liké části u židů zadlužení. Židé ovšem platí tako
vým listům za úsluhu pouze nepatrné procento ze
svých obrovských zisků. Pouhý dobře placený
Insert vykonává přímo kouzelný vliv na >pře
svědčení« požidovštělého tisku. A věnuje-li se
jtovka nebo tisícovka, pak seká list komplimenty
až k zemi, Aby se židovským úplatkářím zavděčil,
fe, jak fest lidokrádán kněžskouštólou. Pohádá
If se socialista k vůli třem korunám štóly, hned se

uje takový případ v několika novinách. A
vedje.se vytiskne veliký článek, jaké blaho

ne, až shrabivý klerikalismus«<bude zdrcen.

l se kladou lidu na oči klapky, aby neviděl,kde:
* .wu..

Francie a Portugalsko poučují hroznými fakty, jak

církevního jmění, Ale u nás musí se ve prospěch
židovských pokladen balamutit lid dále.

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

soovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levné a solidně provádíJOSEE MIKULEC,

uměleckýzávod v Hradei Králové.
Cetná usnání od vld. úřadů duchov. k disposici

Kulturní jiskry.
Zmodernisování společnosti. Pokrokový tisk

uepietržitě volá po největším rozšíření ženských
práv. slibuje od pronikavé emancipace obrození
lidského pokolení. Jako by již ta práce, kterou že
na koná v kruhu rodiny. nebyla často pro národ

ceného demagoga! Že práva žen — zvláště soci
ální a politická —- mají se rozmnožiti, v zásadě
tozumní lidé nepopirají. A právě ve prospěch ka
tolictva a konservatisimu vubec by bylo, kdyby nad
statisíci katolických rodin (a tedy žen) přestali
rozhodovati pokrokóví poséři v parlamentech a

i jinde.
Jelikož však jak aktivní, tak passivní hlaso

nilo železnou moc živlu pokrokářských, nespěchají
s'uskutečněním hlasovacího práva právě ti dema
gorové, kteří o něm nejčastěji mnluví. Nadpokro
koví zednáři, kteří mají v Portugalsku a Francii

se tolko žen konservativních, ale snad ještě více
emancipovaných. které by svým vlastním neu
přímným učitelům a vudcům vytřely zrak, až by

1 jiri bylo úzko jako v kleštích. Anglické sufražetky,
! ktoré řádí po zpusobu furií i proti bezpečnosti ma
1 jetku a života, dávají výstražný příklad. Pokro

káři vidi zjevy velice pochmurné, které neodva
žií se kritisovati, aby se každý nevysmál dusled
Kun jejich vlastního dila. Snaží se však pracovati

| vroti duchum, jež sami zbrkle vyvolali, aspoň ce
, stičkami pokoutními.

Pokrokový tisk i v Čechách pronášel stesky,
proč není emancipace ženská u nás na tak vítěz
ním postupu, jako v Americe. Nuže. co dosud A
merika velikou emancipaci žen získala? Jak se tam

| uplatňují ženy zámožné a velice intelligentní na
s poli kulturním a sociálním. ač mají v té příčině

vliv obrovský? Bohaté dámy zabývají se vlastní
mi čětmí velmi málo, přenechávajíce mateřskou

jest tam na denním pořádku. Zato však mezi nimi
s. šíří sport nejrůznějšího druhu, šílené závodění
v nejdražších toiletách, vzájemná šalba ze zloby
a žárlivosti, vymýšlení bláznivých nových zábav,
kult zvířat nejrůznějšího druhu. Proslulý Rudyard
Kipling právem potepal, k čemu ženy americké své
ho ostrovtipu užívají. A schází-li dostatečný cit k
vlestním dětem, nedivme se, že dámy amerických
mili. nářů nečiní k úlevě bídy sociálních vyděděn
ců téměř nic. Leda někdy si vzpomenou k vůli za
bnání dlouhé chvíle ze sportu něčím vypomoci, ale
děje se to ze zřejmého sobectví, hlavním účelem
takové humanity bývá nějaké sensační pobavení
ar:tokratických dam. Pokrokový tisk stále hlasem
mocnějším poukazuje, jak obyčejný dělník-přistě
hovalec ani se v Americe nepokládá za individu
um, jemuž přísluší nejpotřebnější lidská práva. Ti
síc: a tisíce jich hyne při těžkých pracech, aniž se
veřejnost dovídá o jejich skonu, aniž příbuzným
se odevzdává po smrti jejich těžce vydělaný groš.

Nuže — kde se ozývá výkřik hromadného
protestu intelligentních žen amerických? | Jejich
hlas by byl daleko mocnější, vlivnější, než prote
sty dělnických organisací.

A mají-li tam ženy ke všem druhům kultury
takový přístup jako muži, kolik jmen amerických
umělkyň skutečně vyniklo? Emancipace tam tri
umfuje přece tak dlouho.

A ve Francii? Jest věru charakteristické, pí
še-li sám soc. dem. tisk, že si dělnictvo ve Francii
posud ničeho nevymohlo. A jest tam snad málo
osvícených dam, které mají obrovský vliv? Jest
liže učené přítelkyně zednářských ministrů napá
chaly tolik zla ve státní správě, snad by přece
mohly jiné emancipované Ženy zase organisova
ným postupemzmoci daleko více k zhojení sociál

utěže vlády v. ruce, zradili svá | tuctová
hesla křiklavě — po nabytí moci totiž trva
le ženám hlasovací právo | odpírají. Nebojí

kde není dobré vule, Zato však dámy, které z dlou
hé chvíle přemýšlejí, čím jsou »utiskovány“, anebo
činí by aspoň mohly býti utiskovány, věnují se
velikému uctivání koček, psiku, opiček, malých ha
du a jiné zvěře, Každou chvíli móda »káže. zao
patřiti si nový druh psíku pro zábavu. Za tu zvěř

né hřbitovy pro psy s nákladnými náhrobky. Po
lřbení takového psa vyžaduje větší obnos, než po
chování deseti dělníku. A k tomu zřízena druhá
útulna pro sestárlé psy a kočky -——ale nikoli pro
psy lékařské, honící a jiné, kteří musili konati
něco užitečného.

V Americe jsou poměry ještě modernější. Tam
už se začínají psí zdechliny balsamovati a před po
hřbením vystavovati.

Odkud se šíří nioc dračí, vyssávačské a stá
le měnivé módy? Jejím světovládným, tolik ty
ranským pašalíkem jest pařížský svět intelligent
ních žen. To jest téměř jediné »dobrodiní«, které
vzdělaná Evropa od pařížských žen má. Na jedné
straně volají demagogové, jak prostá práce dělní
ku jest daleko cennější, duležitější, než všecko Da
chtění kráhu inteligentních, Na druhé straně však
se podceňuje ženská výchova zdárné rodiny, podce
ňují se nezbytné práce. které podmiňují zdárný
vývoj národa vubec. A zároveň konservativní
jeptišky za svou skutečnou humánní práci v ne
mocnicích, v ústavech pro choromyslné, hlucho
němé, slepé a opuštěné trží pusté výsměchy. A
ték jest patrno, že zmodernisování lidské společ
nosti jest postaveno na základech zcela pochyb
nýcil Středověká žena i zcela prostá vyniká nad
rozinarným pokolením moderním jako věž, nad
krtčím kopečkem.

Rekordu v prolhanosti dobyl volnomyšlen
kářský Havlíček“, který v 9. čísle podváděl ne
myslící davy touto zúmyslnou lží: »Kněží všech
věku: vědomosti své sdíleli jenom zase s těmi, kte
ří kněžími se stali a i těm jenom povšechně, pone
chávajíce si svoje (?) největší vědomosti pouze
pro sebe (!) a pro'své nejvěrnější, již osvědčené
nástupce. Na jakém stupni mohla býti lidská vzdě
lancst dnes, kdyby (!) od věku byli kněží svoje
vědomostí lidu sdělovali a neponechávali si (!)
jich jenom pro sebe, takže vědomosti jejich, jsouce
jenom málo (!) lidem známy, snadno časem zanik
ly a opět pracně musily býti získávány!«

Předně takovým tvrzením si volní myslitelé
dukladně šlápli na jazyk. Vždyť jindy líčí kněze
jako veliké obmezence, kteří šířili a šíří jenom
tet a staví se z duševní tuposti proti osvětě. Ny
ní pak volnomyšlenkář naříká. proč veliké poklady
vědomostí nechali si kněží pro svou kastu. Lež
taio vlastně se bije do tváře sama. Ale aby drzost
takových slov ještě markantněji vysvitla, stujž zde

několik poznámek. Právě kněží katoličtí byli
prvvím živlem na světě, který prohlásil, že vzdě
lanost náleží všem třídám a staral se o bezplatné
Vviačování i dělnických tříd, které za věku římsko
antického byly sevřeny porobou. A celé řady uni
versit stavěla církev jenom pro kněžstvo? Fakul
ta medicínská na př. byla pro ty, kteří se chtěli
věnovati stavu kněžskému?

Na universitě pražské se přece vzdělal na př.
Jaik Tomáš Štítný, muž, který první v Evropě po
čal universitní vzdělání šířiti mezi prostým lidem.
A což ta dlouhá řada šlechticů starších i mladších,
která na universitách ve středověku netoliko se
nepřipravovaia ku stavu kněžskému, ale naopak
ani netoužila po povolání, jaké bylo výsadou kru
hů učených?Ba ani ti, kteří vystudovali řádněfa
kultu bohosloveckou a docela začali theologii učiti,
nedávali se vesměs vysvětiti.

A ty kněžské vynálezy. Kněží mají obrovskou
zásluhu ve všech oborech lidského vědění. Na př.
kněží missionáři vydali znamenitá díla zeměpisná,
národoptsná. Jiní zasloužili se o velké vynálezy v
oboru svítiplynu, elektřiny, dalekohledu, telefonie,
psacího stroje, hvězdářství, hodinářství, vynálezu
prachu atd. Nechali si ty výzkumy jen pro sebe?
Hned se stávalo lidstvo majitelem jejich velikých
myšlenek.

Ostatně sám nekatolický filosof August Com
te napsal na str. 232 své »Sociologie«: »Katolické
duchovenstvo snažilo se vždy vnésti do lidu všec
ky vědomosti, kterých samo nabylo.< — Ale trou
fá-li si přes to všecko >Havlíček« tak úžasně lháti
o vědecké skrývačce >kněží všech věků«, pak lze
snadno uhodnouti, jak mu jde o pravdu i jindy,
kdykoli o církev zavadí.

Jaroslav Vrchlický zemřel Odešla duše gi
gantická, která na úhorech vyryla tolik hlubokých
brázd, že se Vrchlickému v době jeho tvorby vy
rovnal málokterý evropský veleduch. Původních
spisů vydal přes sedmdesát, rovněž asi tolik vy
šlo z jeho péra překladů z cizích literatur. Otevřel
výhledy do literatur cizích tak úspěšně, že se to
nepodařilo několika jiným pilným jeho souvěkov

vy, Ariostovy, Camoensovy,Goetheovy atd. Ni



kdo nedovedl psáti původní tvorbu a překládati
tak lehce, s úžasnou rychlostí, jako Vrchlický.
Technická snadnost ovšem sváděla veleducha k
práci překotné, takže díla jeho z pozdější doby ne
Sou znátnky nedomyšlenosti, povrchnosti, zavině
né spěchem. Také k pevnému životnímu názoru
světovému se dlouho nepropracoval, jak sám vy
znal. Líbilo se mu všecko, čeho bylo možno použiti
k básnickému zpracování. Ale to všecko nemůže
zastříti pravdu, že v Evropě nebylo muže, který
by vynikal tak obrovským rozhledem po literatu
ře světové, a že byl básníkem veliké ceny, oslavo
vaným daleko v cizině, Ve střední době své umě
lecké tvorby podal národu básnické květy oslňu
jícího lesku, které podržely svou svěží vůni až do
dnešní doby a jejichž krása nezvadne nikdy.

Vrchlický (rodným jménem Emil Frida) narodil
se roku 1853 v Lounech jako syn obchodníkův.
Matka básníkova byla ženou velice zbožnou, od
dávala se hlubokému rozjímání. Babička byla veli
ce obratnou vypravovatelkou pohádek a fantastic
kých příhod. Takové prostředí ovšem působilo na
živou obrazotvornost mladíkovu velice intensivně.
Jako malé pachole po 4. roce svého věku byl Emil
dán k svému strýci faráři Kolářovi do Ovčár, kde
byl ponechán až do roku devátého. Sem také do
jížděl mladší strýc, kaplan Alois Kolář. Oba pů
sobili znamenitě k duševnímu rozvoji nadaného
chlapce, který již tehdy z knihovny strýcovy četl
díla klassická. Studia gymnasijní započal r. 1862
v Klatovech. Pak studoval v Praze a jako septimán
začal dávati do tisku své básnické prvotiny.

Roku 1872 vstoupil do theologie, ale již za půl
roku přestoupil na fakultu filosofickou a počal stu
dovati velice pilně cizí jazyky (zvláště románské).
Pak rychle za sebou střídala se“různá jeho povo
lání. Slavného historika francouzského učil češtině,
stal se vychovatelem v šlechtickém domě, suploval
na přažském ústavě učitelském, stal se tajemníkem
na české technice, pak činoherním referentem >Po
kroku: (pozdějšího »Hlasu Národa«). Konečně po
volán za mimořádného professora všeobecné lite
ratury na českou universitu (r. 1893), r. 1898 pak
potvrzen jako professor řádný. Čestným dokto
rem filosofie se. stal r. 1892. Roku 1901 byl spolu
s drem. Ant. Dvořákem jmenován doživotním čle
nem panské sněmovny. Tam proslovil řeč ve pro
spěch všeobecného hlasovacího práva.

ních lyrických. I v epopeji jsou některé jeho plody
nádherné. S menším zdarem pokoušel se na poli
tvorby dramatické, ačkoli některá jeho díla na
české scéně dobyla si práva trvalého.

V jeho některých básních jsou silné záchvěvy
křesťanské negace, jinde však zvučí struna čistě
křesťanská, okouzlující hlubokým citem. Nebyl te
dy Vrchlický mužem důsledným, básníkem zásad
ostře vykrystalisovaných. Ale tolik dlužno říci k je
ho pochvale, že nevnucoval úsilně veřejnosti ně
jaký takový filosofický náhled, jejž sám dobře ne
promyslil, jak jest posérským zvykem moderních
jepic, které chtějí nedostatek básnické fantasie a
filosofického rozhledu maskovati pósou odporně
nadutou. Přiznával se ochotně k svým nedostat
kům, neurážel hrubě nikoho, ani ty své soudce,
kteří k němu byli velice nespravedliví. Pomáhal
velice rád a obětavě mladým talentům. V obcování
s každým projevoval nelíčenou bodrost, zděděnou
po rodičích, nevynášel se nad nikoho.

Není divu, že v podzimu svého života přichá
zel po dobré úvaze k témže duševním metám, k
jakým jeho veliký souvěkovec Sládek, že srdce
jeho zahořelo plným žárem křesťanských idei, že
v těžkých chvílích uznával hojivý balsám, plynou
cí z křesťanského náboženství. A jestliže již dříve
v plné mužné síle rád s duchovními obcoval, loni
za vleklé své choroby ve Volosce srdečně uvítal
redaktora >Vlasti«. A pak, pronášeje přípitek, řekl:
»Dobrotivý Bůh mne ranil, ale ponechal mi zdra
vý rozum, z čehož se raduji.« Dojemné to vyznání
víry v Boha osobního! V Domažlicích dlouho chu
ravěl, až dne 9 .t. m. před 10. hodinou v noci opu
stil jeho veliký duch tělesnou schránku. Slavná
paměť bude mu zachována v národě stále.

Zdokonalení českého spisovného jazyka roz
hodně se neprovede stálým přijímáním cizích slov
románských. Před krátkou dobou bujela u nás ta
ková horečka modernosti, že literáti počátečníci
schválně vyhledávali ve slovnících cizí slova, aby
vpletli do svého romantického slohu něco nového,
sensačního. A tak se jejich literární rozpravy hem
žily tolika cizími výrazy, že i vyspělý intelligent
musil sahati ke slovníku cizích slov, aby té češtině

zásoba u domácích a jako by některé me
zery se y velice případně vyplniti přejmutím
slov z jiných slovanských jazyků. V Německu se
pokračuje v očišťování jazyka národního. Saská

najměE: rozmachu,jakoby nebylahojná

zdravou očistu. U nás však, kde za středověku by
ly tak pěkné významy soudní.a obchodní, hemží
se nyní mluva právnická i obchodní cizími výrazy,

„přece se má dle moderních hesel věda populariso
Prati! Přibírají-lise některé nové.významy z nou

ze, lze to lehcé vysvětliti, Aleseomiuvitelno:jest;
uvdějí-li se místo dobrých, stávajících slov če

přece má národ český úplně volnou ruku, do oči
sty českého jazyka centralismus vídeňský neza
sahuje. Nuže, tedy, novoslavisté, konejte povinnost,
která jest vám nejbližší, aby slovanské horování
se uplatnilo také v drobné záslužné práci!

ZÁPIS
žaotva do klavírní školy
Ferdinanda Knepra;

státně zkouš. učitele hudby

a pěvecko-hudební školy
Málky Kneprové,

státně zkouš. učitelky hudby

koná so od 1 záři t r. v místnostoch
školních v Eraóci Králové,Jiříkovatř. 202.

Přiblášky též písemně.

Školní rok začíná 15. září t. r. a končí
15. července 1013.

Vyučovací předměty:
Hra klavíroí dle prof. Jiránka.
Zpěv dle školy Pivodovy.
Hra na housle dle prof. Ševěfka.
Všeobecná nauka.o hudbě.

Vyučovací plán pražské konservatoře.

Pro cvičení žactva ve veřejném vystupování
pořádají se hudební matinee a produkoe.

Půjčovna pian.

Národohospodářská hlídka.
Co stojí hospodáře 1 litr mléka za dnešních

poměrů. Otázku tu zodpovídá řiditel J. Oswald v
Českých listech hospodářských takto: [ v přízní

nicích (3000 litrů mléka ročně, aneb 8—8 a půl litru
denně průměrně na krávu počítáno), 1 litr mléka
těžko pod 12 hal. se vyrobí; pří neuspokojivých

to výrobní ceny při lacinější čeledi a výlohách za
správu nejvýše 3 hal. se uspoří. Ve stájích, kde

ta na 168haléřu vystoupí. Dojíme-li ještě méně a
prodáváme-li mléko při tom levně, pak není divu,

„že mlékaření se nevyplácí.
Umělé lihnuti vajec v Číně známo jest od dvou

tisíciletí; kvočna tam nahrazena zvláštní píckou k
líhnutí. Líheň provedena jest v selském stavení,
jehož zdi stavěny jsou z vepřovic. Celý prostor
světnice zaujímají válcovité stojaté pícky z cihel
a omítnuté pískem. Do válcovitých zdí pícky pono
řen jest kotlík, jehož okraje leží na hořením okraji
zídky. Dno kotlíku pokryto jest vrstvou popelu asi
25 cm vysoko. Koš s vejci postaven jest přímo na
popel. Na vejcích spočívá dosti veliká slaměná
rohožka. Když se vejce do koše vložila, zanítí do
hlížitel oheň dřevěným uhlím. Pak se vejce něko
likrát obracejí a překládají a konečně po 15 dnech
položí na polici kolem zdi a teplem v líhni dospí
vají k vylíhnutí.

Stav řepy v Rakousko-Uhersku dle výpočtů

žloutne, jest celkem dobrý a lze počítati s dosti
vysokými výnosy, obzvláště, dostaví-li .se delší
doba slunečna. O výtěžku rozhodne počasí pří
štích týdnů. .

Na trhu peněz jeví se k podzimku zhoršení,
jak svědčí sama rakousko-uherská banka. Zhor
šení stavu banky koncem srpna činilo 221.9 mil.
korun, kdežto před rokem pouze 180.1 mil. korun.
Ve všech položkách jeví se přesuny méně příz
nivější než loni. Zásoba směnek vzrostla letos o
133.5 mil., loni pouze o 160.5 mil. Nikdy ještě ne
měla banka koncem srpna tak značný oběh banko
vek kovem neuhrazených. Oběh ten činil fento
krát 814 mil., před rokem jen 668 mil., přede 2 ro
ky 516 mil. Krátce zhoršení na -trhu peněz proti
loňsku znovu značně vzrostlo a sotva jest naděje,
že by se tento směr v příštích týdnech změnil.
-© alle z brusselské cukerní konvence vystupu

stoupiti k vývozu svého cukru, aniž by zmen
šila cla. Tato žádost býla však odmítnuta a. Italie“

události: nepřikládá:zvláštaí důležitost., Cukerní
- průmysl ital
vývoje.
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Sociální besídka.
Sazečům, tiskařům a strojmistřům v kmihti

skáruách na Moravě budou opatřena dobrá a trva
lá místa. Typografové, ochotní vstoupiti do kondic
na Moravě, mohou se usídliti dle přání v Brně, Olo
mouci, Třebíči, Strážnici, Drahotuších atd. Místa
sprostředkuje a veškeré dotazy ochotně zodpoví
Spolek křesť. knihtiskařu na Moravě v Brně, Bi
skupská ulice I. Ve všech tiskových místech na
šich přesně dodržován jest normální cenník pra
covní a mzdový pro veškeré vyučené a kvalifiko
vavé pomocníky knihtiskařské a písmolijecké v
rakouských zemích korunních.

Soc. demokratický terror před soudem. U sta
vitelské firmy Můnzer v Hamburku bylo mezi 30
zedníky 28 soc. dem. organisovaných a 2 křesť. so

ciálové. Soudruzi nejdříve křesť. sociály pře-
mlouvali k přestupu, ale marně. Naladili proto o
střejší toninu. Soc. dem. sekretář Lehman svolal
schůzi a doporučil soudruhůúm,aby odepřeli praco
vat, dokud křesť. sociálové nebudou propuštěni.
Firma iněla pilné práce a proto svolila a křesť.
sociály propustila. Sekretář Lehman dokonce před
sedovi křesť. soc. odbočky prohlásil, že je >sta
ré usnesení soc. dem. svazu zednického, aby se ni
kdy s »křesťany« nevyjednávalo«. Propuštění ode
vzdali záležitost soudu a státní zastupitelství žálo
valo 13 soc. dem. terorristů pro přestupek proti
$ 153 živnostenského řádu (ovšem německého). V
první instanci byli obžalovaní osvobozeni, ale trest
ní komora zemského soudu hamburského v líčení
dne 8. srpna rozsudek první instance zrušila a od
Soudila 2 obžalované na 3 týdny vězení a jednoho
na 2 týdny vězení s obvyklými vedlejšími tresty.
Ostatní prošli bez trestu, když ujistili soud, že po
slechli jen pokynů svých svazových funkcionářů,
jinak však že na propuštění křesť. soc. dělníků jim
nezáleželo, poněvadž s nimi často pracovali. —
Předešlý týden bylo též v Norimberku odsouzeno
30 soc. demokratických odborářů pro terrorismus.
Zodpovědní vůdcové soc. demokracie k terroris
mu, jejž členové jejich provádějí, klidně přihlížejí,
ba je i dokonce povzbuzují. Tak napsal úřední or
gán soc. dem. »>Vorwárts« dne 19. února 1908:
»Dělník, který své kollegy nucením (Zwang) do
soc. dem. organisace vhání, jedná vysoce morál
ně (!?), poněvadž je nutí, aby použili jim příslušné
ho koaličního práva.« Jestliže vůdčí orgán takové
zásady otevřeně hlásá, pak je celá strana za fa
natismus a terrorismus svých stoupenců plně zod
povědna. Zájem nesociálně dernokratických dělní
kit však žádá, aby soudy všemi přípustnými přís
nými tresty soc. dem. násilníky stíhaly.

Ale jest nutně potřebí, aby křesťanský dělník
byl dostatečně chráněn i v Rakousku. Kdyby ne
hrozil každou chvili vyhazov z práce tomu, kdo
se neklaní rudému praporu, celé Šluky zajatců by
železnou hradbu soc. demokratickou opustily.

Kdo je ve službách židovského velkokapitatis
mu. V Lubně odsouzen do vězení soudr. Rackh
za to, že nazval vědomou lží výrok křesť. soc. po
slance Prischinga, jenž vytýkal nadsoudruhům dr.
Diamandovi a Glóckelovi hájení zájmů velkokapi
talismu. Žalovaný soc. demokrat chtěl nastoupiti
při odvolání »důkaz pravdy« a obrátil se o potřeb
né údaje na ony dva soc. dem. poslance, ale ti
moudře — mlčeli, až lhůta prošla, a i potom podali
materiál takový, že odsouzený raději také — mlčel
a odvolání nepodal. — Prisching navrhoval v roz

by! daně zprošťován, ale i proti tomu hlasovali sou
druzi Schiegl, Volkert a Modráček. To je ten jejich
+boj« proti velkokapitalismu.

Sekretariát Matice

Cyrillo-Methodějskéoporouč

paramenía prapory spolkové

a veškeré církevní náčiní
firmy

Fr. Stadník,
stálý přísežný soudní znalec
-| Olomouo,

(naproti kostelu P.Márie Sáěžné.

—- Za půl roku odvedeno přes

*: +800: K-MaticiCyrilo-Meth.

Pons objednávkouBray Fak 1:
o Matici

a
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Č Do Hradce Královéa okolí.
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Centrála v Praze. — Ako. kapitál K 6,000.000, vkladyca K 10,000.000.

Piliáiky: Domažlice,Kolešovice, Liberec, Plnod, Smíchov,Král. Vinohrady.

ČESKÁ BANKA3
filiálka v Hradol Hrálové

s přidruženou expositurou v Jaroměři.

Zúročí vklady na knížkách

ot onnatenh
4/2-6/0

kladní knížkya složní lístky pošt. telny zdarma.IKoupě1 prodej
' ukladasích hodneta volkerýchúkolíza nejvýhodnější kurs.

vovým cu so všemi bursemi evropskými. Kommisionářský obchod SUcukrem, kávou, bavinou atd. Volkoobohoduhlím,koksem,
Vápnem a cementom.

Velkoobchodobílím, slamou, senem, Jetelovým semenem, voško
rými krmivy, dále stroj. hnojivy, kalnitem, solí drasolnatou, struskou

ThomasovouaJedkem. rt ječmene. Cídicí bavina.

Dovoluji si ctěnému obecensivu

nabidnouti vlastní výrobu

dětské a diočí

fonfekce.=

5
ša NSA

od. Sndkoroná
Hradec Králové, Pospíšilova třída.

LORETA( .
ču4u4u6-+0 Školníknihy

Právovárečný Biskupská knihtiskárna proústavyhradecké
w| v Hradci Králové fy

nabízí své ochotné služby ku prove v předepsaných a schvále
a. ©

m M denívšechzakázekz oboruknihtisku. ných vydáních zvláště vdo
Ceny mírné,vyřízenísprávnéa rychlé. statečném počtu, 3.: :£

a a pro školy obecné

č. 104 w Hradoi Král. Mešní rim
dívčíachlapecké,

jest velice levně a za výhodných podmínek 3 B E nižší BE
Www-na prodej. "© %

a vyšší gymnasia
stále na skladě.

—— nutemýa —|Ř ZATUČENĚ pravá u m Veškeré mmo. a dodána objednávku | . třeby.

Kursyvyučovánítanci ka Poman n kan
které Vám vždy řádně a ku spo

kojenosti poslonží. < £ = %

Svůj k svému!

Družstevní Fnidkapeotní
nakladatelství, závod hudebnía papírnictví | +

“ +čtv te ěk “ v HradciKrál, Adalbertinum

Nejvýhodnější dary doponěnjePTVDÍvýchodočeský závod "UB

WaVÁCLAVPOTŮČEK,"252 é
7 ledním eroge gel nimaina D4)Gabll 1.. JemoR atSn04m00néRÁodaeo 0

-a esthetice
zahájí podepsaný ve druhé polovici měs. září

ve dvoraně Adalbertina, Měší.Bosoty 
a Mvnostensko-čteu. Jednoty v Hradci

Králové.

Žb 8 informacekaždodenněv bytě(Palackéhoč, 960, I. patro).

Jan Košťál

Ceny za litr od 80 hal. výše.. Úoctivě zve



Doporučujeme

> našim rodinám

KOK V VÍ |
Veledůstojným W SvatováclavskéMAticeŠkolské,5000 Vidí zaměst. se

duchovním a patronátním úřadům!

Odborný závod pozlacovačský

GAUDENU APPL,
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

rr | oltářů,
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Rozpočty a nákresy zdarma.
Na požádání dostavím se ihned.

XXX

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailii,

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pazířskáKarla Zavadila
nástupce Antonín Zavadil

v HradciKrálové,
v nově zřízených místnostech, Čelakovského tř.

(za živnostenským domem)
ku zhotoveníveškerýchke
otelních nádob ze stříbra,
bronsu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejakvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přezně, čistě a důkladně
ahotovuje se v mé vlastní díjně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou as ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Biskupskou Milestí rovide
vány.

Mešní nádoby jem v ohmí
ulatím za ceny velice levné.

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

Všezasílámjen emne
Vzorky, rospočty,nákrenyhotovés užna ukásku

te zašlou.

Chuděka kosielam možnosplácetbes přirášek.
ORP“Staodporučeníačestnýchuznáníporuce.“ij

Prosím velédůstojné duchovenstvo ©laskavou přízeň
a důvěruzávododomácímu.
Opolkůmdoporučuji rychlé a levné provodoní

odznaků spolkových atd.

POTŘEBUJETE

SVĚTLO ??
Doporučuji k nastávající době:

řepkový se zárukou pravosti jasně a bez
S ní hořící1 kg.za 1K 20h,

sriěky hospodářské,kus 2 4 6 b, i kg. za1K4h
gvičkystearinevé,1 balíček60,80,88b,1K,
oyíškyvosková,gasolín, potrolej, karbid,

| s8 nejlověější denní ceny.

JOS, JELÍNEK,
perfemerie a mydlážovétv radel Králové.

PARAMENTA

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslol, poramenlů
ovevého© náčiní ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové„osníky, rozpočty, vzory a hotovézbožíkvýběrufra
Bez Kelkomnstaké režie ve vlastních dílnách a

pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
oeny aš o 30%, než všude jinde.
Jabil. 100 Jet. trvámí a 40 led. vlasímí činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

v Hradoi Králové, Svatojanskénám.č. 76.

Zařizování Velkosklad

elektrického lostrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

a přístrojů
Dynama. k vaření

Motory. a topéní.
, Instalační

Žárovky: materiál za
Osram, tovární ceny.

Tungsram,
Tantal. Solid.obsluha..

Rozpočtyzdarma. — Ceny levné.

kJ X8DX663XjaséXv

i, Rychnověnad Kněžnou(zasílá na požádání vždy

dle roční saisomy kollekci
nejmovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tus i ciso

zemských.
Četná uznámí zvláštěz kruhůvele

x důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze méhe ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte,- prosím, maleu objednávku na

zkoušku,

X6X

i
Xvelejemné látky na taláry.X

Též na splátky bez zvýšení cen! 1
X 6D X BB X GBDX BDX GSDX

Dvě prostranné
místnosti *'

svláště dobřese hodící jsou ihned

k pronajmutí. — K doptáníufirmyK. V. SKUHERSKÝ,
| « 0 K dramí forátna nábytku v"radní Král |

|

. výrobou tužek. 73
Objednejte přímo u WEBRA tamtéž, ušetříteOP* 50 procent. "Jy

Jemné tušky cedrové tucet 80 h. Jemné tužky inkoustové
tucet VOh. Jemné tutky barevné tacet 80 h. Jemné tušky“.

(po lesníky tucet 90 h. Jemné pro truhláře, tesaře,amen. tucet 60 h. Obyčejné velké bílé tucet 15.h..
Držátka mu péra 144 kusů K 1-80. Vzorková zásilka:
od K 188 až 18 K dobírkou neb předem pouze u

ADOLFAWEBRAv Čes. Budějovicich,číslo 46.

zapsané společenstvo s ručením obmezeným
v Hradci Králové,
: (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

za 449 až 5%
úrok a to dle výpovědi,

ORP“ Složní lístky na požádání zdarma. "UW

Uhlí nejlepšíjakostico nejlevněji. :

Obráz.ky svatých
v různých cenácb, levné
pro školní dítky,

obrázky smuteční

a upomínkygk; sv.
přijímánía zpovědi

lze dostati

v Družstevním knihkupectví
v Hradel Králové (Adalbertizam).

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

Sa
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oken.kostelních V Ap
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6

tkirey| odborná Beze
všíKaaost)těkudefinitivníp
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Předplatné na čtvrt roku 2 KóUh
Čislo 38. >.. na půl roku 5K—h

Slavný den katolictva.
Slavnostní neděli, dne 15. září, v níž národové

celého světa s vroucí zbožností poklonili se v nii
lionovém městě Vídni před svátostným Spasite
lem, máme za sebou. Přes to však v myšlenkách
stále ještě dlíme při slavnostních aktech a před
námi vynořují se slavnostní sjezdy. jež v srdcích

tak velkého a úchVatného jsine nezažili.
Slavnostní průvod, jenž za obrovské účasti

všech národu vídeňskými ulicemi po několik hodin
se pohyboval, zřejmě všemu světu dokázal, že do
posud obrovské davy svého Spasitele nejen milu
jí, nýbrž také jsou ochotni oběti pro Jeho slávu
přínésti.

Píšeme oběti. Vším právem. Vždyť statisice
upřímnýchkatolíků od prvních hodin ranních až
do 1 „hodiny odpolední ve stálém dešti, větru i

na svých místech, čekajíce na okamžik, v němž
skloniti budou moci kolena svá před triumfální ce
stou Krista Ježíše, skrytého v nejsvětější Svátosti.

Ačkoliv vytrvalý, studený déšť po řadu dní
pronásledoval účastníky kongresu, přece slavnost
ní nálada nikterak nepoklesla a vrcholu svého do
stoupila, Když v neděli ráno všemi ulicemi vídeň
skými proudila zvěst, že Jeho Veličenstvo císař
sám se vyslovil rozhodně, aby slavnostní průvod
za každých okolností se konal, při čemž pozna
menal, že též sám s celým dvorem s-určitostí slav
nostního průvodu se súčastní.

Nikdo tedy nedbal deště, jenž v některých
okamžicích přímo nemilosrdně spousty vod chrlil.
Již ráno kolem 6. hodiny všemi ulicemi vídeňskými,
ústícími do I. okresu, zaznívaly jásavé zvuky hu
debních kapel, za nimiž celé plukv účastníků do
vnitřního města se valily. A každý národ, každý
spolek kvapil na místo, pořadatelstvem stanovené.
Přesně v 6 hodin ráno byl celý I. okres uzavřen
kordonem vojska, veškerá doprava pouliční drá

byla zastavena.
Vojáci pěší i jízda a policejní stráž pečovali o

to, aby pořádek všude byl zachován a.aby účast
nici kongresu bez obtíží na svá místa mohli se
dostati. : ' |

Plán, dle něhož průvod měl býti veden, vy
pracoval princ Bedřich Lichtenstein. Hlavní shro
máždiště, z něhož řízeny byly všecky skupiny, na
cházelo se na rohu Ringstrasse a Wollzeile.

Vrchní řízení průvodu měli: Princ Bedřich
Lichtenstein, markrabě Pallavicini, hrabě Dubský
a baron Morsei.

Přesně v 7 hodin ráno stály všecky spolky,
hudební kapely atd. připravené na svých místech.
O půl 8. hodině dáno bylo vrchním řiditelem zna
mení ku započetí průvodu, jenž trval téměř šest
hodin.

První vykročily Mariánské studentské kongre
gace, provázeny jsouce mohutnou hudbou a nad
šeně provázeny statisíci, tvořícími postranní špa
lír. Za nimi německé studentstvo z Krajiny, pak ně
mecké studenstvo vídeňské a jiných zemí. Řady
byly přesné, spořádané v šestnáctistupech.

Pak následovali Češi, Moravané a Slované
vůbec tímto pořadem: Patronát mládeže s prapo
rem, katoličtí tovaryši z Prahy, Mariánská družina
z Dolních Hbit, České Budějovice, Kardašova Ře
čice, Český Západ, katolická jednota svatováclav
ská, organisace české strany křesť. sociální. Kut
ná Hora, Semily, Smíchov, Domažlice, Králové
hradecko; Litoměřická diecése atd. Přesně za tě
mito následoval český >Orel«, veden poslancem
Kadlčákem z Moravy. Více než 600 statečných
Orlů moravských a českých hrdě kráčelo po ví
deňské dlažbě. Obraz úchvatný, nezapomenutelný!
A hned za tímto Sdružení venkovské omladiny.
Hudba vlčňovská od Uherského Brodu hrála
»>Bože, co's ráčil před tisíci lety«. Tislcové
zpívali s ní. :

A opět.nové a nové. spolky se vynořují. Při
chází Moravské Slovácko, pak Ronov nad.Doubr.

'£ Čech, Benešov, Chotyšany, Praha VII., hned za
nimi obrovské řady Slovákův úchvatnýchkrojích.

Nikdo nedbá deště, všude vidíte nepopsatelné
nadšení. *

V Hradci Králové, dne 20. záí 1412.

A sotva že Češi odešli, valí se proudy nové.

sturm«x,ozbrojený sekyrami. holemi, motykami a i
jinou zbraní, nesou v popředí obrovský nádherný
kříž, 5 metru vysoký a 2 metrické centy těžký. V
čele jejich kráčí muž postavy obrovské, téměř 2
metry vysoké.
Průvod Tyrolanů trval přes půl hodiny. Sotva

: přešli, objevily se nádherné prapory německých
* katolických spolku tovaryšských. Bylo jich přes

140 pod nimi pak obrovské řady mladistvých a

než přešli.
Následují opětně Slované. Jsou to Slovinci ko

rutanšti. A jim v zápětí kráčí slovinský Orel po
, čtem 400. Slovinský Orel liší se od českého kro
-©jem, neboť košile má červené, jako český Sokol. V
: zásadách ovšem jde zcela po boku Orla našeho.
| Za slovinským Orlem vynořují se nové pluky.

jsou to Jihoslované, vedení říznou hudbou. A hned
-za nimi valí se proud Poláků počtem přes 900, ve

dený knížetem Sapiehou. Za nimi následují Chor
vaté, jichž je daleko přes 4000. První oddělení prít
vodu končí řadou bodrých Italů v červených.ná
rodních krojích...."

II. oddělení průvodu.
Tento počínají vídeňští Češi, organisovaní v

zJednotě sv. Methoděje« a >Třetím řádě sv. Fran
tiška«. Je jich značný počet. Přicházejí pak Haná
ci od Prostějova, za nimi se berou katoličtí mužo
vé z diecése brněnské. Je jich daleko přes tisíc.
Úřednictvo knížete Švarcenberka v uniformách

(přes 250) rázně si vyšlapuje za Moravany.
A sotva že přešli, postupují skoro půl hodiny

jako řeka proudy Vídeňanů, sdružených v různé
spolky. Za nimi studentstvo vysokoškolské, pak
městská rada vídeňská s purkmistrem dr. Neu
mayerem v čele. Za touto kráčí říšští a zemští po
slanci. Mezi nimi dr. Hruban, professor Šrámek.
dr. Zahradník a jiní.

Opětně nový nádherný.obraz se vynořuje, při
chází kněžstvo. Není rozdělené. Češi, Moravané.
Němci, Tyrolané, Halové, Belgičané. Angličané.
Francouzi, Uhři atd., všichni svorně kráčí vedle
sebe, modlíce se společně !atinsky. © Bylo 'jich
přes 5500.

Za kněžstvem kurátním kráčí kanovníci. dok
toři theologie, dlouhá řada prelátů, biskupů a arci
biskupů, kteří ze všech dílů světa se sjeli. aby
svátostnému Spasiteli svoji úctu projevili.

Hierarchie uzavřela II. oddělení průvodu.
Na okamžik nastává přestávka, očekává se

HI. oddělení. Všude pozorovati velké napětí. Vždyť
všichni vědí, že v oddělení III. pojede celý císař
ský dvůr s Jeho Veličenstvem v čele a papežský
legát kardinál Van Rossum s kardinálem drem.
Náglem. Ve středu těchto vznešených hodnostářů
bude Kristus svátostný, k Jehož poctě tolik davů
kráčí!

Za všeobecného pohnutí přijela tělesná stráž
panovníkova na 24 sněhobílých koních. Koně ve
deni jsou lokaji nádherně ustrojenými. Dvorní tru
bači zvučně vyhrávají generálmarš, doklad, že Je
ho Veličenstvo se blíží a s ním nejsvětější Tělo
Páně.

V obecenstvu stoupá rozechvění, všichni sna
ŽÍ se zaujmouti výhodnou posici, aby Nejsvětější
Svátost Oltářní a Jeho Veličenstvo císaře co nej
lépe uzřeli.

Za dvorními trubači následoval dvorní pojížd
ník, pak osobní garda císařova v nádherných, čer
vených a zlatem zdobených kabátech, mající dlou
hé halapartny. Za těmito jeli čtyři pažata, Jeho

[ Veličenstva tajní radové, jichž byl též veliký po
1 čet, duchovní rádci papežského legáta, 24 biskupů
| a 12 kardinálů. Sotva tito minuli, přijelo 5 šesti

spřežních kočárů, v nichž se nalézali arcivévodo
| vé: Karel František Josef s Josefem Ferdinandem,

Petr Ferdinand s Jindřichem Ferdinandem, Fran
tišek Salvator s Leopoldem Salvatorem, Karel Ště
pán s Bedřichem a Eugen s Karlem Albrechtem a
Josefem.

A nyní přijíždí nádherný skleněný kočár prin
ců se zlatou střechou, tážený osmi vraníky. V po
voze tom- tají se pod způsobou chleba Ten, který

Inserty se počítají levné. R čník XVIII.

——

slavil triumfální vjezd do Jerusalema, aby nyní
triumfoval v srdcích shromážděného katolictva.

Po stranách povozu kráčí klerikové s hořící
mi pochodněmi a kaditelnicemi. V kočáře jest pa
pežský legát kardinál van Rossum a kardinál ví
deňský Dr. Nagl. Oba klečí před Nejsvětějším, u
dělujíce svátostné požehnání zástupu. Dojemný
to okamžik, jejž těžko popsati!

A sotva že poodjel povoz s Nejsvětějším kus
dále, slyšíte hřímavé volání, které se nese jako
bouře v korunách velikého lesa: »Sláva, hoch, el
jen, živio!. Vidíte mávání klobouky, šátky, pozo
rujete nevýslovne vzrušení a jásot... Císař pán,

| kmet 83letý přijíždí v povoze taženém osmi sně
r kobílými komoni. Jemu po boku sedí následník trů

nu Jeho císařská Výsost arcivévoda | František
Ferdinand Ze zraku obou vyčtete na první ráz
hluboký dojem, vyvolaný obrovskými ovacemi v
srdcích jejich. Oba se uklánějí, vroucně jásajícímu
lidu děkují.

Za vozem Jeho Veličenstva následovala těles
ná garda císařská, rakouská i uherská. Za ní pak
oddělení jízdy. jež průvod uzavřela.

Mše svatá na hradní bráně sloužiti se nemohla,
neboť všecko takřka se stápělo ve spoustách vod.
Proto nařízen byl rozchod. A tento se děl v plném
pořádku.

K vuli zajíinavosti dodáváme: V oddělení I.
kráčelo 41.129 mužu. V oddělení II. 26.720 mužu. V
oddělení III. 16800 mužu. Po stranách ve špalíru
účastnilo se nejméně 600.000 mužů a žen. Průvod
o půl 8. hod. ranní počal, o půldruhé hodině odpo
lední skončil. Zanechal v obecenstvu dojmy, jež
nikdy z paměti nevymizí. Přes všechnu nepohodu
i zlobu nepřátel skončil okázale.

Svátost. Spasiteli, který od dědiců Zákoníku
| iest tolik urážen, přinesena vstříc láska a vděčnost
| nejvroucnější. Kristus žije, Kristus vládne Kristus

vítězí.

Volné listy.
Filosof proti víře. Před několika týdny zabý

vali jsme se na tomto- místě dopisem. Masaryko
vým, svědčícím občanum v Bystřici pod Hostý
nem. kteří projevili nespokojenost s obranou Ma
charovy čítanky. Jest v dobré paměti, že Masaryk
Bystřickým odpověděl zpusobem, kterým vyvra
cel sám sebe. S vysoka na příklad napomínal, aby
jednali čestně ve volbách a správně zastávali své
funkce. V zápětí však dostalo se mu ujištění, že
právě jeho stoupenci v Bystřici spravují své úřady
nejmizerněji. Masaryk tvrdil, že nadávky Macha
rovy obsaženy jsou ve sv. evangeliích, a na ručest
bylo mu dokázáno, že mluví jako slepý o barvách.
Rozhovořil se, že obrana, kterou katolíci v parla
mentě konali, jest vlastně policajtstvím, a přesně
logicky dovodili jsme, že pak důsledně musila by
se zavrhnouti každá obrana, zakládající se v zá
koně, kteroužto anarchií dostali bychom se šťastně
v dobu barbarskou, v níž nebylo žádné právní jisto
ty a z níž člověčenstvo kulturním pokrokem se
vybavilo.

Masaryk však ve svém otevřeném listě mlu
vil také o víře. Slov jeho jsme nezapomněli a dnes
se k nim vracíme. »Strana Vaše,< pravil Masaryk,
»nedovede klidně vyslechnout důvody a nedovede
klidně uznat, že již veliká část lidí Vaší církvi při
náleží jen formálně, matrikově, ale že již nevěří a
věřit nemůže.«

Když již Masaryk ve spojení s Macharovou
čítankou mluví o důvodech, poznamenáváme, že
se rouhá pravdě. U Machara jakživi důvodů jsme
se nedočetli, nýbrž slyšeli jsme u něho jen nadáv
ky a paušální náboženskou negaci, kterou si co
nejlaciněji poříditi může každý nedouk. A že před
náškové cesty Macharovy, konané po Čechách
proti náboženství našemu, nebyly nic jiného, než
lží. dílem úmyslné zkrouceniny, a dílem výplody
zabedněného nevědomce, dokázali jsme v »Obno
vě« zcela určitě a jasně. Byl to tedy kabinetní kou
sek pokrokářské nekulturnosti, voditi Machara po
Čechách a na místo rozžehování světel balamutiti
posluchače věcmi, vypsanými z bezcenných pam

, letových škvárů. Ostatně ani básnické Macharovo
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vyjadřování těchto pomluv neobstálo již před kri
tikou mužu, kteří měli dosti odvahy, aby Masary
kuv klient označen byl jako mělká, zfanatisovaná
duše, jejíž obzory jsou až hrůza obmezené. A po
těchto zkušenostech a po této pokrokáře zahanbu
jící historii Masaryk katolíkům, bránícím se proti
Macharovým surovostem, pojednou vytýká, že ne
dovedou klidně vyslechnout duvody! Machar a dů
vody! Autor škytavého mnicha a věcné důvody!
Štvavý pamfletář a pravda! Brániti Machara a
mluviti o jeho duvodech, znamená duchovní násilí.
Seneka, sedě na pytlích plných zlata, také dekla
moval o střízlivosti života a velebil chudobu.

Ve svém veřejném listě Masaryk mluvil o du
vodech také po této stránce: »Ve své interpelaci
říkáte, že Machar Čitanku napsal jako básník sám,
nezodpovědný plně jako takový; pokud tomu lze
rozumět, upozorňuji, že básník jako Machar se
odpovědným cítí, odpovědným před národem i u
měním a že proto právě svou čítanku sátn sestavil.
Vaše strana má právo názory básníkovy tiskem a
slovem svými duvody potírat, proti Vašim důvo
dum postavíme důvody své — avšak Vaše strana
utekla k státnímu návladnictví.«

Není pravda. Proti všem vývodům v přednáš
kách Macharových jsme v »Obnově« postavili své
duvody a hrubou nevědomost Macharovu osvítili
jsme světlem přímo příšerným. Machar nám od
povídal nadávkami, špiněním a Masaryk tehdy ani
nemukl. Kde pak tedy, u všech všudy, byly ty
pokrokářské důvody? Jak patrno, nikdy člověk ne
mluví špatněji, než když hájí věc, o jejíž neprav
dě jest přesvědčen. A obrana Macharova, kterou
Masaryk v potu tváře podniká, podle toho vypadá.

“

Víra a věda. Moderní člověk dle Masaryka
nábožensky již nevěří a věřiti nemůže. Výrok ten
to možno po leckteré stránce bráti v úvahu a ne
chybíme zajisté, když jej po přednosti přičítáme
přílišnému vědeckému sebevědomí. Víme, že jest
míněn upřímně a že jest příznakem doby, která
strany poznání světa a sestrojování názoru světo
vého až do omrzení páté přes deváté hovoří o vě
dě. Nelze také bez povšimnutí nechati, že výrok
tento činí muž, o němž bájili, že založí nové nábo
ženství a jehož stoupenci skutečně věřili, že se tak
stane. Čekali, čekali, a než se rok s rokem sešel,
ze všech nadějí vyplynula jen mýdlová bublina,
která praskla a nic po sobě nezůstavila. Masaryk,
nechápaje dobře podstaty náboženství, měří jeho
pravdy a zásady vědeckými poznatky. Že jest to
s jeho strany neopatrnost, ukázalo se již často,
jmenovitě tehdy, když na říšské radě proti kře
sťanskému názoru světovému vytasil se v řeči z
brusu s novým tvrzením, že moderní světový ná
zor jest pevně zdělaným vědec. systemem, jenž
všude se prakticky potvrzuje. A jsou stoupenci,
kteři těmto Masarykovým slovům věří. Ptejme se
jich, co jest tento vědecký světový názor a kde
se dle Masaryka prakticky potvrzuje, a odpovědí
se nedočekáme. Však i sám Masaryk za nic na
světě nedovedl by dokázati, co tehdy na říšské
radě jménem vědy pověděl. Zkrátka a dobře vě
decky dokázaného názoru světového není, a Ma
saryk honil jen vítr po poli. Opakujeme tedy, že
Masaryk sice může říkati, že nevěří a věřiti ne
může, ale jeho tvrzení nemá věcného významu.

Protináboženských nevěrců jsou ovšem již ce
lé řady, ale jejich nevěra není vědecky založena,
protože lidé tito jsou dítkami své doby, v níž ka
ždé heslo rychle se uplatňuje a pozoruhodnio jest,
že čííí nesmysl větší, tím jest vítanější. Nemůže
tedv překvapovati nevěra náboženská od lidf, kte
ří buď věří i největším hloupostem, podávají-li se
jim ve vědecké obálce, nebo nevěří

jsouce ve všem všudy praktickými nihilisty. Bylo
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Kdo pak šíři u nás v Čechách víru v nesmysly
Haecklovy? Jsou to přece volnornyšlenkáři, po
krokáři. A kdy Masaryk vzal vědecký karabáč,
aby těmto lidem vypráskal? Vůkol Masaryka valí
se kalné proudy řečí a novin, hlásajících věci vě
decky nemožné a odstrašující — a český filosof
klidně přihlíží, jak se jménem vědy přinášejí da
vové oběti lidského rozumu, a jak »národ Husuv,
Koinenského a Havlíčkuv< jest voděn za nos od
kejklířských nedouku.

Slyšme přece úsudky o muži, z jehož spisu pl
nými konvemi nabírají volnomyšlenkářští klienti
Masarykovi. Úsudky tyto jsou sice známy, ale ne
pozbudou ceny, když se na vhodném místě opaku
jí. Petrohradský universitní professor Chwolson o
Haecklovi zničujícím způsobem dokazuje, že Hae
ckel strany zákona o energii nemá ani ponětí, a že
se mu nedostává základních školních vědomostí.
Praf. Reinke zásadně odsuzuje Haeckla vytýkaje
mu, že věci dokázané nekriticky směšuje s nedo
kázanými a že jeho theorie o praplození jest jedno
duše vědeckým humbukem. Paulsen vyhlásil za
hanbu, že taková kniha (Haecklovy »Záhady Svě
ta«) v Německu byla sepsána, tištěna a čtena. A
Masaryk, jehož svědomí vzhledem k víře jest tak
citlivé, hrůzou se ani neotřese a ani nešpetne, když
Haecklovými domněnkami a nestvůrnostmi jest

mrzačena lidová duše. Jak si tedy vysvětliti tuto
Masarykovu bdělost strany náboženské víry a jak
si vyložit, že jeho láska ku pravdě hned zhasne,
když běži o volnomyšlenkářské balamucení jmé
nem vědy?

Věc jest tak jasna, že ve výkladu nelze po
chybiti. Masarykovi jednoduše neběží o pravdu,

o pravý pokrok; nýbrž o strannoupolitiku a dema
gogii, jimž „se svým jménem a významem za
psal a zaprodal. Masaryk již tak často dokázal, že
v Čechách pracuje v duchu židovsko-zednářském,
že každé jeho slovo, horlící o poctivost a každý
jeho prorocký posunek, jímž dává tak rád význam
svrchovanosti, z daleka zavánějí neupřímností a
pósou.

*

Obracíme kopí. Katolicko-křesťanská víra jest
podstatně obsažena v »Credu«, které se modlíme a
které se ve chrámech také zpívá. Naše »Credo«
jest součástí křesťanského světového názoru, jenž
vědou není dotýkán. Naše >Credo« má nejen slož
ky intelektuální, ale také mravní a citové. -Řekl to
krásně Rosegger: »Má své pravdy rozum, ale má
a musí míti své pravdy také lidské srdce, nemá-li
se státi vyprahlou pouští.«

Masaryk kdesi proslovil požadavek, že nábo
ženská víra musí souhlasiti s vědeckými poznatky.
Odpovídáme mu na to svrchu uvedenými slovy
Roseggerovými. a také tím, že pak jedno z obou
bylo by zbytečno, neboť věda a náboženství byly
by jedno a totéž. Z toho jde na jevo, že Masaryk,
ač jest vychvalován jako duch náboženský, úkolu,
jaký má náboženství. dosti dobře sobě neobjasňu
je. Našeho »Creda« Masaryk posud nevyvrátil,
proto jest podivno, chlubí-li se, že moderní člověk
nevěří a nemůže věřit.

Pravda, moderní člověk, sveden vůdčími du
chy, zamítl náboženství, ale sotva že se obrátil ji
nam, již provozuje modloslužbu hmoty různými
způsoby a pod různými hesly. Po odmítnutí nábo
Ženství nastává krise vědy, rozumného poznání a
krise společenských řádů. Nevěra otřásla vírou v
Boha a s autoritou náboženskou propadá se autori

, ta rodičů, učitelů, úřadův a vůbec všech těch či
nitelův, jejichž posláním jest udržovati spořádanou
společnost. Zkušenost, jíž nelze vymluviti, posta
vila již na jisto onu pravdu, že odmítáním zásad

škraboškou a že ten, kdo opovrhuje řádem nadpři

rozeným, „důsledně na konéc| opovrhuje i člověkem. .
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Masaryk oblíbil si mluviti proti církevní auto
ritě, velebí svobodu badání a ujišťuje, že moderní
vědecký člověk nemůže náboženský věřiti. Odkud
tedy ta skutečnost, že professoři moderní vědy
jsou tak úžasně lehkověrní a nekriticky hned vy
užívají kde které věci, která dle mínění jejich svěd
čí proti křesťanskému světovému názoru? Žádná
oběť rozumu není tak veliká, aby jí ochotně nepři
nesil. Herbert Spencer ve svých »Principech Ethi
ky< na příklad vážně mluví o znamenitém psu
»pinčlovi«, který má kolosální vědomi povinnosti
a, co jest přímo zázrakem, této vlastnosti nezdě
dil, nýbrž nabyl, kromě čehož slyne, doslovně roz
uměno, i- křesťanským soucitem. Podobnou poví
dačku vypravuje R. L. Garner o opičí řeči. Na
lez! prý opice, které zvukem >i — tsch — g — k.
vyjadřují pět rozličných pojmů a mluví rozličný
mi dialekty. Či nečetli jste této báchorky ve všech
svobodomyslných novinách, které bojují proti »kle
rikalismu<? A žáci universitních přofessorů, mluvi
cích proti katolicko-křesťanské víře, přijímají tuto
mysliveckou latinu jako zajištěnou pravdu a odří
kávají nábožně své pokrokářské >Credo«. Pro
fessor Wahrmund, který dal podnět k tomu, že
Masaryk nadšeně se dal do boje o svobodu vědec
kého badání na universitách, přednášel slavnost
ně o zvláštním učeném vepři. Pokrokářské, volno
myšlenkářské a svobodomyslné publikum viselo
na ústech universitního osvěcovatele a věřilo tak
statečně, že se pod vírou svou prohýbalo, jako o
nen obr, jenž nesl na bedrech svých Etnu. A k to
mu ke všemu Wahrmund, za jehož »vědu« Masa
ryk zápasil, přednášel tuto vepří historii několik
měsíců po tom, kdy byla již jako řvoucí nesmysl
vyvrácena.

A pokud se týče učení o katolické víře a mra
vech, potkáváme se u odpůrčích kritiků s tako
vými zmatky, nepochopením a zkrouceninami, že
se to ani z daleka nesnáší s vynášenou předností
nepodjaté a nezávislé vědy, která co chvíle
paráduje v ústních a písemních jejich projevech.
Kdežto odpůrci vytýkají katolíkům víru v autoritu,
sami strádají takovou závislostí na autoritách,

že všechny nevědomosti o katolickém učení a
mravéch z knihy do knihy opisují a do nekonečna
rozpřádají, na místo aby se poučovali u samých
pramenů. Jinými slovy, odpůrci naši mají články
víry, které nestačujeme ani usvědčovati z ne
pravdy.

*

Názor a názory. Pravili jsme již, že články
katolické víry a mravů jsou součástí křesťanského
světového názoru. Světovým křesťanským názo
rem rozumíme onu mravní základnu, kterou zau
jimáme, posuzujíce a hodnotice svět a lidský ži
vot. Po této stránce světový a životní názor náš
jest ovocem přemýšlení o posledních otázkách:
odkud jest svět, odkud lidský život a který jest
jeho smysl a cíl? Odpovědi, které na tyto otázky
dává náš křesťanský názor, byly a jsou zároveň
základy spořádané společnosti, právní jistoty, bez
pečnosti majetku, života a cti všech těch, kteří kře
sťanským náboženstvím opravdu se | spravují.
Zkrátka a dobře řečeno. křesťanský názor život
ní osvědčoval a osvědčuje se všude mimo veškeru
pochybnost, jsa podporou rozumu a útěchou srdcí.
A nyní, když jsme, čeho potřebí, vyložili, tážeme
se Masaryka, jakou odpověď na ony důležité o
tázky >odkud a kam?< dává světový názor jeho
svobodné vědy a nezávislého badání? Protože na
še články víry zamítá, ptáme se ho, kde jsou jeho

články, kterými by uspokojivě na potřeby lidskéodpovídal.
Nejen bořit, ale jestpotřebí také stavěti. Jest

světový a životní názor Masarykův tak dokonalý
a osvědčený, že jediný má právo ovládnout ži
vot a odstraniti onu sumu rozumových a mravních
hodnot, které nazýváme názorem křesťanským?
Chceme poznati již jednou ono dílo, jehož cena o



pravňuje odpůrce, že odstraňují křesťanský názor
z universit. Předčí světový názor Masarykův nad
náš jednotou, souladem a všestranným uspokoju

jícím řešením nejživotnějších problémů, do nichžmyslící člověk se zabírá?
Jako odpověď na otázky tyto zdůrazňujeme u

„našich filosofických odpůrců největší nejistotu,
bludné zmatky, rozbílavé cíle a mátožné pokusy.
Berlínský filosof Dilthey na příklad píše: »Čeho
můžeme na ten čas snahám vychovatelským z €
thiky a filosofie poskytnouti? Ethika posavad ne
byla s to, aby určila cít lidského života.« Paulsen
vyznává, že v morální filosofii od doby Kantovy
bylo samé experimentování (zkoumání), při čemž
každý filosof o to zvláště se přičiňoval, aby si o
patřil nějaké nové hledisko, neboť míti nové hle
disko bylo znamením pravého filosofa. ©Wundt
hlasitě prohlašuje, že co do mravního ©významu
světových názorů, směry duševní rozbíhají se na
všechny strany a slouží roztříštěným ideálům, při
čemž filosofické myšlenky jsou mlhavé a nepocho
pitelné. Professor Stein z Bernu mluví o pravém
babylonském zmatku v dnešní vědě.

Slovem, moderní filosofie, ovšem i Masaryko
va, na hlavní otázky života buď vůbec neodpoví
dá, nebo, činí-li tak, rozmnožuje odpovědmi svými
jen nejistotu, kterou sama zplodila. Nevěří-li tedy
Masaryk článkům náboženským, poznamenáváme
z naší strany, že tím méně možno jest věřiti člán
kům jeho filosofie, která, odstraňované nábožen
ství ničím nenahrazujíc, zůstavuje člověka v tem
notách, z nichž na konec rodí se negace a zou
falství. Když Masaryk vyvolil si tak příkré hle
disko proti víře, rozmnožujeme svrchu uvedené o
tázky a ptáme se: Čím od prastarých dob Aristo
telových filosofie objasnila záhady života? Ničím,
odpovídáme krátce. Jest to stále tentýž obsah,
který přelévá se z hrnka do hrnka, jest to stále
tentýž samohyb pojmův a hra dialektiky. Proto
mnozí filosofové, nedovedouce své universit. sto
lice odůvodniti, z písčitých plání svého filosofová
ní obořují se na náboženství, aby tady ukázali sí
lu, které nemají ve vlastním oboru...

SINGEROVYŠICÍ STROJE
obdržíte pouze v našich krá
mech s vedlejším znakem

:F aneb prostřednictvím našich
jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, u labského mostu 879.

Politickýpřehled.
Němci a výnos Hochenburgrův. V poradě osmi

členného něm. komitétu dne 15. t. m. jednáno také
o náhlém odjezdu knížete Thuna do Vídně, který
prý předložil hr. Stiůrgkhovi protest českých po
slanců proti výnosu Hochenburgrově. Němečtí zá
stupci ovšem s rozhořčeností tu prohlásili, že prý
české protesty proti výnosu Hochenburgrovu situ
aci stížily. Tedy provokující výnos Hochenbur
gruv jest u Němcu nejčistší spravedlností, opráv
něné protesty české snad drzostí! Ovšem za ta
kové německé nálady k vyrovnání sotva dospě
jeme.

Učitelstvo pro vyrovnání. V neděli konala se
v Praze přečetně navštívená schůze českého a ně
meckého učitelstva, kdež se jednalo o úpravě platů
učitelských. Jednomyslně přijata byla resoluce, v
níž se vyslovuje rozhořčení veškerého učitelstva,
že nebyly splněny sliby, dané českými a němec
kými poslanci učitelstvu a žádá se důrazně, aby v

* nejkratší době provedeno bylo českoněmecké vy
rovnání a tím zjednána byla dělnost českého
sněmu.

Dr. Hochenburger na česko-německém vyjed
návání. Německo-nacionální korrespondence sdě
luje, že Němci budou prý žádati, aby česko-němec
kého dohodování, které bude opět zahájeno v prv
ních dnech říjnových, súčastnil se také ministr
spravedlnosti dr. Hochenburger, poněvadž prý má
přirozeně velký zájem o porady, v nichž jednati
se bude o úpravu jazykové otázky při státních ú
řadech. Rádi věříme!

Změny v ministerstvu dávají asi nejvíce staro
stí časopisectvu. Ministrem orby nejpravděpodob
něji stane se prof. dr. Cyrill Horáček a kandidátem
na ministerstvo obchodu, ježto ministr obchodu ry
tíř Róssler požádal za propuštění, činí se odbor.
přednosta dr. šl. Fries-Skene a především guver
nér poštovní spořitelny dr. R. Schuster šl. Bonnote.
— Vídeňský úřední list uveřejnil vlastnoruční list
panovníkův ministru vnitra bar. Heinoldovi, v němž
vyslovují se mu díky a zvláštní uznání za proza
timní řízení vládních záležitostí, čímž hr. Stůrgkh
ujal se -jako ministerský předseda svého úřadu.

Delegace. Rakouskou delegaci netřeba tento
kráte svolati, poněvadž zasedání její nebylo skon
čeno a říšská rada není odročena. Uherská dele

zvolena. Předseda rakouské delegace posl. Dober
nig pozval členy její ke schůzi na den 24. září.

Nové bouře v Uhrách. Dne 17. t. m. sešel se
zase říšský sněm uherský. Uherská oposice již
předem prohlásila, že bude jako dosud pokračo
vati v boji všemi zbraněmi, ježto se situace ne
změnila a spáchané porušení ústavy nebylo do

pili do sněmovny, spustila oposice hluk a znemož
nila hr. Tiszovi mluviti a schůzi zahájiti. Zvlášť
odpolední schůze byla rozčilující, kdy se do sně
movny dostavil vrchní policejní inspektor se 100
policisty. Mařně inspektor Pavlík vyzýval oposič
ní poslance, aby se dle rozkazu předsedy hr. Tis
zy vzdálili ze sněmovny, přišel i městský hejtman,
ale vše marno, až přičiněním nové posily strážní
ků oposičníci ze síně vytlačování nebo vynášení,
při čemž policisté i poslanci navzájem do sebe
tloukli. Vyvedení poslanci vetřeli se opět do sně
movny a nanovo vytlačování. Vřava hrozná. Mno
ho poslanců jest zraněno. Ministr obchodu Bečthy
v rozechvění pro nadávky dal poslanci Zborayovi
facku, načež 20 oposičních poslanců vrhlo se na
ministra, povalili ho na zem a zkopali. Na to na
novo povolána policie, oposiční poslanci však sa
mi odešli, načež provedeny volby do delegací a
schůze skončena vyloučenním 44 oposičních po
slanců ze třicíti schůzí. Zároveň užší výbor spo
jených oposičních stran se usnesl, aby čtyřicet
až padesát oposičních poslanců vypravilo se
k poradám delegačním do Vídně a tam podob
nou vřavu uplatnilo. Uherská oposice tentokráte
nechce míti své zástupce v delegacích, na dopis
většiny, aby oznámila své kandidáty, ani neodpo
věděla. — Ministerský předseda Lukacs v klubu
národní strany práce upozornil, že nastanou opět
tuhé boje, v nichž lze zvítěziti jen tuhou ukázně
ností. Oposice prý žije v klamné domněnce, že
většina musí hledati s ní smír a přijmouti její pod
mínky. Volební oprava bude co nejdříve sněmu
předložena a vláda bude se snažiti, aby také co
nejdříve byla vyřízena, aby již příští volby konaly
se na jejím základě.

Soustředění [rancouzského loďstva ve Středo
zemním moři. Vláda francouzská se rozhodla od
volati všecky válečné lodi ze Severního moře a
soustřediti veškeru moc Francie ve Středozemním
moři. Prý se toto rozhodnutí stalo po dohodnutí s
Anglií, která tím převzala by ochranu ostatního
pobřeží Francie. Italie nastávajícím soustředěním
francouzského loďstva na Středozemním moři cítí
se velice znepokojena a už také se poukazuje na
rakouské loďstvo, které by mělo vedle italského
zjednati porušenou politickou a vojenskou rovno
váhu ve Středozemním moři.

Jednání o mir Italsko-turecký dosud nevede k
cíli. Turci se dosud vzpírají uznati italskou svrcho
vanost nad Lybií, chtějí zachovati svrchovanost
sultánovu nad Tripolskem. Jiný turecký návrh u
znává sice nynější stav v Lybii, ale žádá, aby
Italie odstoupila Turecku část své državy na po
břeží Červeného moře a převzala poměrnou část
tureckého státního dluhu.

Na Balkáně nebezpečenství války není nijak
zažehnáno, ba může k ní dojíti v nejbližší době.
Turecko soustřeďuje vojsko na bulharské hranici
a v Makedonii a Albánii má ho celkem 250.000 mu
žů. — Mezi srbským a černohorským králem do
šlo k smíření, čímž jest soildarita států balkán
ských úplná. — V Albánii vypukly nové nepokoje
a vraždy.

Obrana.
Soc. demokratický a pokrokářský| protest

»proti rozpínavosti klerikalsmu.« Soc. demokraté
v Čechách i na Moravě těšili se veliké toleranci
kruhů konservativních při svých manifestačních
průvodech i v době, kdy bylo hračkou takovým

kam směřují hesla internacionály, která se nazývá
sama »revoluční«. Ale ani v době, kdy opravdové
proletáře soc. demokraté vyhazovali z fabrik na
dlažbu k vůli odchylnérmu přesvědčení, kdy hnali
k volebnímu osudí i závislé lidi jiného přesvědče
ní s lístky, do niché vepsána jména kandidátu soc.
demokratických, nebyly pořádány bouřlivé schu
ze konservativců proti takové despocii, proti roz
pínavosti nespravedlivé. Ti, kteří měli skutečnou
moc, ustupovali raději z posic, jež jim náležely od
pradávna, než by byli zdvihli bouřlivé protesty.
Také nesvolána žádná veliká protestní schůze, když
se poznalo, jak sami c. k. úředníci, přijatí do slu
žeb státu s jasnými závazky, netoliko veřejně hnu
tí demokratické podporovali, ale také na rudý pro
gram se dali voliti, aniž byli odkázání svým před
stavenstvem do mezí, jež si sami při vstupu do
úřadů zvolili.

Ale nastojte! Katolické kruhy celého světa
rozhodly se konati náboženský sjezd, na němž se
nemělo ubližovati nikomu. Katolíci jsou odvěkými
pány půdy rakouské, tvoří v této říši daleko větší

náboženskou společnost než příslušníci všech 0
statních církví dohromady. Katolíci přichystali se
uvítati v centru říše také souvěrce ze všech dílů
světa. A hned zahřměl rudý protest: »Tohle ne
má býti dovoleno.« A požidovštělá »Volná My
šlenka«, jejímž i zahraničním členum bylo dovole
no na sjezdu v státě tomto pustě štváti proti ka
tolictvu, posmívati se našim dogmatům a Stvořite
li samému, zdvojnásobila protesty. ©Náboženství
jest kruhům fanatických chytráku jen potud věcí
soukromou, pokud nedává známku života. Jakmi
le se ukáže nutná a zcela přirozená zevnější vý
slednice náboženského přesvědčení, hned jsou po
ruce topory k třískání do katolictva.

A protože se scházeli z celého světa katolíci
do Vídně, měl se zakroutit krk »klerikalismu« na
Hradecku. Jsou-li klerikalismem eucharistická ká
zání a Božítělový průvod, není již daleka doba,
kdy katolík se musí ptáti židovských a rudých de
spotů, smí-li vkročiti do vlastního chrámu a je-li
mu dovoleno dýchati.

Soc. dem. provolání přemílá staré lži, jak prý
po konkordátu r. 1885 »rakouské národy vydány
byly v plen klerikalismu.« A tohle prý zavinilo po
rážky u Solferina a Hradce Králové. Patrně tedy
dle nářků rudých mělo Rakousko silněji zbrojiti,
mělo si opatřiti za obrovské miliony veliké záso
by nejnovějších zbraní. Zatím se ví, že od vojácké
ho státu pruského byl poražen protestantský ko
mandant Benedek a že za politiku liberálních mi
nistrů a jejich pomocníků církev katolická nemůže.
»Dne 15. září 1912 nebude jednoho uvědomělého
člověka na Hradecku, kdo by účastí svou na ve
likém protestním průvodu otevřeně ku věci po
kroku se nepřihlásil a nevyslechl na táboru »Na
Střelnici« z úst povolaných soud o podstatě. cí

V Hradci Králo
vé musíme důrazně upozorniti, že obrovská větši
na lidí stojí v řadách bojujících za svobodný vý
voj rakouských národů a že jest připraveno a vy
zbrojeno.«

Věru by si každý rozumný člověk přál, aby
se svobodnému vývoji národů rakouských nesta
věl v cestu tak pánovitě rudý štáb. Kdyby bezo
hledným násilnictvím nedoplňoval rudý tábor řa
dy svých zubožených poplatníků, pak by se vidě
lo hned určitě, na čí straně jest ta obrovská vět
Ššina.

A soc. demokratické proroctví o účasti všech
lých lidí skončilo velikým fiaskem. Když

veřejnost na Hradecku seznala, jaké fanatické úto
ky se chystají, vzpomněli si mužové rozvážní, ja
kých kopanců sami zakusili od soc. demokratu,
kteří je pojednou přátelsky zvali k protestní schů
zi. Nechtěli podporovati tyranii, která jindy »mě
šťákům« spílá se vší prudkostí, přikazujíc jim ka
tegoricky poddanskou assistenci při svém štvaní.
Uvážliví občané i z táborů nekatolických si řekli,
že nepotřebují každou chvíli na rudé komando
sbírati drobty rozumu, které rozdává štědře hrdlo
demagogů. Bylo by to věru divné vysvědčení pro
osvícenost občanstva na Hradecku, kdyby intelli
gentní lidé místo vlastního myšlení si dávali kaž
dou chvíli životní moudrost nahučeti do hlav od
placených soc. demokratických agitátorů, kteří
mají za účel všecko zbarviti ve prospěch strany
rudé.

A tak lidé skutečně uvědomělí, přející svobodu
spoluobčanům jiným, zůstali doma. Ale ohlašova
ného průvodu súčastnilo se docela i málo těch li
dí, na které rudé komando počítalo s jistotou. De
štivé, nevlídné počasí, které ve Vídni nevadilo roz
vinutí průvodu obrovského, spletlo plány dobyva
telů velice citelně. Kráčelo ke »Střelnici« jen asi
kolem tisíce soc. demokratů, židů a pokrokářů po
křtěných. Snad se židé v drem Ippenem v čele báli,
aby hrozní klerikálové neobmezovali jejich boho
služby, aby nekřičeli proti svobodné návštěvě sy
nagog tak, jako volají soc. demokraté proti koste
lům.

Apři řečnění samém hned se poznalo, jak mlu
ví ústa povolaných odborníků. Bylo to fanatické
štvaní nejhrubšího zrna, protkané ukázkami tupé
ignorance.

Účastník táboru nám sděluje: Nadávalo se su
rově na nejrůznější věci, které jsou ve spojení s
katoiickou církví. Již prvá řeč soudruha Skály
byla úžasným překrucováním pravého stavu věcí,
jaké se mohlo předkládati jen lidem nevědomým
nebo zcela zaslepeným strannickou vášní. Skála lí
čil poměry tak, jako by náboženství bylo kořenem
všeho zla. Židovských bursiánů, lichvářů a zdražo
vatelů potravin se však ani nedotekl. Také se ne

Račte si vyřádati vzory podzimních a zimních
látek, které letos přináším v bohatém výběru.

Veledůstojnému dychorenstru doporučuji svláštní
novinkupod názvem„PRENTAM“v ceněmetrK840.



Dp“ Již vyšel "8m
oblíbený kapesní kalendář

„KřesťanskýOrganisátor“
na rok 1913.

Kalendářjest vypraven velice vkus
ně s pěkným obsahem od nejlepších na
šich spisovatelů. Zápisník tentokráte dle
přání odběratelů jest větší. Ke každému
kalendáři jest přiložen los, na nějž lze
vyhráti zlatý prsten v ceně 50 K a znač
né množství knih. Cena kalendáře 70 h
při hromadných objednávkách. Jednotli

vý poštou 90 h. — Křesťansko-soclální
zpěvník od J. Hradeckého obsahuje písně
Orelské, národní a křesťansko-sociální
Cena: brožovaný 20 h a vázaný 40 h.
Objednávky dějtež se u redaktora JOS.

a POLÁKA v Hradci Králové, Adalbertinum.

zmínil, že na nový rok židovský byla vídeňská
bursa uzavřena, protože pro židovský svátek by
la by zustala stejně zcela prázdná.

Přítomný komisař musil řečníka napomenouti.
Ale již následující řečník .za stranu pokrokovou
p. Jakubec hned při počátku své řeči začal tak
prudce útočiti na stav kněžský, že by katolíka
hned soudní paragrafy poučily o mezích kritiky,
kdyby chtěl jen podobně útočiti proti židum. A ja
kou ignoranci projevoval patentovaný osvícenec
v bezuzdné kritice svatých svátostí a jiných zále
žitostí dogmatických (tedy zcela nepolitických),
budilo přímo úžas. Přítomný zástupce vlády c. k.
komisař p. Rud. Fiedler několikrát napomínal, Ale
pokrokáře k rozumu nepřivedl. Ten zabrousil i
do úvodu šestinedělek a vyslovoval podiv, jak prý
neženatý kněz, který děti nemá, může se odvážiti
»očišťovati od mateřství« (!!) matky dětí. Záleži
tost ta jest tak veřejná, že by i pokrokář iněl ně
co věděti o významu úvodu matek do chrámu. Ale
nač by stáli soudruzi o správné poučení? Lži se
jim velice líbily. Tu již komisař, poněvadž se ná
pomenutí opakovalo šestkrát a protože místo řeči
o »politických cílech klerikalismu« se kopalo do
náboženských úkonu, © prohlásil tábor za rozpu
štěný,

Teď začaly povyky, protesty, hrozebné gesti
kulace k nevypsání, ačkoli státní úředník konal
pouze svou povinnost. Kam směřovala snaha fana
tiku, poznalo se z pronikavého výkřiku, že jest tá
bor rozpuštěn a tedy že už nikdo neručí za pořá
dek. Pan MUDr. Ippen také hned obezřele s jiný
mi pokrokáři opouštěli jeviště. Ale soc. demokraté
doráželi dále na oba přítomné úředníky, častovali
je nadávkami a vyhružkami, až hrozily skutečné
násilnosti.

Tu v kritickém okamžiku přispěchalo oddělení
četnictva, vedené p. koncipistou Trykarem, které
s použitím bodáků musilo rozdělovati řvoucí soc.
demokraty, kteří si počínali jako bez rozumu.

Tak tedy dopadla veliká výprava pokrokář
sko-židovsko-soc. demokratická, která měla dle
slov řečníkových právě zde V Hradci porazit kle
rikalismus. Jiné vrstvy měly assistovati, aby se
jim pak po pádu klerikalismu hodilo na krk neú
prosné soc. demokratické jho.

Přibyl tedy nový doklad, že řádění rudé de
spocie nesmí se již odbývati jen pokrčením ra
menou a přehlížením. Jest nutna vážná, spravedli
vá a důsledná sebeobrana, musí býti hájena svo
boda občanstva všeho. A komu není svoboda prázd
ným slovem, ten nesmí zbaběle prchati před ter
rorem. nýbrž musí spolupusobiti k tomu, aby po
kojní lidé i na Hradecku přestali býti ohrožováni.
Právě katolictvo ubližuje soc. demokratům nejmé
ně, ačkoli se tito přesvědčili často, jaké veliké řady
tvoří sami katolíci organisovaní. Pravíme rozhod
ně, že se nedáme nikdy znásilňovati na vlastní pít
dě, která nám náležela dávno dříve, než se první
socialista na Hradecku objevil. Rozpínavost úžas
ná a nespravedlivá jest právě u těch, kteří se tvá
ří. jako by jí chtěli klásti meze.

Agitace Israelitů proti eucharistickému sjezdu.
Do »Josefových listůr, které Volná škola v ne
sčetných exemplářích minulé neděle rozhodila, při
spěli články tito Ísraelité: dr. Ofner, Max Winter,
dr. Ludwig Hartmann, dr. Mor. Bernhardt, Jakob
Speiser. Dále sac. dem. poslanci bez vyznání:
Schuhmajer a Leuthner a posl. von Hock. — Agi
taci proti eucharistickému kongresu vedou tedy a
řídí Israelité a vnikají až do samých chrámu kře
sťanských, vnucujice lidu pamflety proti církvi.
Tážeme se: Stalo se už někdy, že by katolíci byli
vnucovali Israelitum, vycházejícím ze synagog,
protižidovské pamflety? O agitaci Israelitu proti
eucharistickému kongresu musí být v katolických
kruzích uvažováno vážně.

Byl snad náboženský kongres náš sjezdem
štváčským? Rušil náboženský mír štvanicemi pro
ti náboženství židovskému? ©Teď vysvitlo ještě
jasněji, kde dlužno hledati zaryté- nepřátele nábo
ženské tolerance v první řadě. Proč nerozhazují
volnomyšlenkářští židé letáky proti židovské ob
řízce a trapnému, bolestnému košerování? Proč

neuamítají nic proti židovským modlicím řemén
kun? Proč se neozvali proti velikému sjezdu ži
dovských »zázračných rabínu«? Vždyť přece by
lo jasno právě pokrokářům, že ti rabíni zázraku ne
činí a že se tedy jedná o mámení davu. Kdyby ži
dovští členové Volné Myšlenky neprohlašovali pro
formu a k vuli reklamě, že jsou proti církevnictví
každému, pak by tyto otázky odpadly. Ale velikou
nepoctivostí jest, řídí-li někdo svou politiku zcela
jiným směrem, než jaký před prostomyslnými lid
vii předstírá.

Vídeňští židé, když pozorovali jasněji obrovi
tou strukturu eucharistického kongresu, dovedli 0
brátit k vuli kšeftu jako na obrtlíku. Přestali náhle
psáti ve svých předních listech proti kongresu,
pořídili si zásoby posvátných obrázku a jiných
předmětu, které se hodily účastníkům kongresy ke
koupi- ale do boje tím prudšího pustili své do
mestiky, tisk požidovštělý. Uplatný tisk zahájil tím
vydatnější palbu, aby mlčení svých předních ko
mandantů nahradil.

A střílelo se zase ze zákeřného úkrytu. Adle
rova »Arbeiter-Zeitung«, aby vzbudila dojem ne
strannosti a popletla prostomyslné dělníky o svém
pravém účelu, napsala (v čísle ze dne 8. září).
>Náboženství jest věcí soukromou, soc. demokra
cie nemá s náboženstvím nic co Činiti, nesmí se
vměšovati do duševních potřeb jednotlivých lidí,
nemá k tomu také žádného práva.: Tak se nesty
děl balamutit lidi orgán obstarávaný od-intelligent
ních židů, kteří přece vědí, že s náboženstvím ja
ko zjevem davovým se musí setkávati při všech
veřejných příležitostech, nemá-li toto zustati. pou
hou mrtvou literou. Dále tentýž list, komandovaný
semitou Adlerem, celé týdny štval proti euchari
stickému kongresu a fabrikoval na něj hrubé po
šklebky. Soudruzi se sdružují přece také v moni
stických sdruženích, které mají za výhradní účel
porážeti věrouku katolické církve. Několik dní
před článkem +Arbeiter-Zeitungu« soudruh Wut
schel na sjezdu volných myslitelů proti nábožen
ství pronášel ostrou řeč, soc. demokratičtí poslan
ci psali do >Josefsblátter< k vůli štvaní proti ka
tolicismu, sami generálové rudé internacionály ne
dávno zaujali officielně ještě ostřejší stanovisko
vůči positivnímu náboženství. Ale Adlerův orgán
kalí vodu, aby v ní nebylo viděti jako v zrcadle,
jaký protikatolický fanatismus lomcuje dušemi ži
dovských soc. dem. redaktorů. :

Zednářská vláda francouzská svými úžasnými
přehmaty ochlazuje ohnivou krev i velikým od
půrcům katolické církve. Nyní vítězili katolíci při
nových volbách i v takových krajích, kde 20 až
36 let propadali. V Sakatu na př., kde vládli zedná
ři 32 let, byli letos smeteni se svých křesel do
jednoho. — Od té doby. co začala konfiskace cír
kevního jmění. počet milionářu vzrostl ve Francii
o 39. Nejsou to boháči přistěhovalí, ale domácí:
obohatili se z konfiskace na účet národa — na
konto chuďasu. — Nyní prozrazeno též, že veliký
bankovní dírm Credit Foncier páchal prohnané ča
chry. Cirkevní budovy se prodávaly za malý pa
katel židům. Nato pak vládní bankovní dům je od
židů kupoval za cenu daleko vyšší — a výdělek
získaný při odprodeji rozdělili si mezi sebou čle
nové ředitelstva. Francie, která má tolik milionářů.
jest tisněna obrovským dluhem 25 miliard marek
(počítáno dle mince německé), takže na jednoho
obyvatele připadá 633 marek státního dluhu. Úro
ky z toho musí se ovšem platiti židovským banké
řím. Veliké Rusko má dluhu pouze 19 miliard M,
tak že na každého obyvatele průměrně připadne
133 M. V Rakousku na jednoho 266 M. v Portugal
sku posud — po slibovaných radikálních refor
mách — 632 M. (Co nenapravil při ostré zednář
ské oposici konservativec Franco. to zednáři nyní
ještě zhoršili.) Tyto obrázky nesvědčí nijak ve pro
spěch hospodaření zednářského.

Valná schůze odborové rady Orla koná se v nedělí
dne 22. září v Hradci Králové o 1. hod. odpoledne s dů
ležitým programem. Žádoucno, aby veškeré odbory se do
stavily. Plenární schůze výboru o 11. hod. dopol. týž
den.

Okresní Sdružení české mládeže křesť. soclální na
Hradecku pořádá dne 28. září 1912 ve Výravě k oslavě
sv. Václava. vévody země České, slavnost. Pořad: Do
poledne: Ráno o 6. hodině budíček. Od půl 9. do půl 10.
hod. vítání spolků a hostí. Po uvítání seřadění u školy a
průvod ke kapli, kde bude míti v 10 hodin slavnostní
kázání vsdp. prof. dr. Gustav Domabyl, konsist. rada
z Hradce Králové. Potom bude obětovati mši svafou
vdp. J. Seidl, vikář a děkan z Černilova. Při mši sv. se
bude zpívati píseň »Bože, co's ráčil.. po mši sv. chorál:
»Svatý Václave, vévodo české země«. Pak rozchod a
společný oběd v hostinci p. J. Morávka. Odpoledne: Ve
tři čtvrtě na 2. hod. v kapli litanie se zpěvem (dp. Jan
Ladislav Petrásek, kaplan z Černilova). Po požehnání
pochod do-zahrady p. Jos. Morávka, kde bude koncert
úplné kapely Jásenské za osobního řízení kapelníka p.
Ant. Fňouka. Mezi koncertem slavnostní řeč: »Sv. Vá
clav dle dějin a význam jeho úcty pro náš český živote,

promluví vsdp. Fr. Šulc, kanovník z Hradce Králové. —
O slušnou zábavu při koncertu bude pečlivě postaráno.
Vstupné do koncertu 40 haléřů za osobu, členové kato
lických organisací v předprodeji platí 30 hal. Vstupenky *
lze dostati u předsedů skupin mládeže. — Při nepřízni
vém počasí koná se slavnost v prostorném sále p. J.
Morávka. — O kola a vozy účastníků bude řádně po
staráno. — Cena oběda: polévka s masem 1 K 20 hal.
Přihlášky k obědu do 24. září přijímá předseda O. S. p.
R. Světlík v Libranticích (p. Jenikovice u Třebechovic).
Slavnost koná se za každého počast — Katolíci čeští!
Slovutný historik český. univ. professor dr. Kalousek
napsal: Jde mi o to, aby sv. Václav byl vrácen srdcím
Čechů, která se od něho nespravedlivě odvracejí, a aby
byl navrácen pravdě.« Pochopme ta vážná slova a po
vstaňme na obranu dědictví sv. vévody země Ceské pro
ti nespravedlivým útokům! Přijďte a svou mohutnou ú
častí ukažte, jak český katolík oceňuje snahy svato
václavské, dokažte, že češství a katolictví jsou dva po
jmy nikoli sobě odporující, nýbrž nutně související, přijď
te švichni, abyste ze slavnosti načerpali nových sil k
novým bojům za národnost a víru! — Okresní výbor
Hradecký, © Ústřední výbor Sdružení české mládeže
křeť. sociální se sídlem v Hradci Králové.

Svatováclavský sjezd katolických spolků a organi
sací při otevření diecésního domu v Chrasti dne 29. září
1912. Program: O půl 9. hod. seřadění spolků na Chru
dimské ulici a pochod na náměstí; v 9 hodin kázání zna
menitého kazatele vsdp. Th.Dra. Šulce, čestného kanov
níka, potom sloužiti bude Jeho Exc. nejdp. biskup Th.Dr.
Josef Doubrava inši svatou. Po mši svaté průvod ke
nrobu nezapomenutelného biskupa J. E. Brynycha. —
Odpoledne o 2. hodině slavnostní schůze ve dvoraně ka
tolického domu, při níž promluví vsdp. Th.Dr. Frant.
Reyl, sídelní kanovník, a p. Fr. Šupka, redaktor »Štítu::
současně v zahradě tábor lidu, kde promluví předseda
strany křesť. sociální p. Frant. Šabata a vsdp. Dr. Šulc.
O 3. hdině koncert kapely pardubické za osobního ří
zení p. kapelníka Slejšky. Buffet. pošta atd. Vstupné 40
hal. Večer o 8. hodině slavnostní akademie za spolu
účinkování vlet. sl. K. Burianové, dp. Jiřího Sahuly:
sbory přednese zpěvácký kroužek za řízení vlct. Jana
Scháněla. Po akademii volná zábava. Vstupné 2 K, další
člen 80 K. Členové polovic. — Bratrské jednoty a or
ganisace. zveme vás ke hrobu velikého biskupa Bry
nycha, bychom po 10 letech, jež uplynuly od jeho smrti,
složili účet ze své činnosti, a posílili se k nové prácí.
Přijďte všichni. ať zříti jest, že žije duch Brynychův v
nás! — Přihlášky na obědy račte posílati na spolek.
Oběd stojí 1 K,neb 1.50 K pro přihlášené.

Černilov. Rozloučení s vdp. vikářem J. F. Seidlem
bude na sv. Václava večer. O 6. hodině bude hudební a
kademie. V neděli na to dne 29. bude sloužiti odcháze
jící p. předseda jednoty poslední mši sv., při níž se s osa
dou v kázání rozloučí. Odpoledne o půl 2. hod. bude mít!
slavné požehnání, načež jej doprovodíme přes Černilov.
Přijďtež všichni! Do večírku vstup volný., — Výbor.
Katol. nár. Jednoty. 

Hořice. Odložená členská schůze Odbočky Všeodbor.
Sdružení křesť. dělnictva konati se bude v neděli dne
22. září večer v 6 hodin a spojena bude s oznámenou již
přednáškou vlp. Jana Ježka, pří níž řečník přednese ně
kolik dojmů z eucharistického sjezdu vídeňského. Hoj
ná účast žádoucí. Hosté vítáni. — Na sv. Václava sů
častní se naše spolky průvodu k Panně Marii Lohové,
kdež bude kázání a případná pobožnost se vykoná. Zbož
né matky se žádají, aby své dcerušky přistrojily za dru
žičky k této slavnosti. Večer pak dramatický odbor po

Zprávy
místní a z kraje.

Zprávy dlecésní. Vyznamenání jsou pp.: Karel Vimr,
vik. sekretář, farář v Čestíně, jmenován správcem vi
kariátu Ledečského, Václav Koza. exposita v Libiticich,
obdržel farní synodalie. Ustanovení jsou pp.: Karel Lud
wig. katecheta v Roketnici. za faráře do Adersbachu,
Benjamin Kerner, administrator, za faráře v Lanově,
Josef Paulus, farář v Rohozné, za faráře do Kostelce
u Chrasti, Josef Aster, kooperator v Josefově, za Il.
kaplana do Úpice, Jos. Nováček, kaplan, za administra
tora v Nových Hradech, Frant. Stejskal, zat. katecheta
ve Dvoře Král., za definitiv. katechetu do —Josefova,
Dr. Rud. Šetina suppl. katecheta na paedagogiu v Po
ličce, za defin. katechetu na reálce v České Třebové,
Bedřich Hubáček, kaplan v Borohrádku, za kaplana do
Lipnice, Jos. Jahoda, kaplan v Lipnici, za kaplana do
Žiželic, Fr. Kopecký, kaplan ve Smidarech, za kapla
na do Zbraslavic, Václav Ševčík, kaplan v Jestbořicích,
za kaplana do Lukavce, Václav Fiedler, kaplan v Novém
Městě, za kaplana do Něm. Brodu. Neomysté pp.: Josef
Šorm, za kaplana do Roketnice (Rochlitz), Ant. Vrtička,
za kaplana do Smidar, Jos. Krejsa, za kaplana do Jest
boříc, Vladimir Spannagel, za kaplana do Týniště, Josef
Ullrich, za kaplana do Suchdola, Fr. Mimra, za koopera
tora do Ranné. Na odpočinek vstoupil: vdp. Frant. Cha
loupka, konsist. rada, b. vikář, děkan ve Světlé n. Sáz.
V Pánu zesnul: vdp. Frant. Hajzler, (V Vuln.), os. děkan,
b. notář, farář Přeloučský n. o. v Pardubicích 3. září.
(naroz. 1842, vysv. 1867.) Uprázdněná místa: Prebenda
Švandovská při kathedrální kapitole v Hradci Králové,
od 27. srpna, Světlá n. Sáz., děkanství, patron Oswald
brabě Thun Hohenstein, Černilov, děkanství, patron Je
ho Veličenstvo císař František Josef I.. Lužany, fara.



patron Karel kníže Trautmannsdorf-Weinsberg, Harra
chov, fara, patron nábož. matice, Bělé (u Rychnova n.
Kn.), fara, patron nábož. matice, vesměs od 1. září b. r.

Městská rada dne 16. září 1912 učinila následující
usněsení: Technické kanceláři bylo uloženo, by pro
vedla úprava prostory před západní frontou továrny
Katachnerovy v mezích povoleného nákladu a opravila
fasdu domu čp. 99. u městského divadla. — Policejnímu

kterým se zakazuje používání zařízení restauračního a
povolování kouření pří kinematograf. představeních v
uzavřených místnostech zdejším majitelům kinematogra
fd, a výnos téhož úřadu, obsahující podmínky. za kte
rýčh se schvaluje při dorně čp. 375 v Jiříkově třídě p
Janu Vaňkovi, drogistovi, skladiště pro hořlavé látky,
— Na žádost župy obchodních gremif kraje Královéhra

deckého učiní se kroky, by na zdejším nádraží zřízena
byla veřejná automatická telefonní hovorna. — S ředi
telstvím městského dívčího lycea se sdělí, že c. k.
zemská školní rada schválila novou učební osnovu Aa
povolila její zavedení též ve druhé třídě. — Firmě Ber
ger a Munk povoleno bylo zřízení vyššího nového portá
lu aa domě čp. 150 na Velkém náměstí. — Pí. Julii Va
láškové uděleno bylo povolení ku stavbě | činžovního
dvoupatrového domu s tiskárnou na parcele čís. 6. V
bloku XVII. — Návrh těžby z městských lesů v r. 1913
předloží se«ku schválení okresnímu výboru. — Výkazy

pokladní hotovosti ze dnů 2. a 9. září t. r. byly vzaly na
vědomí.

Přednáška. Ve spolku paní a dívek v. Adalbertinu
bude přednášeti v neděli dne 22. září p. Dr. Reyl 0
eucharistickém kongressu ve Vídni.« Začátek o půl 3.
+odině odpoledne.

Městské Klicperovo divadlo. | Dramatické sdružení
»Tyl« vypraví dne 22. t m. na scénu původní novinku
»Venouš Dolejš«. Příhody malého nezvedence o 4 děj
stvích od Josefa Skružného. Regisseur p. K. Paul. Za
čátek určitě o půl 8. hod. večer. Konec o 10. hod. Ve hře
účinkuje slč. Růžena Cellerová, člen chvalně známé
společnosti p. J. Blažka.

C. k. berní úřad v Hradci Králové nebude dne 3.
4. a 5. října 1912 úřadovati za příčinou přesídlení do do
mu Záložního úvěrního ústavu č. 177 (roh Klicperovy
a Tomkovy ulice.)

Uprázaněná nadace. Dle výměru c. k. okresního hejt
manství ze 16. února 1912čís. 6119 uprázdněno Jest stu
dentské nadání Václava Vladivoje Tomka s ročním po
žitkem 210 K, dnem 1. října 1912 počínaje. pro žáky svět
ských fakult c. k. české university v Praze. Na udělení
tohoto stipendia mají nárok v prvé řadě rodáci a ve
druhé řadě příslušníci Královéhradečtí. Žádosti s pří
siušnými doklady podány buďtež do 30. září 1912 v po
dacím protokole purkmistrovského úřadu v Hradci Král.

zvání S. K. Hradec Král. podstoupí v našem městě zá
pas znamenité mužstvo anglické, studenti z kolébky a
matérského footballu z oxfordské univgrsity. Začátek
půl 4. hod. očpoledne.

Koncesse k čistění stok. Dovídáme se, že pánu Ant.
Chudomelovi v Hradci Králové udělena byla koncesse

tati a to tím více, že tato koncesse udělena byla muži,
jenž v oboru tom a se sítí městské kanalisace velice do
bře jest obeznámen, takže každá vada byla by včas od
straněna. Městu, různým ústavům, jakož i všem majite
lům domů naskytá se vhodná příležitost, přihlásjti se u
jmenovaného, jenž jest ochoten, podati vysvětlení stran
provedení svého plánu. Pravděpodobně zahájí činnost
tato nová instituce dnem 1. ledna 1913, takže do té doby
může býti celý katastr přihlášených domů správně roz

ule a velmi dobře se osvědčuje.

Naše pošta a »Ratibor<. Dlouhou a farizejskou la
mentaci »Ratibora« nad myšmi v poštovní budově, kte
ré nevěděly, že jediné staré Borromaeum musí býti proti
nim zcela immmuní, odbyli jsme několika řádky, které
již samy jsou svědectvím, zda chce duchovenstvo po
způsobu židů úředníky v budově ukovati. »Ratibor« však.
v posledním čísle mluví o »kněžském břichu, kterému
by ušlo tučné sousto ve způsobě nájemného«<.Pravíme'
tedy, že kněží mají z toho domu pro sebe zrovna tolik,
kolik zdejší starosta z nového musea a dr. Klumpar ze

-šokolovny. Jestliže někdo bude míti osobní zisk z Ko
menia, nemusí hned podle sebe posuzovati jině, protože
nájemné slouží k úhradě annuit na zadliženou novo
stavbu. Pokrokářští sobci ovšem vidí výdělečné snahy 1

tak veliké sumy. Nájemné, které platí pošta, zaplatí však
v stejné výši nájemníci jiní, jestliže se poštovní úřad
přestěhuje. Proto duchovenstvo se dívá na věc zcela
nestranně. Ale »Ratibor< seskupil do svých řádků vy
ložené a úmyslné lži, třebaže si mohl správnou informa
ci zjednati velice snadno. Praví, že budova ta byla u
znána za budovu v ohledu zdravotním za naprosto zá

nář«<.Kdy a od koho? Ale »Ratibor« lže ještě dále, jak
se ohlíželi kněží po nájemnících, »aby ušlý zisk si na
hradili«. Nemohli prý pronajati nižší patra!! Zatím Jest
pravdou, že správa pošty hlásila se jako nájemník hned
sama, protože v té. době rozhodně nemohla nalézti způ
sobilejší budovy. Tak vyhlíželo »nasazení všech pák«.
Další drzá lež jest o »koutech hnilobog a vlhkostí pách
noucíčh« a o tom, že dolejších místností se používalo pro
naprostou (I) temnotua vlhkost za skladiště:dříví a
uhife. Dole byla veliká jidelna, kuchyně a jiné obytné

vnější za chodbou. Spekuluje-lí pokrokář o všem pod
zorným úhlem osobního kšeftu. tomu se ovšem ani za
mák nedivíme. Svědčí o tom vysoké taxy v Komeniu,
chamtivé vtírání se na místo důchodního, zastavení kri
tiky o podniku, z něhož bral dr. Klumpar veliké peníze,
trojt politické přebarvení »Ratibora« dle toho, kdo dá
val vice na nastavený taliř atd. Věru, jest podivno, proč
se nestarají pokrokáři s rovnou horlivostí o zbudování

jsou umístěny v budovách nejtemnějších.
Svépomoc. Nové, originelní cesty k svépomocí uká

zal živnostnictvu hodinář Stejskal. Najímal zde na růz
ných stranách byty, ale do placení se příliš nehnal. V
nejkritičtějším okamžiku ujala se ho jesuitská resideace.
která mu poskytla z milosrdenství útulek, tak že byli
odmrštěna žádost jednoho řádného malého obchodníka.
Z příčin na snadě jsoucích výklad Stejskalův přestěho
ván. Za sklem výkladu v domě proti poště ocitly se ně
které exempláře hodin. A pojednou se tam ukázalo také
písemné osvědčení, žeStejskal nemůže dostati v Hradci
byt, protože má sedm dětí. Proto prodá prý všecko i
nábytek, starožitnosti — a docela i vkladní knížku Sva
továclavské záložny. Je-li Stejskal tolik moudrý, že
chce zpeněžiti knížku takovým způsobem, a to teprve
nyní, kdy již záložna »Důvěra« dávno majitelům těchto
knížek příslušné obnosy vyplatila, pak se ovšem nedi
víme, že se mu vede hůře, než jiným hodinářům. Vy
stavení knížky samé do výkladu má ovšem svůj zvlášt
ní účel, ale takovým způsobem nepomůže si žádný živ
nostník. Lidé se zasmějí a jdou dále. A že by Stejskal
k vůli dětem nemohl dostati v Hradci byt, tomu neuvěří
žádný rozumný člověk. Jen ať napíše pravou příčinu
s připojením podpisů těch majitelů domů, kteří s ním
měli finanční jednání! Pak se veřejnost přesvědčí, proč
se chytá spořitelní knížky jfko poslední reklamy.

váno, jakých nesnází a sporů bylo mi překonati v háje
ní svých práv vlastnických. Dnes podám další obrázek.
Bývalá majitelka panského mlýna, Marie Filipová, dala
na stavidlo jalového splavu prkna a držela vodu přes
stanovenou výšku. Voda ovšem vnikala na luka, smá
čsla a zabahňovala celé okolí Dědiny. Tímto skutkem
nejvíce byl dotčen a poškozován majitel Horního mlý
na, zesnulý můj otec. Poněvadž Filipová byla jeho vlast
ní sestřenicí (jakopí. Dotřelová jest mojí vlastní sestře
nicí, — že se k tomu syn její Jaroslav u soudu nechtěl
znáti — na věci nic nemění), nechtěl věc u soudu pro
jednávati. Úsilím ostatních poškozovaných sousedů po
mocí úřadů zjednání pořádek. Na podkladě vodního zá
kona a po úředním šetření zasazen na obecním pozemku,
řečeném »Bělidlo< čp. 98-1, 98-2, roku 1860 t. zv. nor
inál. Je to as 20 cm silný dubový kůl, jehož zazděný po
vrch jest opatřen měděnou plotnou. To vše se vykonalo
dle vodního zákona za přítomnosti tehdejších pánů na
radnici. Poněvadž tento »normál« bude nyní regulací

vodoprávném řízení, konaném dne 3. Jedna 1912, vzato
do protokolu. Dále úředně jest schváleno, že normál na
náklad družstva bude přesazen a znova normován. K
normálu chodilo se od těch let až po dnešní dny ve
řejně a svobodně. Poněvadž vhodnějšího místa vůbec

však notnou kaňkou v rozpočtu obce a p. Dotřela a
proto si diktují normál a volnou k němu Cestu chtějí

zrušiti. Soudní jednání o této věci právě započalo. Po
něvadž obecenstvo silně se zajímá o mou spravedlivou
věc, budu o věci dále psáti a sice nejen v »Obnově:,
ale i v našem odborném listě mlynářském. Stůjž zde i
několik dalších poznámek. Řada sousedů i já se divíme,
proč sobě obec nechala zabrati pozemek přes Dotřelo
vu zahradu. Vedl se tu příkop pro odpadovou vodu z ce
sty a stoky z více domů, ale udělala se nová stoka
kolem zahrady — na čí náklad? Dále uvažuje se po mě
stě, z jakých příčin koupil p. Jaroslav Dotřel pozemek
u »Boru« od p. Podolníka, neboť pozemek ten nachází se
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ké klidil. Podiv náš je odůvodněn faktem, že sousední
pozemek Svobodův tak úsilně byl pro obec vykupován
a' zakoupen. U nás se jedná často bezmyšlenkovitě, alc
za to jiní myslí vypočítavě. Táži se dále, proč panu
Dotřelovi bylo dovoleno stavěti do řeky z regulační čá
ry. Nyní jsou z toho následky. Okresní výbor hotoví se
v těch místech stavěti nový betonový most, ale staveb
ní výbočka z regulační čáry to činí téměř nemožností.

patrně jim imponuje jen nějaký Machar anebo podobná
veličina. Nás se patrně regulace Orlice a hlavně Dědiny.
řeky to městem tekoucí, ani dost málo nedotýká? -
Jan Hájek, horní mlynář.

Poslezdové kapitoly ze Žamberka. © (Dokončení).

telligentní a charakterní, Žamberecko zítřka, čistý a Če
stný šik< atd. pokračuje se v pokrokovém letáku před
sjezdovém. Krásná sice slova, jenže vycházejí z úst
zapáchajících. Lidé, kteří čpí nevědomosti a hrubostí,
přikrývají se pláštěm intelligentnosti a charakternosti.
Ve dvou článcích jsme poukázali, jak »čístým a Čest
ným šikem« jsou pokrokáři, a jak by »Žamberecko zí
třka< vypadalo, kdyby tak výstředními lidmi mělo býti
zastupováno. Dnes ještě o jejich Intelligenci a charakter
ností. Uvažme, kdo stál v čele spojených stran nepřátel
ských 25. srpna a kdo dosud téměř všechny plány 0
snuje. Za národní socialisty stojí tu v popředí jeden švec
a dělník—tajemník, sociální demdkraty zastupuje zed
nický palír, volnomyšlenkáře vede jistý obchodník, dva
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to vesměs lidé, kteří vychodivše národní školu aneb
měšťanku, přibírali si vzdělání u verpánku, v krámě a
pod. — Vyhlíží-li takhle výkvět našich neintelligentněj
ších protivníků, což teprve spodina? Nelze se tudíž di
viti, že intelligence u mnohých jejích přívrženců rovná
se nevědomosti a charakternost hrubosti. Obrázky to lé

pe vystihnou. Jeden učitel z blízkého okolí, který 25.
srpna přišel také tlačit káru pokroku, na voličské schů

zi v debatě porážel klerikály Bílou Horou »podle Pa
lackého.« Ejhle, intelligence, ale taková, že ji přetrumfne
každý větší školák! A takový ubožák, který ani neví,
že Palacký napsal dějiny pouze do r. 1526, mluví je
sle v den sjezdu u »Hvězdy« něco o tmě. — Jiný stu
dovaný pokrokář, když byl zván k I. plesu katol. spol
tů v Žamberku, mládence urážlivě odbyl a pozvánky
u půi:u, Ejhle, zase charakternost, jenže neobsahuje ani
Záklauu:4v pravidla o slušnosti společenské. V horečce
posjezdové stal se zase malér národním socialistům. V
den sjezdu totiž v noci tři uličníci přepadli muže, ubí
rajícího se k nádraži, a myslíce, že to někdo z našich
lidí, pořádně ho potahali. Pověst k tomu dodává, že ti
tři kamarádi z mokré čtvrti, nařezavše tomu člověku,
který byl náhodou také pokrokář, vzdychli si spokoje
ně: »To jsme dali tomu Šamalíkovi'« Mysleli, že mail
v rurou poslance Šamalíka, který na katolickém sjezdu

řečnil. Věděli jsme o tom přepadení, ale neznajíce jmén
útočníků, nechtěli jsme předbíhati. abychom falešně ne
informovali. Národně sociální list -Východočeský Kraj«
na to kápl a 30. srpna píše, že těmi útočníky byli kle
rikálové a připojuje k tomu soustu též omáčku: »Patrně
ovoce klerikální výchovy a přímý mravní výsledek kle
rikálního sjezdu žambereckého. Nyní vyšetřováním se
zjistilo, že těmi útočníky jsou: Martinek. Barvínek a
Slavík, mladíci skrz na skrz pokrokoví. Své lidi tedy
připsali nám, svou výchovu špatnou pokrokovou svalují
na nás. Může býti větši bezcharakternosti? Proto toto
drzé lhaní přibíjíime dnes na pranýř, aby veřejnost po
znala, že dnešní pokrok je jedno a totéž jako lež a
bezcharakternost. A ještě slovo o Intelligenci a chara
kteru. Městská rada zdejší měla rozhodnoutí. má-li nám
býti propůjčeno náměstí k táboru. Intelligent musí vě
děti, že ani městská rada nemůže zakázati, co hejiman
stvím jest povoleno. Na radnici však padl docela od po
krokáře návrh na zákaz průvodu našeho z nádraži. Toť
opět in:elligentnost, která ani nezná, jaká práva má ne
bo nemá městská rada. Mimochodem připomínáme, že
jednání městské rady s námi bylo zároveň nesprave
dlivé. Volným myšlenkářům se náměstí povolilo, nám,
kteří jsme také poplatníky, nikoli, ačkoli neděle 25. srpna
ukázala nás v počtu 8 až 10kráte větším, nežli ty ci
korkáře, kterým městská rada držela palec. Krátce u
dobře: »Intelligenti« na radnici. až na čestnou výjimku,
počínali si tentokráte po způsobu praobyčejných kmotrů,
jejichž rozum sahá jen po most u »mlejna.- Jednání toto
si dobře zapamatujeme a bezpráví. zbrklostí pokroko
vou čili neintelligentností na nás spáchané, budeme hle
děti si sami odčiniti. Při úradě -starších otců: města
stalo se něco, co přímo charakterisuje naše pokrokáře.
Jeden otec města na námitku rozumnějšího člena měst
ské rady, aby náměstí bylo nám k táboru povoleno
vzhledem k panu baronovi, odsekl, že město nikoho, ani
barona. nepotřebuje. — Pana barona nepotřebují. ale
hned druhého dne šel týž pán, který slova ta ve svém
zápalu pokrokovém pronesl, s jiným mužem z radnice
prosit o jistou věc p. barona. Ejhle zase charakternost!
A jak se hnali při návštěvě ministra Trnky pokrokáři

právě do automobilu p. barona. Oni p. barona nepotře
"i, ale každoročně berou z fého dobrotivé ruky velké

reněžní obnosy pro chudé jak při sv. Mikuláši tak i 0
Vánocích. Pana barona nepotřebují, ale do sirotčince rá
di děti k zaopatření ukládají a vrchnostenské nemocni
ce Kateřinské používají. A kolikrát již u p. barona po
krokový »Sokol« žebral a dostal atd. atd. Na jedné stra
ně tedy dobrodiní bráti a na druhé straně mezitim téhož
vlivného dobrodincz odkopávati -—-to jest | opravdu
»charakternost«, kterou jenom pokrokáři si mohou osvo
jiti. Psali jsme tyto řádky pro poučení lidí, kteří si za
chovali nestranné úsudky a klidnou rozvahu, aby po
soudili pokrokáře a katolíky, kdo z nich stojí na lepší
půdě a dokonalejším názoru. Uvědomiti si musíme, že
pravda byla na kříž přibita a že i ten směr, který prav
du hlásati bude, bude vždy pronásledován. Tim jest do
sud katolicismus, —jak. dokazuje spojení všech ne
přátel proti němu. Sjezd katolíků mnohému otzvřel oči
k poznání, že nutné jest i spojení katolíků. Proto mnozí
přihlásili se ke katolické jednotě. Nenutíme, ale vybízí
me, aby i ostatní lidé dobří odhodili bojácnost a ke ka
tolické jednotě, která již dnes jest nejsilnějším spolkem
v Žamberku, za členy se přihlásili. -—-Všem dobrým
snahám našim: Zdař Bůh! .

Ku vraždě v hořickém konsumu. Jak již jsme sdě
lili, projednávána byla v červnu t. r. před porotou ji

celé bandy zlodějské, jejíž odhalení vražda tato způso
bila. Členové této bandy byli také k zaslouženým tre
stům odsouzení. — Alois Vlach, Ziletý obuvnický po
mocník z HcFic, který v noci na 3. prosince 1911, byv při
krádeži v hořickém konsum továrním mistrem Antoní.
nem Rybou překvapen, tohoto dvěma výstřely z revol.
veru usmrtil, a po jeho společnících několik ran vypá.

né krádeže odsouzen k smrti provazem. — V těchtc
dnech byla Vlachovi udělena milost a vyměřen mu by
nejvyšším soudem trest těžkého žaláře 20letého, zo
střeného Ipostem čtvrtletně a každého 3. prosince p«

si odpyká v Kartouzích.



Opočno. V Kodymově Národním domě pořádá se

v neděli dne 22. září o půl 8. hodině večer koncert 9le
tého virtuosa na housle Pépy Bartoně a virtuosa na kla
vír p. Bláhy-Mikeše.

Jilemnice. Dle příkladu měst okolních zavedeno bu
de i u nás elektrické osvětlování ulic, jakož i světlo v
domech; podnik tento zadán jest panu Ing.Dru. Petru
Vejnarovi v Hrabačově. Stavba elekrrárny a taktéž 0
statní přípravné práce jsou již v plném proudu. — Eu
charistického kongresu ve Vídni súčastnilo se z města
našeho kolem 30 osob.

Všelicos. Čeští terciáři zakoupiti ve Vídni za 150.000
K dům, kde se především zabývají sociál. otázkami. —
Generál Nogi, známý vítěz z války rusko-japonské a snad
nejlepší generál japonský, v den uložení zesnulého císaře
Mutsuhito do hrobky podřízl své choti krk a sám na so
bě provedl harakiri, aby on i jeho choť mohli jíti za
Mutsuhitem na onen svět. Asiatský mrav! — Zákaz vý
vozu obilí a pícnin ze Srbska zrušen. — V Uhrách ná
sledkem stálých dešťů řádí na Tise zhoubné povodně.
— V Rožďalovicích při vloupání do kostela chycen byl
kostelní lupič Miihl, který má za sebou již na 32 ko
stelních krádeží. — Před porotu seinského departemen
tu postaveno bude 26 automobilových lupičů pařížských,
jež žaloba viní ze 26 zločinů, vražd, pokusů vražd a lou

mrtvi, byvše zabiti při dobývání svých pelechů. — V
Chicagu jest neméně než 600 kinematografických pod
niků. Ročně pohltí pokladny chicagské kinematografů
27,375.000 K. — Spojené Státy severoamerické na 77.6
mil. obyvatelů mají na 30.000 časopisů, Francie na 40.7
mil. obyv. 8600 časopisů, Německo na 65.6 mil. as 7000
časopisů, Rakousko na 52.6 mil. ob. na 4800 časopisů,
Anglie na 47.2 mil. 4500 časopisů a Rusko na 126.4 mil.
asi 1400 časopisů. — Zemřelý Ot. Schiffner odkázal
pražskému Sokolu 230.000 K. — Při volbách do živ
nostenského soudu v Praze bylo odevzdáno v 6 sku

pinách celkem 19.703 hlasů. Z toho obdrželi soc. demo
kraté 13.430a zvítězili v pěti skupinách a nár. sociálové
6.273 hlasů a zvítězili v jedné skupině. — Vídeňská Bo
denkreditka koupila cukrovar ve Mšeně s velkostatky
Břízou a Loučkou. Zase kus české půdy v rukou němec
kých. — Virtuos Kubelík změnil své české jméno v ma
ďarské, totiž Jan Polgar a stal se uherským státním
občanem. Tím ovšem dal národu svému špatný příklad.

Druhá česká loterie na dostavbu sanatoria na Plešl,
která právě rozprodává své losy po 1 koruně, není žád
ným výdělečným podnikem, určeným ku zbohatnutí je
dnotlivců. Jest podnikem ryze lidumilným, jehož případ
ný čistý zisk určen jest k úhradě stavebního nákladu
1 mil. K sanatoria pro dospělé nemocné plicními choro
bami na Pleši. Její výhry nejsou šalbem a klamem, ale
mají úředně zajištěnou cenu 80.000 K! Jest to pravá lo
terie dobročinná, zasluhující podpory všech vrstev če
ského národa a dobrodiní jeho užívati budou bez rozdi
lu všichni příslušníci národa. Proto kupujme a doporu
čujme losy této loterie na prospěch zbudování léčebné
ho ústavu pro nešťastné oběti tuberkulosy.

Památku sv. Václava ucilme nejlépe, přičinkme-lise,
by ve farnosti vykonána byla sbírka na sběrací archy
v tomto měsíci, zasvěceném památce sv. patrona na
šeho, a to ve prospěch Svatováclavské Matice Školské,
jediné to katolické instituce, hájící přední Jeho dědictví,
víru svatováclavskou tam, kde je nejvice ohrožena, ve
školách lidových, v prvé řadě výchovou nové genč
race katol. učitelstva. Možno sbírati také pomocí po
kladničky. Kde není sbírka taková možna, přičiňte Se,
by uspořádána byla aspoň sbírka kostelní buď o svátku
sv, Václava neb v neděli následující. Pan farář dá za
jisté k tomu ochotně svolení. Kde pořádáte jakoukoliv
oslavu svatováclavskou. nezapomeňte při nf také na
naši Matici! Pokladničky, sběrací listy a obrázky, co
pomůcku ke sbírce, ochotně zašle »Sekretariát Svato
václavské Matice Školské«, Praha-Bubeneč. *

Dělnictvo. smýšlení křesťanského, které do Vídně
za prací cestuje, nechť se s důvěrou obrací na sprostřed
kovatelnu práce Všeodborového Sdružení křesť. dělni
ctva českoslovanského v XV. okr. Pelzgasse 17. II. 10.
Tato instituce odborové organisace nejlépe vám může

posloužiti. Též útulna jest kdisposici.

Listárna redakce.
K vůli zprávám o eucharistickém sjezdu odloženy

některé dopisy a jiná látka do čísla příštího.

(Zasláno.)

Výborová schůze
Politického družstva. tiskového

sv. Jana Nepom.v Hradel Králové
bude

ve středu dne26. září 1812,© 2 bod. odpol
vv diecémím spolkovém domě „Adalbertinn“, JiMkova tř.

č. 300—L v Hradci Králové.

Dr.František Reyl. Dr.Frant. Šale,
jednatel. předsedo.

sezná ihned, jak daleko

předčí jakostí a vydatností
všechny podobné výrobky.

e Člověk hoz

svobodné vůle

Tento název nese nová důkladná

Spis tento jest znamenitou vě
deckou zbrojnicí v boji katolíků

proti domněnkám
Volné Myšlenky.

Kniha probírá:

monistický názor světový,
původ světa od Boha,
existenci podstaty duchové,
determinismus a indeterminiemus,
mohutnosti duše,
svobodu lidské vůle,

názory Dra Krejčího a Dra Ma
saryka,
theorii Lombrosovu o zločincích,

vliv charakteru, okolí, motivů,

společenských poměrů atd.
volbu člověka
atd.

Stran 251. Cena 3 K 20 h.

Objednávky vyřídí

- Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové.

Paramenta.

Ignáce V Noškudla 9, pretokolovaná úrma)

(bratr P, J. Neškadiy, faráře vo Yýprachtieleh)

doporučuje P. T. veledůstoja. duchovenatvu ji

všech kostelních paramentů,
Espolkových praporů a kovového náčiní
MOsníky,vzorkyi rouchahotovéauukázka

se napožádánífrankosala.

l

Vláda peněz.
Dílo to čítá 1269 stran. fl- Pouze za 20 E
Dílo to působí všude, kam vniká, svým obsahem

pravou sengaci.
Objednávky vyřizaje

Družstevní FNOKUpeciv
v Hradci Králové, Adalbertinum.

60- Pllmě čtěte důležitý spis. -02

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a v ustaričným sřetelem k mověj
tím a nejsovějším cirkuvkím i otátnímnorná

a předpisům vzdělal

Br. Th. Antonín Brychta,
kanorník-strážoe kathedrální kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a 849; velká 8*; Cena 11 K.

Velicecennou tuto knihu redakce „Obnovy“
nejvřelejíodporučuje “

Expedici obstarává

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

PAMÁTKY
a vhodné dárky

k první sv. zpovědi, av. přijímání a
biřmování, k missiím a k velikonoční
zpovědi,symbolické obrázky, obrázky
svatých, modlitební kniby ve skvost
ných vazbách a různých oenách,
růžence. o v nk
ně brázky upomínku

voenáchlevnýchna skladě má —

Družstevní knihkupectví, |
nakladatelství, závodhudobní a papírmietví

v Hradci Králové, Adalbertinum.

i8letý pekařský
pomocník

hledá nové místo u katolického p. šéfa.
Adressu oznámí administrace t I. |



Továrna za oottagová americká

též evropského systému

RudolfPajkrA spol.
v HradciKrálové.

Prmní českýkatolickýzárodro Thlal

František RuberDílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo

Sklady: rů; na požádání
Prahu, Vídrá, Badapoit. 3 obstarám též ko-| Pedálová harmonie = | vovénádoby,kříže
obousoustavv kašdéve- atd.

kosti,prokostel školu ě Ví du ovičen ES ea
Cenníkyadarmaa a s o U ©ň,

franko. X Ks os 0., Ber= CA straese o., vedleLa
( Ma splátky od 10 K. 2X x zaritskébo chrámu
g - D. T. duchovenstva = Páně.

[—Cortáátu výhody, Na ukázku sasílá
a 2- u se všeframco.

Račte si psáti o vzorky | AMNIMSPAMRHGNHNM.
firmě

Tkalcovské výrobní spolcčenstvo
EB „„Wzájemnost“ mm
66“ vwHronově Čís. 186. “U8
— Vývoz lněného a modního zboží. —

Doporučuje v osvědčených jakostech kzimní sezoně:

Modní látky vlněnéiuBnl dámskéi pansképlátna, damašky,ubrusy,ru zefiíry na košile,
— — daty atd., překrásných 'modních vsorů. — —
mW-Výbavy pro nevěsty "08
sa levné, pevné, oeny. Velkolepý výběr. ínoho po

ehvalných u.nání. — ORSSD KT v ceně přes 2J K znat
lámevyplaceně. 1balík ny ů vkusněrozdraženýcha ===
Obdržite te nejlepěít Eřesť.sociál. podnik!
OR- | V podniku tomto lze též bezpečněuložiti "UM
vklady proti G, úrokování.

a Zemského Svaso.

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci Králové 1909 konaném
četnými ilastracemi, s řečmi všech řečníků,

většinoo dle stenografických protokolů podanými,
— v rozsahu 3 tiskových archů velké 89 —460 str

nabízí ve výrobní ceně K 3+— franko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

= Sřášáššíšis
si Bidiijiircí

ša S -švjišíísoběi. ji kědáty
| ts AJÁRÁŽÍ

V pozůstalostizemřeléhop

|Brynychovy
KATECHESE..
Mit ooonikipraklcký

dů dnohovangtvajen dle jména.ném. Upozorhujeme a ně.

Krámská1olímisí1-:výtiskuo 196nohjh npáudě92,AE:190-frank B.P Myl te
(Objednáv,km art

Bikupd k„ulná pění vo z En Bi ra. 6

,Přečetnávyznamenáníadoporučení.

Nová3 B
pokladnice

česk. humoru.
Právě vyšla sbírka humoresek různých

autorů pod názvem:

Veseléchvile

Na 256 stranách shledá čtenář 30 vy
braných, výborných atatí humoristických
Jsou zde uloženy velice svižné povídky a
částečně satiry, které upoutají každého
rázem

Z obsahu vyjímáme:

Zajíc s dvojí ozáěkou.
Aprilová pohádka. 
Jak stréček Nesrajba bele jednó nemocné.
Pan delechtor.
O obometách nebolížto vlášatičích Krátká“

a grantovná expiikací.
O pominutí obomety, hvězdy veliké, na

učení krátké.
Paní móda.
Zlodějská obec.
O morním povětří -zkušeném a náramně

zábubném krátká a gruntovná explikací.
- Zbědovanývočník.
“ Divoká kupní bistorie.

| (6 ny v pěknédyraněEK 20h.::Objednávíkyvyzňje obraťěm

„o kast

Přátelé pravdy
Protivníci katoliciké církve šíří mezi náš lid

celé epousty prolhaných brožur na potupu naši.
Proto u ujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉA
EX ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 82 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

Při hromadných objednávkáchposkytujeme50 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudí* může si každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnouosadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli

ozbrojení. Pracuje-li 83 nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí
vytrvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
jest uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky
obratem vyřídí

administrace „Časov
v Hradci K

mknihy

Obracejte se na své knihkupectví,

které Vám vždy řádně a ka pokojenostiposlouží.. molo.
. Svůj k avému!

Družstevní knihkupectví,

nakladatelství, závod hudebnía papírnictví

vHradci Král,Adalbertinum.

Při objednávkách

kalendářů
obracejte se na své diecésní

| Družstevní —
| knihkupectví,

nakladatelství a papírnictví

wHradci Králové,
Adalbertinum,

JÍ které vám poslouží s výbodami dosud
vám poskytovanými.

USvůj k svému!

rch Úvah“
ové.

se přijme z2 výbodných podmínek
v sávodě pozlacovačském



Nejvýhodnější dary doromé.První východočeský závol "MĚ

VÁCLAVPOTŮČEK,VF%
Zástupce Union. Horlogerie, spol. továren bodinek Biel, Glashté v. S. Ženeva,

Svýcarské precisní hodinky. Násténné hodiny v nejmodernějším provedení. Brillanty. Klenoty a šperky. Optické

zboží. Přepychové předměty z čínského stříbra. Suříbrné| t alpakové stolní a jídelní náčiní. Vš+v obrovském výběru.Nejlevnější ceny! A : Nejlevně, ší ce-ny!

© : (©pnonoov
MešnívinaXKXRXKnihovna o 2i svazcích x X.

vybrané četby, celkem 228Gstran “ č
U a 0550K K čeněmísto za32 „jen za x zaručen pravá

(při hromadné objednávce dokonce za 5 K). dodá bjednávk %odá na objednávku

Neobyčejněsnížená cena při následujícíchskupinách knih po 3— K: od P om Ř
J. Uher: — —Kapitolyo lidechkočovnýcha | 6 kniho 686

r M Kurt: — — Básně. [ jiná pr.sa. mo
Skupina St.K.Neumann: PřededveřmiPantheonu. o

I | Fr Volný: ——Černá země (sociální román). S k za 0
> V. Martinek: | Jsme synovézemě. ae ŠK X

| Babička - Dr.Mil. Hýsek: O českéliteratate. ) | PP X hótelier v Adalbertinu .( St Kovanda: | Stranou hlučnýchcest. v Hradci Králové.

J. i“ us: — — Hoěsko v písních. 8 knih o 862: J. F. Karas: — Hořké časy. (Histor. román).

Skupina Stela: < ——— Básně. |; stránkách Ceny za litr od 80kal. výše.
II | Dr.M Hýsek: Výběrz moravskýchpovídek. oorun - X. Prof. Smrček: plavy a regalacetoků vod. JOIODOLXI «

J. Bartocha: — Fraot.Bartoš. [ na Mravě. pouze3 K. X IOOOA XX XXX
| Will. Rittér: —-Paličatost slovenská.

M.Jahn: ——Kosatce. | Brejlea skřipce,

Sku ina . c Sapeavioký: bo Ondrášovi. 7 oné4 „8 též dle lékařskýchpředpisů,okol: — — Kresby. stránkác
P | J. Holý: — — Skokády. | místosa 11— teplcměry, dalokohlody, lnpy até

HII. R. B. Mácha: — Anillekony. s doporučujeOt Břenek: — Hoamoresky. pouzo . Karel Vacek,
K. Hauser: — Ztrozkotáno. eS závodoplický,hodinářskýa zlatnický

hny tři sk jednou objednané 7 K. N-jméně 10 léřů všech vu úl. blížeAdalbortina.Všechny tři skupioy najednou objednané pouze * exemp TšeC
' t f skupinnajedncuobjednanýchza 50 K, takžo Správky rychle a levně.

21 knih stojí w tom případě toliko 5 K.
Peníze nutno zaslati předem.

Objednávky vyřizuje ZÁLOŽNA
Vydav.E tora ené revue vHradciKrálové.v Moravs stravě. =Z Založenar. 1862. E
Každý so přičiň aby tyto kniby našich nej.epšíchspisovatelů zakoupenybyly za-tak < | =
nepatrnou cenu do všech knihoven soukromých i spolkových. — Vynžitkujte této

nebývalé výhcdy.

' ©
Veledůstejnému

AoEanne Zručnýkreslič, 4%rešiti veškaré koškel.í vádoby +)
nášinía to: monstrea.c, Em:cky

coibáře,drag P„paténky 11.jf)ály,
svicoy.| lampy,kauitelnice, sky řijme se Dro techn, kenc elář |

kor +znísýry, předkapřed-P J P duem po vložení de dne
Mikropravnempárodíintel k brzkému nastovpení. “GN

Předmět:nabvýkresy Aejá au.| Nab'dky pod ziač „Železoteton“ do admin. t, I.franko bez závosností koupě.
Vše 00posílá posvěcené. Práce ručel.

Sbled veškerýchslatých astříbrnýchblonotů, jako: ře.čnů

Sadonek,, lahos Bd náramkůatd.3 leotářeké
Vklady věděl s vázané vý

šeky JedunádkníneAlča ProvkoA oltáře scehy křišenévesty, povědí záročí se d ©úmluvy.
Biorásletu,stříbro« drahobomykupuje12nejel e“y kasatelny, 3 OVV Boží hroby Povinná zákouná reviselevně provádí.abeolreat ©. k. odb. škely sochalské :

JAN STANĚK, a Podilya fondyK 805.000.
pasiéa oiselour BOHUMIL BEK v HOŘE KUTNÉ. ! |

v HradciKrál.130,odperatujevolodůst.dnchovonstvusté Patertní 1 emibezkonkurenční koláry ů
Praha-L.070.,ul.Karoliny Brětlé, čis. 1 a.

prací i oelulojdové, Zakázky. oobratem. "U

Sanielae jis vlastnívýroby, MPravé3jiěrevéprší MC sevyřízuj
, Maštni:Polské úryšsírodubová v ené Králové.— Vydavetl € spép rodakéem,AuleuluPosbeu. — TiskemBik. kyáskámy vlrndci Králově:

S .
a,
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Rázné hlasy o válce. Militarismus jest zále
žitost svými kořeny velice spletitá, tak že se nedá
odstraniti nebo zimrniti demagogickým povykem.
Kdo chce v tom směru pracovati na praktické ú
levě, musí procházeti křížovými cestami, dobře
zkoumati netoliko poměry vojenské, nýbrž i soci
ální, hospodářské, politické. Militarismus není sám
sobě základem a účelem, ale výslednicí stávajících
hrozivých poměru.

Lbismarck pokládal válkuza nutný prostředek
proti zlenivění těla a ducha, za nutnou příležitost
k olužení životní energie. Byla-li jeho zásada blud
nou, trpěl ještě horším klamem švédský král Ka
rel XIII., který viděl dokonalé muže jenom ve vo
jenských řadách, pokládaje ostatní občany za lidi
nižšího řádu. Staří Římané měli přísloví: »Chceš-li

mr, připravuj válkué Tak vyjádřeno aspoň, že
vcina není sama sobě účelem, že naopak zbrojení
nahání bázeň útočnému nepříteli, který by jinak
pokojné sousedy ihned napadl. Drasticky a málo
lidumilně zostřil hrot tohoto přísloví pokrokář dr.

napsal, že člověk musí býti šelmou vždy ke skoku

musila splakati nad bankrotem všech moderních
velikých ideí humanistických. Platilo-li by takové
pravidlo obecně, pak by skutečně mohl důvěřovatí
soused sousedovi jen jako šelmě; zvířecí krvelač
nost by budila tutéž vlastnost u souseda. *

Pravdau však jest, že ozbrojený mír stále při
birá zbraně nové, až se národové při takovém mí
ru militarismem dusí. Výsledek to poznání, jak má
lo jednotlivé státy věří ve vzájemnou poctivost a
spravedlivost. Jak nelze důvěřovati hladkým a
vlídným slovům vyškolených diplomatů, jak se všu
de spoléhá hlavně na sílu děl a bajonetů, patrno z
přepadu Ruska Japonskem a z loupežného útoku
Italie na tureckou državu. »Nernáš-li dostatek zbra
ní, žádná prosba ti nepomůže, apel na humánní jed
nání u mne neplatí«, odpovídá stát po zuby ozbro
jený slabšímu sousedovi.

A poměrně ze všech států nejvíce zbrojí nyní
Francie. Když se tam stal ministrem soc. demokrat
Millerand, stál na tom, aby se válečná moc zed
nářské republiky upevnila co nejvíce.

Do debat o příštích válkách zasáhl mocně hlas
slovutného cestovatele po Tibetu Sven Hedina. Ač
koli v Rusku nikdo nemluví o nebezpečí války se
Švédskem a žádný Rus na ni nepomýšlí, Sven He
din upozorňuje reálně na příští linie velmocenské
politiky, na vlny, jež brzy se převalí živelní mocí
přes hranice říše Ruské. Dle »Národních Listů« (ze
dne 15. t. m.) jest myšlenkový pochod Hedinův
tento:

Rusko, velestát. Bytosti toho druhu nemohou
na dlouho a trvale opatřovat své životní potřeby,
aniž by ovládaly část světového moře. Na velikou
rozlohu své půdy vládne Rusko jen nepatrnou ča
rou mořského břehu. Balt a Černé moře jsou
vnitřní voda. Sibiřské břehy jsou zamrzlé a tak
v zájmu sebezachování, chtěj nechtěj, musí Rusko
tíhnout k moři. A tíhne už od počátku své velmo
censké historie, od dvou set let, Petrem Velikým
počínaje. Srážka rusko-japonská nebyla, než ná
sledek přirozeného velmocenského pudu. Tam na
Dálném Východě byl postup na čas zaražen. Ne
menší síla tlačí veleříší, aby šířila svůj dosah v
Asii přes Persii na jih. Zde jiná velmoc právem na
sadí všecky páky, aby všechen pokus tím směrem
zmařila — Anglie. Co jiného zbývá než Západ?
A ten je v Evropě. Skandinavský břeh! A tu žád
ná velmoc živěji nepřekáží. Přístup je poměrně
snadný.

Položte. propukla v Evropě veliká srážka sil,
jaké čas od času se dostavují. Evropské velmoci
samy sebou jsou zaměstnány. Ejhle, vhodná chví
le! A Rusko vykoná, co mu káže — životná po
třeba ..
„ A vědec patriota věcnými. doklady doprovází

svůj výklad. A zavírá úvahu: Švédové, buďte bdě
lí! Připravte se na boj! A co nejlépe! ...

A vyšší hlediska doby? Vzdělanost a její úko
ly? Úmluva společenská? Kam se podělo všecko?
Propadlo se někam. Zmizelo s povrchu.

A patriota vědec stává se polemikem.
— Salonní hrdinové, redakce listů rudého pra

- poru, bohéma umělecká a literární a všichni ti,
kdož za doby míru jevívají tolik kuráže, ale beze
stopy se někam vytratí, jakmile vzduch zapáchne
prachem, řeknou, že přemršťuju. Prý se snažím,
nahánět strachu sedlákům, aby hlasovali ve pro

„spěch vojenské předlohy . . . Naše osvícená doba,
ctvilisace, křesťanství moderní evropské mocnosti
a nevím. kdo prý dnes nedopustí, aby se tak bar
barsky řádilo. Haag a mírové konference, propa
ganda míru zaťaly prý na vždy žílu všemu barbar

Sven Hedin potírá bludičky mírových hesel.
Vnášejí tolikzmatků do veřejnéhoživota. Možno-li;

se ruzní svými zájmy? A všecka neshoda zájmu
nakonec se vyřizuje mocí i ve státě nejlépe opatře
ném zákony. A mezi státy? Všecka mezinárodní
morálka je otázkou moci a chytrosti. Kam se scho
vala honem propaganda míru, když řádila anglo
burská válka, když propukl spor rusko-japonský?
Proč nezakročuje Haag proti dnešním masakrim
v Tripolsku?

V Rusku slova Hedinova zpusobila přirozeně
roztrpčení. Bylo Hedinovi vyčítáno, že právě Ru
sko mu poskytlo velikou oporu při vědeckém ba
dání. A proč se prý cestovatel vydával vždycky
zá přítele a ctitele Ruska?

Hedin odpověděl, že zustává přítelem Ruska
posud, ovšem osobním. Proto však se nemuže vy
maniti z povinnosti vlastence a národovce. Nena
padá ruského státu, konstatuje pouze, jaká úloha
připadá chtěj nechtěj Rusku z mezinárodní polohy
rozvojem událostí. Každý, kdo poznal Rusko, mu
sí milovati jak zemi tak velikomyslný a bodrý ná
rod ruský. Ale Hedin, pro své osobní výhody a
přátelské poměry nesmí zatajovati nebezpečenství,
jaké hrozí jeho vlasti.

Sven Hedin (dle »Národních Listu«) vidí, kam
rozvoj věcí mezinárodních spěje. Je to hra přírod

ani v Rusku. Poloha života je hotová a ukládá li
dem povinnosti, každému svoje a na svém místě.
Mnohý se octne proti druhému, aniž ví, jak.

— Territoriálnou expansivnost států sluší po
kládat za přirozenou sílu, za niž zodpovědnost u

kládat určitým osobám nebylo by ani spravedlivoani rozumno ...
A odtud důsledky. Nemožno vykládat Rusku

ve zlé, že se snaží dostáti úkolu, který mu vzniká
z velimocenské polohy, jako nelze Švédsku zazlí
vati, že všemi silami proti jakýmkoli přehmatům
Sousední moci se zabezpečí.

Hedin praví, že Švédsko zmůže mnoho, při
praví-li se včas.

Slova velikého badatele a muže velice zkuše
ného, který není vlastně žádným nadšeným ctite
lem soldatesky, vzbudila v evropských kruzích nej
hlubší přemýšlení. Demagogové však, kteří si roz
bíjejí sami lebky na potkání, kteří by působili rádi
hromadné krveprolití v různých schůzích, křičí u

zbrojení jako věc nejjednodušší. Kdykoli však se
ocitnou ve velikých úzkostech o vlastní kůži, volají
vcisko k pomoci ihned.

Požidovštělé kruhy a kongres eucharistický.

v příčině ochrany katolického obyvatelstva a cír
kve vůbec. Jest na pochodu řvavá demagogie, kte
rá chce spoutati katolickou svobodu nejtužšími ře
meny. Ustupuj této demagogii jakkoli chceš, ni
kdy jí neuspokojíš. Stálým couváním jenom po
dráždíš její chuť k dalšímu výboji. Nejnovější vá
lečné tažení proti katolictvu podává na to nejsvět
lejší doklady.

Nuže, jen ať židovské listy povědí o povaze

sně o židovstvu císařovna Marie Teresie sama,
jest obecně známo. Císař Josef II. vyjádřil se o
rozkladné práci židovstva rovněž spravedlivě a
měl také odvahu vydati příslušná nařízení. Nuže,
v tolerančním patentu z 2. února 1782 o židech na
psána tato slova: >A nadějeme se od vaší povin
nosti a rovněž tak vaší vděčnosti. že této Naší mi
tosti a svobod, které vám z ní plynou, nezneužijete.
že výstřednostmi a bezuzdností nedáte veřejného
pohoršení, že křesťanské náboženství nebudete ni

hlášen růženec za nejurčitější symbol slabošství a
pověry, duše zbavené ideálu náboženských snaží
se vyplniti svou prázdnotu pověrami skutečnými,
hledajíce oporu aspoň v tom nadpřirozenu, jaké si
jejich fantasie vybájila. Vracejí se ku keiklířum,
které zrodily pověry protestantské. Oživují zpá
tečnické bludy, které církev naše pracně mýtila
na zluteranisovaných místech, když ji tam byl po
přán volný rozmach. Prohnané věštkyně a vyklá
dačky karet balamuti v Paříži a Berlíně stále širší
kruhy. pověrečné intelligence, která hlásá, že jest
s křesťanstvím hotova. A moderní ziskuchtivé Py
thie rozlézají se stále čileji i po jiných velkomě
stech. V pražských listech upozorňují na sebe pro
středkem inserce. Která věštkyně v Praze prohlásí
se za pařížskou, těší se zvláštní pozornosti z kru
hu intelligentních dam.

Leč již také astrologie (hvězdopravectví) po
vstává ze staletého hrobu a hlásí se k bujnému
životu. »Nár. Politika< dne 13. t. m. sama o vzkři
šení astrologie píše: »Nejčetněji vyskytuje se v
Anglii a po ní přicházejí hned na řadu Německo a
Francie, kde v posledním čase bylo založeno ně
kolik astrologických společností. V Londýně do
konce vychází astrologický »Almanach«, v němž
možno se dočísti o kolik měsícu napřed, jaké osu
dy nás ubohé pozemšťany očekávají.

Jenže předpovědi jsou tak chytře sestaveny,
aby se daly vyložiti na několikerý zpusob, čili a
by švindléři nalezli zadní dvířka k útěku od své
ho vlastního výplodu. Na př. prý počasí bude v
září ošklivé a dostaví se i nepokoje. (Ty však o
modrém pondělku vždycky.) Dva panovníci budou
ohrožovati pokoj národu. (Vždyť v každém roce
tak činí panovníku pět až šest.) V Rakousku prý
iastanou politické převraty. © Jedna z největších
bank aneb (!) některá velká společnost bude nu
cena zastaviti platy. (Židovské banky přece ohla
šují insolvence každý měsíc.) Hvězdy napovídají
veliké nepokoje ve Francii a Turecku. (Tam pře
ce nepokoje vítbec neustávají.) Zkrátka kšeftař
ští komedianti řídí své předpovědi dle pravidla:
>»Nebude-lipršet, nezmoknem.« A takovou věštbou
vyždímají šibalové celé hromady peněz.

Kannibálové maraňonští na východní straně
Kordilier. Intelligence téměř šmahem 'zanedbává
studium velice duležitých zpráv missionářských li
stu. A přece se ví obecně, že missionáři mají pře
dní zásluhu o rozvoj vědy zeměpisné a národopis
né. Vnikají do takových krajů, kam se jiní badatelé
odvážiti nechtějí. Právě nyní zvěstují »Katholische
Missionen< (Herder, Freiburg) překvapující objev
statečných Kapucínu v severozápadní Brasilii. Na
východní straně nebetyčných Kordiller mezi příio
ky Maraňonu s levé strany (Cagueta a Putumayo)
žijí indiánští divoši, obecně se nazývají »Huitotos“
nebo »Guitotos.: Jejich řeč nemá žádné podobno
sti s řečí Indiánt jiných, tak že se tu jedná o ná
rod odloučený od dávných dob od kulturních sty
ků s jinými obyvateli Brasilie. Divoši ti dělí se asi
na padesát kmenu, které žijí neodvisle a naopak
často mezi sebou vedou, válku. Missionáři odhadu
jí jejich počet na 50.000 hlav, jiní však tvrdí, že

níkům projevovati pohrdání, poněvadž zločin to
ho druhu by byl co nejpřísněji potrestán a tomu,
kdo by se ho dopustil, by přivodil dle stavu okolno
stí vyhostění odtud i.ze všech našich zemí.«

Tedy dle tohoto císařského dekretu židovští
machři, kteří pod štítem >Volné Myšlenky«
bezuzdně řádili proti eucharistickému kongresu,
měli by se podívat za hranice. To se ovšem ne
stane, protože před mocí židovského kapitalismu*
třesou se i politikové nejkurážnější.

Pokud státy nebyly u židů zadluženyaž po
uši, vydávány byly často rozkazy k vyhnání ži
dovských falšovačů mincí a dlužních úpisů, židov
ských lichvářů a zemězrádců. Ačkoliv židé obyčej
ně velikými prosbami a úplatkářstvím takovou rá
nu od sebe odvrátili, měly státy přece jenom vol
nou ruku proti nim. Nyní však, kdy jsou zazna
menány tak obrovské státní dluhy v knihách ži
dovských bankéřů, kdy tisk jest zkorumpován tak,
že za úplatky slouží valnou většinou židům a kdy;
demagogové chytrým způsobem dělají z šírých da
vů židům mocnou tělesnou stráž, jest vlastně ka

projevy náboženské sklidí rány.

které se katolicismu vysmály volbou bezvěrců do
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otvorů propouštějících do vnitř světlo není skoro
viděti. Když si oči příchozího cizince v příbytku
poněkud zvyknou, že začínají poznávati jednotlivé
předměty, hrůza pojme při spatření bledých lebek,
které cení zuby z některých tyčí. A divoši, nema
jící na těle téměř ničeho, při tom se ženou na ho
sta sterými otázkami, jimž nerozumí, tak že pří
šernost dojmu stoupá. Své nebožtíky pochovávají
v rodném domě. Ocitne-li se pod podlahou nebož
tíků více, opouštějí Indiáni obydlí, aby vystavěli
nové. Divoši ti jsou kočovnými pastevci, táhnouce
bned sem, hned tam. Věnují se též lovu a chytání
ryb. Prales poskytuje jim též některé jedlé rostli
ny. Málokdy jest viděti, že by některý kmen vzdě
lával půdu.

Pocití-li nouzi o slušnější potravu, nezhrdají
masem tygřím, opičím, hadím a krokodýlím. Touha
po pojídání lidí však jest u nich nezkrotnou vášní.
Aby mohli lidského masa požívati, vcházejí často
do válek se slabšími kíneny z příčin zcela mali
cherných. Za zbraně jim slouží šípy, oštěpy a ša
vle urobené ze suchého dřeva palmového, jichž
hroty smáčejí v ostrém jedu »Curare«, jejž dobý
vají z plazivé rostliny téhož jména.

V boji jedná se sokům nejprve o usmrcení ne
bo zajmutí protivného náčelníka, protože pak jeho
poddaní ihned z bitvy „prchají. Zajatí bojovníci
Jsou nejprve trápení strašným mučením a pak sně
deni. A při všech mukách ubozí zajatci nevyrážejí

"se narážejí na kůly buď před příbytky anebo v
nich. Ze zubů lebek těch připravuje si vítěz ozdob
ný řetězec na krk. U některých kanníbalských



kmenů těch panuje dosud hrozný zvyk, že se určí
jeden z vlastních lidí za oběť k zabití, nemůže-li
kmen delší čas okusiti tělo některého odpůrce.
Nešťastníkovi popřeje se lhůta tří dní, aby se mohl
ukrýti v lese. Pak všichni (velicí i malí) členové
kmene vydají se na hledání ukrytého. Je-li nale
zen -- což se stává obyčejně — jest hrozně zabit a
sněden.

Hlavní překážkou působení misionářu v těch
temných zemích jsou kouzelníci, kteří zle řádí i v
kmenech polokřesťanských. Tvoří zvláštní stav, do
něhož se dostanou pouze nejprohnanější příslušní
ci kmene. Těmto kouzelníkum | prokazují Indiáni
úctu neobyčejnou, bojíce se, aby jim svými kou
zly neuškodili. A že veliká uctivost má svuj ko
řen hlavně v hrozné bázni, poznává se po smrti
takového kouzelníka. V takové chvíli panuje mezi
kmenem veliká radost. Hrob se mu vykopá dva
krát až třikrát hlubší než Indiánům jiným a na
posled se ještě tančí a hoduje. — Jestliže tedy mis
sionáři do takových zamřelých krajů vnášejí první
světlo evropské kultury,zajisté. zasluhují podpory
inteligence vubec.

Za jedno v kristu! Korrespondence Piova spol
ku sdělila dne 17. září: »Při projednávání české
sekce na 23. mezinárodním eucharistickém kon
gresu, jakož i na církevních obřadech v kostelích
Čechum vykázaných byla velmi četná návštěva.
20.000 českých účastníku dostavilo se na kongres
z Čech a Moravy. Dopoledne dne 14. září bylo vě
nováno přijímání Svátosti Oltářní, kdežto odpole
dne konaly se současně 4 schuze, které byly pře
četně navštíveny. V kostele alserském, shromaždi
šii českých poutníku do Lurd, pronesl P. Kolísek
řeč. Schuze zakončena byla slavnostním pontífikál
ním požehnáním knížete kardinála arcibiskupa
svob. pána Skrbenského. V hotelu >U bílého be
ránka: na Rennwegu konala se v sobotu odpoled
ne schůze, která byla slavností sbratření Marián
ské kongregace a organisacetní selské mládeže pro
Moravu a Slezsko. Schuze súčastnila se deputace
svazu katolické mládeže v Rakousku, jejíž mluvčí
zcela ve smyslu katolické unie pozdravil srdeč
ným proslovem obě organisace české mládeže.
Základní myšlenka řeči ministra kultu a vyučová
ní, aby eucharistický kongres sjednotil všecky ná
rody a stavy v Rakousku v míru a svornosti, sla
vila již v této schuzi triumf. Němci i Slované, in
telligence i selské obyvatelstvo, posluchač vyso
kých škol, i selští synkové byli za jedno v Kristu.
Kéž by tato myšlenka míru ku blahu národů sla
vila brzy vítězství v celém Rakousku!«

Kéž by se touha vyslovená vtělila v reální sku
tek! Nálada křesťanská, která podmanila si na
schuzi srdce kouzlem společné vznešené víry, mít
že býti velice úspěšnou průpravou k zdárné akci
smírné v praktických proudech životních. Nezjed
ná-li smír společná myšlenka náboženská, pak se
to nepodaří na základě žádném.

Veliký strach před existencí Boží. Jest přímo
směsné, jak zednáři, kteří přece tvrdili, že rozvo
jem kultury potřena bude idea Božstva zcela přiro
zeně bez křečovitých záchvěvu, najednou se bojí o
pilíře nevěry širokých mass ve francouz. mě
stech. Nejdříve se řeklo, že se postupuje jenom

proti klerikalismu, nyní však prohnaní podvodníci
dokazují, že jim šlo a jde o zničení víry v osobního
Boha vítbec. Podáno již několik ukázek, jak se no
vá vydání spis proslulých autorů upravují tak,
aby jméno Boha z nich bylo úplně vyloučeno. O
pohanských bozích na středních školách francouz
ských mládež se učiti musí, o vznešeného Boha
skutečného, Boha křesťanského však se nesmí za
vaditi. Pověrečná bázeň před ztrátou nevěry pudí
zednáře k nesmyslnému okleštění spisíi.

Nové doklady! Paní Fowilé napsala pěknou
kaihu, která v roce 1900byla přijata za učebnici ve
škole. Titul té knihy je: Cestování dvou divek po
Francii. Ještě roku 1903bylo v ní často vzpome
nuto Boha. Ale vydání z roku 1908 už je pořádně
»vyčištěno«. Tak na př., kde stálo dřive: »Bože,
jaké neštěstí., stojí nyní: »Běda, jaké neštěstí<. —
Jinde stálo: »Sjednoťme se v lásce k Bohu a ke
vlasti«. Roku 1910 to pozměnili takto: »Sjednoťme
se v lásce k vlasti«. Ve starém vydání stálo: »Krá
sa přírody povznáší mysl k Bohu«<.'V novém:
>Krása přírody povznáší mysl<. Ve vydání z- ro
ku 1903 čteme: »Modlitba dodává nám naděje a
zimužilosti«. Ve vydání z r. 1908 však: »Pomáhej
me si vzájemně!< Obraz remešské kathedrály na
hrazen obrazem krajiny. — V jiné knize místo o
brazu kostela dali záměnou obraz poštovního ú
řadu. Místo věty: »Bůh jest veliký« vytiskli: »Pa
říž jest veliká« atd. atd. — Takovým způsobem
komolí se barbarsky literatura, přeškrtává se ráz
její doby, odnímá .se jí duch, jakým byla psána.
Kdyby některý úzkoprsý šosák oklestil tak bez
ohledně Homéra nebo jiného pohanského básníka,
vyřítili by se na něho právě zednáři jako na hříš
ného falšovatele antiky.

V New Yorku svobodomyslníci vzali si příklad
7 falšovatelů pařížských. Pro děti svobodomyslné
školy v Národní Budově opsána byla mluvnice vy
daná c. k. školním knihoskladem v Rakousku tak,
že vynechána anebo zaměněna slova »Bůh« a

skostel«. .

Nové zprávy 0 hrdinském knězi katotickém na

lesa. W. E. Byles, bratr utonulého kněze, býl před
staven v Římě Svatému Otci Piu X., jemuž sdělil
dle časopisu »Rome« v podstatě toto: »Father By
les narodil se jako protestant. Pak stal se z pře
svědčení katolíkem, studoval v kolleji Beda. Byl
velmi slabý, často nemocný, zdvořilý a velice
skromný. Věděl, že bude působiti na některé men
ší faře a že život jeho nebude asi se vyznamená
vati něčím, o čem by se před světem mluvilo. V
dubnu — byl to devátý rok od jeho posvěcení na
kněze —-jel na lodi Titaniku do Ameriky, aby své
ho bratra, jenž také se stal katolíkem, oddal. Tu
stalo se ono známé neštěstí. Dvakrát nabízeli mu
plavci místo ve člunu, a bylo mu domlouváno, aby
život svuj zachránil. Methodistický kazatel ihned
uposlechl, vstoupil do člunu a zachránil se — ale
father Byles vytrval na lodi. Dlouho rozmlouval s
plukovníkem Astorem. Viděli jej dále chodifi mezi
ustrašenými cestujícími v mezipalubí a vůbec po
celé lodi. Zde napomínal, zde slyšel svatou zpo
věď. Ano i mnohé křtil. Zvláštní je, že mnoho židů
se dalo před jistou téměř smrtí pokřtíti. A když
již skoro každého, pokud mu možno bylo, upokojil,

protestanti, ano i židé. Často opakovali s ním lí
tost, kterou jim předříkával. Chvílemi byla ještě
ta modlitba přerušena, když někdo přál si ještě se
vyzpovídati, anebo pokřtěn býti. A tak dí časopis
»Rome«, že za ty dvě hodiny father Byles zachrá
nil snad více duší, než by byl snad za celý svůj
Život jinak v zapadlé faře zachránil.

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

soovazřizení a opravy oltářů, socb atd.
odborně, levaě a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradci Králové.
Cená usnání od vid. úřadů duchov. k disposici

Národohospodářská hlídka.
Ve schuzi soclál. pojišťovacího výboru ve Víd

ni 17. t. m. padl návrh posl. Bialyho, aby povinné
starobní pojišťování bylo nahrazeno péčí státu a
rovněž zamítnut návrh Ant. Seidla, aby státní pří
spěvek na starobní a invalidní pojišťování byl u

len návrh dra. Buzka, dle něhož subkomité pova
Žuje za nutné, aby pro Halič a Bukovinu byla, po
kud jde o starobní a invalidní pojišťování, zave
dena výminečná ustanovení. Návrh Buřívala, aby
pro skupiny jednotlivých zemí byly zřízeny terri
toriální starobní a invalidní pokladny, byl zamítnut.

Sjezd hornický zahájen byl ve Vídni 17. t. m.
za velké účasti zástupců domácího i zahraničního
průmyslu.

prve nyní byla upravena otázka zaplacení konto
korrentního dluhu, učiněného za účelem vyplacení
náhrady Turecku za Bosnu. Bosna a Hercegovina
budou platiti ročně po 48 let 1,816.000 K a na zá
kladě této splátky vydají vídeňské a pešťské ban
ky, které kontokorrentní půjčku poskytly, bankov
ní dluhopisy v téže době splatné. Většinu těchto
obligací vydá Pozemkový úvěrní ústav.

Rakouský průmysl petroleje dotčen jest právě
rozhodnutím německo-americké petrolejařské ak
ciové společnosti a s ni spojené americké Pure Oil
Co., které snížily cenu petroleje s 9.15 na 8.85 ma

společnosta německo- rakouská—vetrolejařská
společnost snížily ceny ve stejné míře jako Ame

lejem americkým a petrolejem rumunským a ra
kouským, ve kterém více než kdy jindy převaha
kloní se na prospěch Američanů. V této chvíli ra
kouské rafinerie počínají znovu jednati o obnovení
kartelní organisace.

Rakouský pivovarský průmysl v r. 1911 vy
robil dle statistiky právě vydané i s Bosnou a
Hercegovinou 22,864.000 hl, uherský pak 2,706.500
hl. Z toho připadá nejvíce na Čechy 10,601.000 hl,
Dolní Rakousy 3.,728.000 hl, Moravu 1,976.000 hl;
Halič 1,652.500 hl, Štyrsko 1,276.000 hl, Slezsko

činí 9.6 procent. — Přes 1000 hl vyrobilo se v r.
1911 v Čechách. Měšťanský pivovar v Plzni 900.000
hl, Akcionářský pivovar na Smíchově 617.000 hl,
První plzeňský akciový pivovar 286.000 hl, svob.
pán Ringhoffer, Velké Popovice, 218.000 hl, Český
akciový pivovar v Českých Budějovicích 183.000

hl, První pražský měšťanský pivovar v Holešovicích 136.000 hl.

Pojišťování v Ttati monopolem. Státní pojišťo
vání vItalii stato seskutkem. PAvodcem myšlenky
uvésti. pojišťování do správy státní jest minister
ský předseda Oioliti a vykonavatelem projektu tni

nistr obchodu Nitti, jenž sáčastnil se prvé schůze.
správní rady státního pojišťovacího ústavu. Ital
ská vláda uzavřela smlouvu s mnoha předními za
hraničními pojišťovnami rakouskými, uherskýmu.
německými, francouzskými, americkými a vyjed
nává ještě s některými italskými. Společnost má
již nyní po ruce 500 mil. a dopadnou-li veškerá vy
jednávání dosavadní příznivě, vzroste kapitál ten
to na miliardu, takže ústav bude míti daleko pev
nější základ finanční, než nejstarší stávající poji
šťovací ústavy.

Krach agrárnické motouzárny v Dřev. Mlý
nech. Podnik ten byl chybně a neobratně veden
družinou agrárního poslance Staňka. Za veliké pe
níze, které vymohl Staněk jako subvence na zadlu
žené tírny, mohlo státi už několik -zemských tíren
ve větších obvodech, kde nebylo rolnictvo vázá
no dluhy a kde mohlo tříti svuj len levně. Sta
něk zakládal tírny v těch obcích, které chtěl ziska
ti pro upevnění své vlastní politické moci. Líčil
stranu katolickou jako zaprodanou vládě, ale vlast
ní jeho voliči žasli, jaké kličky dělal se svou radi
kální polřtikou jak v říšské radě tak v delegacích,
aby si vládu nerozhněva!l a subvence získal.

Roku 1908 Staněk rozbil katolický holdovací
jubilejní tábor v Krasonicích. Naši lidé byli od
váděni četníky ze zahrádky u hostince, kde se 0
slavovalo 60leté panovnické jubileum. A tento člo
věk na podzim obdržel císařské vyznamenání a
rok na to — 195.000K na zmíněnou jihlavskou mo
touzárnu. Zaradikálničil si v okamžiku, kdy se sub
vence rozdávaly, aby nahnal ministrům lacino hrů
zu, aby imponoval. Když však nadešel příhodný
čas k braní, změnil taktiku a dobře pochodil. Dal
se voliti do delegací jako protivládní oposičník.
Ale protože získal pro motouzárnu státní dodávku
pytlů, utekl před hlasováním o vojenském roz
počtu. *

Revisoři o státní podpoře se vyjádřili v revis
ní zprávě z 15. října 1911 takto: »Konstatujeme po
opětné prohlídce knih Družstva pro zvelebení lnář
ství, že státní subvence, totiž: 125.000 K subven
ce zařizovací, 70.000 K subvence pro stávajících
tehdy 22 družstev Inářských, byly správně zaúčto
vány.«

Náš poslanec Šamalík před rokem. prohlásil,
že motouzárna stojí před krachem. Na to odpově
děl pokrokově-agrární »Moravský Venkov« dne
19. řjína 1911:

»>Sdělilijsme už minule, že nedělní valná hro
mada družstva pro zvelebení Inářství v Dřev. Mlý
nech u Jihlavy usnesla se jednomyslně pohnati red.
»Selských Hlasů« pro štvavé články, uveřejňova
né proti motouzárně jihlavské, před soud, a zde
žádati poslance Šamalíka o důkazy pro tvrzení v
listě tom uvedené.«

Šamalíkovi však dlouho žaloba do rukou ne
| přicházela a proto se tázal nedočkavě u vědomí
| pronešené pravdy, kdy dostane do rukou obžalo

vací spis. Agrárnici, nevědouce hněvem, jak Ša
malíka potrestati. utekli se k postranní uličce. Hna

„di ho před Národní radu. Tam jim však Šamalík
řekl do oči, že motouzárna se udržeti nedá. Odešli
tedy schlíplí a o svém pořízení mlčeli jako ryby.
Šamalik pak čeká na žalobu u soudu posud. Nej
větší hněv proti našemu poslanci vzkypěl proto,
že znemožnil ve sněmovně novou subvenci 75.000
K, které by se byly také v passivním podniku u
topily.

Co činiti? Zbýval ještě poslední prostředek,
odvážné balamucení rolnictva. Die prohlášení z
24. prosince 1911 stála si motouzárna »skvěle<. V
provolání stálo doslovně: »Rentabilita podílů Druž
stva pro zvelebení lnářství jest velmi dobrá, ne
boť již v prvém roce působnosti bylo možno vy
pláceti -pětiprocentní dividendu.« Zatím však pod
nik nesplácel a nemohl spláceti ani úroků, natož
aby rozdílel dividendy! Sami dělníci z motouzár

| ny, kteří v zájmu své existence Staňka v posled
ních volbách volili, prohlásili v »Rovnosti« (čís.
185., r. 1911) o příčinách nezdaru podniku toto:

»Provazárna přeměňuje se pomalu na ústav
pro zaopatřování existencí různých 'protekčních
lenochů. Při 120dělnících vydržuje správa továrny
10 dozorčích a úřednických sil. Toť je přímé ha
zartování penězi! (Agrárník Staněk potřeboval a
gitátorů!) A mimo toho nakoupila továrna spoustu
drahých strojí, kteréž dosud upotřebeny nebyly a
pohlcují ročně slušný kapitál. Vedle toho sám spá

"vec Mohelský několikráte tvrdil. že stroje, které
| továrna používá, jsou nedostatečné a k moderní
I výrobě neschopné, což rádi věříme, poněvadž prý

je kupoval inspektor Plocek. který strojům rozumí
j asi tolik. jako husa hvězdářství. Nešťastné a neší

kovné tyto manipulace, které musí zničiti každý
závod, byť dělnictvo zadarmo pracovalo. mstf se
nyní na zaměstnaných pracovnících.« .

Když takto sami »protiklerikální« dělníci pro
zradili, že pokrokoví agrárníci v příčině skuteč
ného zdárného pokroku jsou lidé zatemnělí, neši
kovní, takže jim zbývá pouze laciné osvědčování
»pokroků« v potírání katolického hnutí. dodali je
ště v téže >Rovnostic dne 11. srpna 1912:

»Agrárnická provazárna také svalovala všecky
neúspěchy na dělnictvoa nýní pozdě doznala, že
jejim hrobařem nebyl nikdo jiný, než nesvědomiti
vedoucí úředníci. Jest všeobecně už známé hospo



„daření inspektorá Plocka. A dle vzoru Plockova
hospodařilovíce pánů, Magaciner Doležal, když byl

dělníky upozorňován, že mokrý, na hromadch slo
žený len shnije, Hegmaticky říkával: >Ať to shnije!
Mají míti páni větší magacíny!e Následek takového
zlomyslného hospodaření byl, že ze shnilého Inu
odpadlo až 80 procent na koudel!«

Tedy sama ta strana, která udělala se Staň
kem pří volbách kompromis, odsoudila rázně agrár
ní hospodářství, v němž se utopily na základním
kapitále, úrocích, státních subvencích na škodu
rolnictva statisíce.

Židovští překupníci Inu budou míti v době, kdy
stroje tiše převezeny, nyní na západní Moravě ve
liké hody. Lnářská družstva se topí v dluzích, jak

-na př. svědčí družstvo v Nov. Veselí, které jest v
likvidaci. Kdy vrátí zkrachovaná motouzárna
(vlastně agrární předáci) obrovskou státní subven
ci, která se rozplynula jako kapka v rybníku? A
grárníci učinili svým hospodářstvím našemu náro
du velikou ostudu, tak že nyní bude těžko vymá
hati větší sdbvence i pro slibné podniky hospodář
ské. Náš »Svaz«, pracující nezištně, nedostal od
vlády ničeho — ale agrárníci již sumy obrovské.

Ačkoli loni správa motouzárny dobře věděla,
že se podnik neudrži, posílala po Moravě i Čechách
Raiffeisenkám a mnohým rolníkum vyzvání, aby
upsali na motouzárnu nové podíly, protože prý ty
to ponesou 7 procent. Zkrátka tonoucí chytali se i
stébel — ale zpítsobem odporným.

Pád motouzárny vrhl velice černé stíny i do
Čech. Vždyť agrární Ústřední jednota v Praze půj
čila tomu podniku 1,200.000 K. A přece neměla pe
něz nazbyt. Valnou většinou totiž v posledním ča
se odmítala žádosti Raiffeisenek o výpůjčky a po
sílala peníze jenom na důtklivé upomínání, ačkoli
ty obnosy byly u Raiffeisenek dobře zajištěny. V
kritických okamžicích uhájila své posice Ústřední
jednota jen tím, že na intervenci agrárních poslan
cu jí pujčila Rakousko-uherská banka veliké pení
ze. — Tudíž Staňkův podnik zasadil hrozné rány
českému finančnictví vůbec.

Likvidace agrárního družstva v Plzal. Mlékař
ské družstvo plzeňské, spravované agrárníky, u
sneslo se vyhlásiti likvidací podniku. Základ 80.000
K byl velice slabý, tak že se mělo sečkati, až by
se sešlo peněz více. Agrárníci se měli přičiniti, aby
větší snášelivostí a obezřetností získali více rol
níků. kteří právě v agrární straně organisováni
nebyli. Leč již. když bylo družstvo v chodu, sami
agrárňí členové závazky své zrazovali, dostali-li
od překupníka o jeden haléř více. Agrární »Plzeň
ský Kraj« píše sám pravdivě: »Nelze zapírati. že
konce mlékařského družstva jsou pro nás kapito
lou bolestnou. V době, kdy stále dokazujeme. že
je nutno spojitivšechny síly venkovav jeden moc
ný družstevní proud, — kdy vyzdvihujeme otázku
svépomoci na nejpřednější místo v našem hospo
dářškém snažení — dochází k případu. jenž dává
smutné vysvědčení všem člením, kteří nekonali
k družstvu svoji povinnost. Naši lidé musí se již
jednou naučiti pohlížeti na družstva nejen se sta
noviska materielního. ale také se stránky ideální.
Nesmí pro pár haléřů, o které dá jim snad šikovný
vřekupník v některém případě více, šlapati po ce
lém družstevním programu a mají si býti vědomi

mžiky. kdy je nutno, aby uvědomělý venkovan při
nesl také pro své podniky trochu obětí. Nebude-li
toho, — pak těžko chtíti od našich družstev bíth
ví, jaké vymoženosti. Případ s podnikem mlékař
ským je toho hlasitým dokladem.«

Svatá pravda! Ale kde se měli agrární kmá
ni naučit pohlížeti na družstevnictví se stránky ide
ální? Snad u dobře placených dietářských gene
rálů?Nebona ječivých/schůdích; volnomyšlen
kářských, kde se šlape surovými podpatky idealis
mus zvěstovaný Ježíšem? Kmáni měli přinášeti 0
běti v době, kdy pohlaváři hrabali pro sebe v Pra
ze a jinde obrovské tisíce! Malí se naučili od vel
kých. —

Česká společnost pro průmysl cukerní konati
bude svoji valnou hromadu dne 6. října t. r. — Di
videnda za uplynulý rok, dle návrhu správní rady.

lečnost ustanovila místem pro ukládání akcií k
valné hromadě Živnhostenskou banku v Praze, ja
kož i všechny jeji filiálky. — Akcie i s kuponovými
archy buďtež předloženy u příslušných pokladen
nejdéle do 28. září t. r.

Moldavia, sově pod aegidou Živnostenské bai
ky v Praze založená pojišťovna, která v prvé řa
dě českým závodům průmyslovým a obchodnic
tvu českému sloužiti má, zahájila počátkem září t.
F.činnost ve svých účelně upravených místnostech
v Praze, Ferdinandova třída č. 21. — Pro Hradec

Králové a okolí svěřeno zastupitelství této společ

teressentům v každém ohledu podá event. žádanéinformace.

HradciKrálové 2

Nojdůstoj. biskupskou konalsteří ověřendodávati.

Mešní vína,
jakostinabízí vsoudkách nebolahvích

po 70, 80,90 hal., LKi výše firmaAlois Čížele,
velkoobchod vínem v Hampelci.

rEW*Na sta poohvalnýchuznání po race. "i
Račte dáti přednost vždy závodu osvědčenému.
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Sekretariát Matice
Cyrillo-Methodějské

doporoučí

parameníe, prapory spolkové

a veškeré církevní náčiní

firmy

Fr. Stadnik,
stálý přísežný soudní znalec

Olomouc,
naproti kostelu P. Marie Sněžné.

Za půl roku odvedeno přes

800 K Matici Cyrillo-Meth,

Pouze objednávkou u firmy Frant.
„Stadník podporujete přímo Matici

Cyrillo-Methodějskou.

© OR

dob zdob dob 3dě

Do Hradce Králové
a okolí.

Dovoluji si ctěnému obecenstvu

nabídnouti vlastní výrobu

dětské a díočí

1 konfekce. ==

A. Aodhorová,
Hradec Králové,Pospišilova třída. r

Ae

; ataky ponětí tatar

Úrěrní družstvo Eliška“
v Hradcí Králové (Adalbertinum)

„- přijímávklady “
náknffky, běž. účet,poskytuje půjčkyatd.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicíeh,
doporučuje závod svůj velodůstojnéma ducho
vesetvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
nábrobních křížů,

slacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících sa ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

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

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po ruce a bronzové
státní medailie z výstevy v Pardabicích.

OMP>Závod založen r. 1898. "p

Duch
katolické

Obnovy
Sepeal

Eduard Jan Nep. Brynych.
Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsot
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velici
zajímavá, populární to četba pro vzdělané
prosté; formou velice poutavou podává hojnos
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českén
národě velikou sensaci; nijak dosud nezasta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučen

pro každou dobu.

Stran 722. Cena 4 K.

K DUŠIČKÁM
upozorňuji na svůj vlastní,
bohatě zásobený sklad hotových

z různých druhů mramorů, žal,sienitu za

CENY ÚŽASNĚ LEVNÉ

mysl kamenioký na čekámseyerovýchodě

ZDENKO JEŘEM
1 038nád„Mradel. Králové.

Přímýdea osobní, mist 8% ůr



Doporučujeme ===—=———

Voledůstojným

duchovním a patronátním úřadům!

Odborný závod pozinoovačský

GAUDENU APPL,
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

ě at | oltářů, "4ŠTTkazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Rospočty a nákresy zdarma.
Na požádání dostavím se ihned.

XXX

O
Založeno r. 1850.

Vyznamenánstátní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a mojstaršíodbornádílna pasířskáKarla Zavadila
nástupce Antonín Zavadil

v Hradci Králové,
v nově zřízených místnostech, Čelakovského tř.

(za živnostenským domem)

a poví veškerýchk©=ních nádob ze stříbra,
E jinýchkovů,odn
jednodu Odo nejakvostně|
šího provedení: vKašivsorku a ryze církevnímslohu.

Vše přecně, čistě a důkladné
ahotovnjese v mévlastnídílná
jen ručně, čímě umožněno
mí dodati veledůstojnému du
thovenstvu práci trvalou a
uměleckou zs oeny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milosti revide
vány.

Molní nádoby alslatím za cemy velice
Veškeré opravynádob3 ko:

stelních sery“ le, řádně a
levně vyřisují.

ha zasílám jen posvěcené.
hotové slkové s KE oblakatraabo

Chudělm kostelum možnosplácet bes přirážek.
OR“Staodporučeníačestnýchuznáníporuce.“jj

Prosím veledůstojné dnobovenstvo ©laskavou přízeň
adůvěru závododomácímu.
Spolkůmdoporučujirychlé alevné provodoní

odznakůspolkovýchaid.

POTŘEBUJETE

SVĚTLO??
Doporučuji k nastávající době:

se zárukou pravosti jssně a bez
zápachu hořící 1 kg. za 1 K 20h,

glěky hospodářské,kos3, 4 61 l kz m
oriškystearinové,1 balíček60,90,88b, 1K,
oviákyvoskové, gasolin,potroloj, karbid, .

za nejlevnější denní ceny.

JOS. JELÍNEK;
parfumerieamydlářstvívBraáeiKrálové.

Ve pros
Svatováclavské ke- Školské.

Uzaaný za nejvýhodnější a nejlevnější ua
kupní pramen v Rakousku veškerých

prádla, praporů. příkrovů, hoborců ©
kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího

Jos::fa Neškudly
v Jablonném n. Orl. č. 86.

Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, rozpočty, vzory a hotovézbuží
k výběru franko.

Bes velkoměstské rešie ve vlastních dol-Acb a
pomech, levné pracovní síly na veokově, čiv£ lovr:jší
ceny aš o 20%, než všude jinde.

Jubil. 100 let. trvání a 40 let. vinatní činnosti.
Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

vwHradol Králové, Sratojanské nám. č. 76.

Zařizování Velkosklad

elektrického Instrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

řístrojů
Dynama. "k vaření

Motory. a t pení.
. Instalační

Žárovky: materiál za
Osram, tovární ceny.

Tongsram,
Tantal. Solid.obsiuba.

Rozpočtyn- —.Čenylevné.

Wcep X 8D K ESDX CEBX J83X

:|Š Jan Horák,
i | soukenník
. v Rychnově nad Kněžnouzesílá na požádání vždy

dle roční salsony koliekci
nejnovějších drahů pravých

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

zemských.

ý
3 xi

X

ý
X Ai

Četná mu=mÁámÍzvláltě z kruhů vele

JK Z be orse uřestanskéhozávodu za Z

o prosím, nl objednávku„Ú

Enns látkynataláry.
x Hao X SBBXO8BX R67X BDX

Dvě prostranné
místnosti

zvláště dobřese hodícíjsou ihned
k pronajmutí. — K doptáníu firmy

K. V. SKUHERSKÝ,

dobu více než třicešiletého působení.

X

Téžna oplétkybožzvýšenícen! $

za skladiště neb dílnu obuvníkům a krejčím

a a L dvorní továrna zábytku v Bradel Král.

5000 lidí zaměst. se
v Českých Budějovicích |.

=. výrobou tužek. ©%
Objednejte přímo u WEBRA tamtéž, ušetřite

Sp- 50procent.$X

Jemné tužky cedrové tucet 80 h. Jemné fukky inkoustovétucet VOh. Jemné tuáky barevné tacet 80 h. Jemnétužky.

en. tucet 60 h. Obyčejné velké bílé tucet 16 h.

od K 188 až 12 K dobírkou neb předem pouze u

ADOLFAWEBRAv Čes. Budějovicích,
číslo 46.

O
Šeob, úvěrní společnost
zapsané Bpolečenstvo a ručením obínezeným

v Hradci Králové,
u (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky
= za 4 až 5 =

- úrok a to dle výpovědi.

SEP“ Složní lístky na požádání zdarma. “UB

Uhlí nejlepšíjakootico nejlevněji. :

Obrázky svatých
v různých ocenácb,levné
pro školní dítky,

obrázky smuteční

a upomínky k sv.

přijímání a zpovědi
lze dostati

v Družstevním knihkupectví
v Eradel Králové (Adalbertinum).

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův| Ř

synovec, nástupce) “
odborný |

—uměleckýzárod—, K

m malbu © BU 5

oken.kostelních,AL 4
PRAHA-Jé rK ono JMNá 6Vš :

orobiza"Maléank| ID NařRO
alko DO ojmdodáníobe hrá. ELYvě Z
ma9plánoo:(BO,(če 2

guralnímu provedení a ; Brd
slos 6 36 delesným .

rámy,sláěeu, osasenámi.

Neeez žramtovtíb dotlarávnéohledne
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Založeno roku 1863

sv. Jos. ústav |



Předplatné na čtvrt roku 2 K 60b
„i » na půlroku óK—h

Ke dni Svatováclavskému.
Zase vrací se den, věnovaný vzpomínkám na

drahého českého knížete Václava svatého. Pa
mátka muže, který v poměrech velice skrovných
vykonal pro svůj národ dílo obrovité, musí nám
býti stále živou připomínkou, jakou osvědčenou
cestou jest nám kráčeti, má-li se národ náš těšiti
kýženému rozvoji.

Nástupcům velikých panovníků pracovalo se

V Hradci Králové, dne 27. září 1912.

bylo — a přece bylo soužití mezi občanstvem lep
ší, tolik surovostí se nepáchalo.«

Vysvětlení takových zjevů jest však velmi
snadné. Všech moderních vynálezů dá se velice
zneužívati, ocitnou-li se v rukou prohnaných chy
tráků a sobců, kterým jsou peníze nade všecko.
Ba často se stává, že některých odborů moderního
pokroku se daleko častěji užívá ke škodě než k
prospěchu lidí prostomyslných. Na př. :telegra
fy a telefony přinášely celou spoustu vylhaných

jejich hlavu, takže se těší často i oslavě přemrště
né. Ale mladistvý Václav v době dusné politické
anarchie a v čase, kdy vládly krvavé intriky v sa
mém rodu Přemyslovců, stal se znovubudovate
lem státu českého. Aby naše kraje se nestaly ú
plnou kořistí Němců, upevnil autoritu ústřední vlá
dy zemské, zkrotil nepokojné živly, které bojem
proti ústřední moci naháněly vody na mlýn ně
mecký, snažíce se v zemi provozovati tyranii. Jas
ný kníže uchoval hrdinnou energií celistvost ze
mě naší.

Dr. Kalousek světle dokázal, že Václav svolil
k poplatku do Německé říše teprve po krvavé bit
vě, kdy byl po svém ústupu v samé Praze velice
silně obležen. Porážku utrpěl i zradou živlů domá
cích. Jindy však vycházel náš hrdina z bitev jako
vítěz, takže se těšil velikému jménu i u cizinců,
kteří ho docela nazývali králem. Svou statečnost
osvědčil i při zákeřném přepadu v Boleslavi. O
všem neozbrojený kníže musil podlehnouti přesile
zákeřníků ozbrojených. Ale památka na jeho 0
sobní statečnost přetrvala věky.

Čechové nectili svatého Václava toliko jako
muže velice zbožného, ale i jako vzor národního
hrdiny. Proto také prohlásili svatého Václava za
svého patrona válečného. Netoliko mečem, ale i
horlivým šířením kultury křesťanské náš rek sta
ral se o zabezpeční svéprávnosti českého lidu. Po
žehnanou památku zbožného hrdiny ctí vroucně
všichni vynikající čeští dějepisci, shodujíce se v
úsudku, že bystrost Václavova zachránila náš ná
rod před trudným osudem Slovanů Polabských.

Leč nyní vějí do českých niv prudké cizácké
vichry, které hledí oslabiti národní naši energii
tím, že se snaží uvésti v nevážnost přední kato
lické dobrodince národa našeho. Proslulý polský
básník Mickiewicz po zásluze odsoudil živly ci
zácké, které přicházely z Francie kaziti polský ná
rod. Pravil, že dobrodruzi popletli některé polské
mozky tak, až zmatenci prohlašovali za národní
zrádce takové Poláky, kteřínosili starý kroj a
vyznávali katolickou víru svých otců. Totéž se
nyní opakuje v naší zemi. Na sv. Václava, Karla IV.
stříká se jedem, ctitelé těchto velikánů jsou vylu

se prohlašují lidé, kteří se lísají k německým ži
dům, kteří se klaní Ferrerovi a mají svou kulturu
od německého podvodníka Haeckla.

Leč přes neustálé útoky, podporované cizác
kým kapitálem, věrný šik stojí pod praporem slav
ného vévody České země věrně, neochvějně. Po
kud bude národ žíti, potud idey našeho velikého
světce naleznou vytrvalé, statečné následovníky.
Apřímluva slavného našeho patrona vyprosí věr
ným ctitelům vítězství. Jen tedy statečně pod

korouhví svatého Václava ku předu!

Kdojest pánemtisku?
Většina čtenářů vidí ve svých osobních žur

nálech veliké, nedotknutelné učitele, přijímá člán
ky chytře psané jako slova vznešených proroků.
Rafinovaná péra dovedou obratnými manévry před
Širší veřejností utajiti, jaký hlavní účel je vede k
prácí. Ale i prostomyslný čtenář někdy si vzdych
ne: »>Toliknovin, tolik nádherných slov, tolik po
slanců zvolených dle odporučování našeho tisku!
A přece — na světě stále, hůře, stesky chudého li
du se stupňují, množí se podvody, lupičství, vášně
se vybíjejí způsobem vždy surovějším. Schůze,
je jsou svolávány za heslem poučení, končívají
barbarskými kříky, mužové, kteří. jako nejosví
cenější občané a vůdcové davů jsou voleni do
sborů zákonodárných, rvou se v pariarentě jako
nevzdělaná chasa při muzice. Dříve tolik tisku ne

tak z Říma a Paříže. Telegrafická jiskra také ry
chle roznáší švindléřské bursovní zprávy k okrá
dání lidí nemajetných. Automobil patří mezi veliké
vynálezy moderní. A kolik tisíc zločinců už rych
losti těchto vozidel užilo k usnadnění lupičství a
jiných ničemností, jakož ik rychlému prchnutí
před ramenem spravedlnosti! Na moderních rych
lých parnících ujíždějí rychle defraudanti do Ame
riky, železnice rychle dopravují i do malých obcí
zištné, vyškolené demagogy, kteří podvádějí ne
vědomý lid atd.

Ale zvlště tisku zneužívají lidé k hříchům
do nebe volajícím. Tiskem páší se nejhorší zločiny
na lidském rozumu, ale formou tak obratnou, aby
mohl rafinovaný demagog proklouznouti lehce pod
rukou trestající spravedlnosti. Prodejná individua,
která se nemohla nikde uchytiti, jimž byla uzavře
na brána k jiným intelligentním povoláním, učiní
za peníze, co jest v jejich moci. Kapitalismus má
ve svých službách celé pluky takových individuí,
která mění své »přesvědčení« dle toho, jak si to
přejí chlebodárci. A bohatí zaměstnavatelé ochot
ných domestiků řidí a mění své >»přesvědčení«dle
prospěchu čistě osobního. Z velikých žurnálů sta
la se peněžní bursa. Valnou většinou tyto listy
jsou předmětem beohledného obchodu.

Různé listy potýkaly se ovšem dávno dříve,
než byly opanovány zcela kapitalismem. Ale ten
kráte šlo o idey, platila životní moudrost; osobní
přesvědčení mělo cenu velikou, dovedlo se uplat
niti i proti lidem nejbohatším. Nyní o obsahu li
stů rozhodují hotoví kšeftařští handlíři. Dovedou
netoliko listy podpláceti, ale docela kupovati i s
personálem. Jako na dražbě: kdo podá více, ten
koupí »veřejné mínění«. A který občan peněz ne
má, ten jest udolán strohou konkurencí, i kdyby
jeho články byly nejpoctivější. Kapitalismus udá
vil a pohlcuje dále listy neodvislé jako mandle.
Tovární výroba pohltila celé řady existencí ře
meslnických. A zrovna takový zjev opakuje se v
novinářství.

Jestliže dříve redaktor náklad na list platil
penězi, přijatými od předplatitelů, v novém čase
uboze živoří list takový, který se nechce spolé
hati výhradně na inserenty. Aby byla existence
listu zabezpečena, shánějí se inserty všude, i u lidí,
kteří jsou zásadními odpůrci politického směru
listu. V redakční části k vůli abonentům se bouří
protl kapitalismu. V insertní části však parádují
veliké inserty kapitalistických firem, jichž se redak
ce nesmí dotknouti, nemá-li si podkopati existenci.

Který list má veliký počet odběratelů, snaží
se zlámati vaz konkurenčnímu listu rozšířením ob
sahu, přeplácením velice obratných spolupracov
níků. Na to však jest potřebí nových peněz, které
se musí vytlouci z insertů. Proto insertní rubrika
se rozinnožuje, má více stran, než rubrika redakč
ní. Kapitalisté konkurují tak dalece, že abonent do
stává frankovaně do rukou tak silná čísla novin,
že by v papírnickém závodě musil platiti za tolik
čistého papíru více, než co platí za potištěný pří
slušné administraci časopisu. Lid pak vždycky ra
ději sahá po tom listu, který vzhledem k rozsahu
jest nejlevnější, než po vážném listu jiném. Inse
renti platí mnohonásobně ztráty, které novinářský
podnik rozhodně by utrpěl, kdyby své příjmy si
opatřoval jen od předplatitelů.

A tak ve většině světových listů jest ideová
stránka pro podnikatele věcí vedlejší, utápí se v
insertním rozpočtu, redakce obyčejně musí se ří
diti pokyny administrace. A má-li se zaříditi den
ník nový, který by obstál aspoň nějaký čas vedle
denníků stávajících, bere se napřed na přetřes
stránka finanční, hlavně pak se zabezpečuje pod
nik sháněním insertů na všech stranách.

Ocitne-li se podnik v krisi, shánějí se k uvaro

Inserty se počílají levně.

Obnova vychází v pátek v poledne, | Ročník XVIII.

vání před katastrofou peníze na všech stranách.
Národní list vypůjčí si peníze u banky, která se
chová k příslušnému národu velice nepřátelsky.
Banka peníze půjčí, ale za jakou morální cenu!
Udělá z vlasteneckých Ivů tiché ovečky. Nepotře
buje ani písemných záruk. Redakce listu sama Ví,
že by musila zavříti svůj novinářský podnik oka
mžitě, kdyby napsala cokoliv, co by odporovalo
zisku anebo kulturním tendencím banky. Věřitel
by požadoval ihned vrácení celého vypůjčeného
obnosu, čímž by zničil dužníka ihned.

Proto také charakterní listy, které nechtějí za
inserty a jiné peněžní úsluhy prodati své přesvěd
čení, uboze živoří. Katolický tisk proto velice těž
ce zápasí s listy pokrokářskými, rudými a liberál
ními, že odmítá inserty velkokapitalistických pod
niků židovských. A nenese-li inserce statisíce, pak
také v redakční části není možno obsloužiti čte
náře tak rychlými zprávami podrobnými jako v
listu požidovštělém. Dopisovatelé a zpravodajové
ze všech dílů světa vyčerpají z pokladny denníku
sumy obrovské.

Široké davy již si tolik zvykly na předplácení
a čtení tisku prodejného, který se již tolik napod
váděl, že náprava se dostaví pouze zvolna ruku
v ruce s neúnavným uvědomováním zmatených
davů. A přece k nápravě dojíti musí, nemá-li čte
nářstvo býti ubohou obětí a beranem kapitalistic
kých handlířů a machrů. Lid, který křesťansky cí
tí, musí se vymaniti z železných pout.

Jak židé opanovali tisk.
Pochopili nejlépe ze všech národů, jaká vý

hoda plyne pro člověka, který dovede opanovati
»veřejné mínění«, tištěné na papíře. »Národní Li
sty< 18. září napsaly: >Až do vynalezení tisku
pracoval spisovatel toliko ze zájmu a pro literární
nebo vědeckou slávu; svoje dílo nemohl prodáva
ti, neboť každý si je mohl opsati, ano autor byl
rád, když se tak dělo, protože jenom touto zdlou
havou a namáhavou cestou stával se známým. Vy
nález Gutenbergův to mění: tisk je od počátku
věc drahá, takže výrobní“ prostředky přestávají

býti, jako dosud, vlastnictvím spisovatelovým;
ten musí jíti k jinému, který má peníze, kniha stá
vá se pak předmětem-obchodním a stejně i noviny.«

Noviny se valně zdražily zřízením telegraf
ních agentur, které vydávají k vůli rychlému 0
patřování telegrafních zpráv ročně statisíce. »Ná
klady těchto ústavů jsou tak vysoké, že přirozeně
vedly k monopolu, jenž brání iniciativě (podnikatel
ství) soukromé, aby se v tak velkém rozměru
mohla upiatniti. Insert z jedné a telegraf z druhé
strany provádějí v novinářství právou revoluci.
Roku 1873 udává >Neue Fr. Presse« svůj roční
etat (rozpočet) na 2,410.000 K a roční náklad na
jeden exemplář ve výši 68 K, kdežto abonnement
(předplatné) toliko 36 K, takže rozdíl a zisk musil
krýti inserce.« K tomu dodáváme, že od té doby
učinila židovská »Neue Freie Presse« rozmach ú
žasný. Někdy v ní vidíme až 100 stran insertních.
Příjem za inserty jednotlivého čísla bývá až 60
tisíc korun. Tak pokračuje list, o němž napsal sám
českožidovský »Rozvoj«, že se nepamatuje, kdy
stál ten dobře situovaný orgán na straně věci do
bré! Takový list tedy poskytuje politickou, kul
turní a sociální výchovu netoliko milionům čtená
řů v Rakousku. ale i daleko za hranicemi.

Kdo jest pánem takových velikých žurnálů
židovských? Kdo komanduje jejich mínění o ra
kouských poměrech? Majitelkou »Neue Freie Pres
se« jest Angloósterreichische a Unionbank, židov
ský list »Neues Wr. Tageblatt« má »v nájmu« hlav
ně akc. společnost Steyermiihl, »Extrablatt« slou
ží spořitelně Vororterbank, »Fremdenblatt« spoři
telně Vereinsbank. V Berlíně má žid Mosse veliký
inseftní dům, který jest majitelem listů: Berl. Ta
geblatt, Berl. Volkszeitung, Berl. Morgenzeitung.

V Německu všecky telegrafní společnosti no
vinářské jsou v rukou židovských (Reuter, Wolff,
Agence Havas, Herold atd.). Židé si ovšem tele
grafují, jak jim libo a dodávají českým listům za
drahé peníze zprávy překroucené a často zcela
vylhané k vůli bursovním spekulantům.



V Berlíně jsou všecky největší listy v rukou
židovských, v jiných městech. německé říše pak
Frankfurter Zeitung (do něhož dopisoval Masaryk),
Breslauer. Zeitung, Breslauer Morgenzeitung a mi
mo to téměř všecky >Generalanzčiger« a >Partei
lose Blátter«. Rovněž odborový tisk a dámské.i
modnílisty, jakož i všecky větší insertní kanceláře.

Ovšem že i soc. demokratický tisk pluje plnou
parou ve vodách Jordánu. Obsluhují jej z veliké
části a udržují jej svými inserty židé. A dbcela sa
mi političtí pohlaváři soc. demokracie jsou židov
skými kapitalisty.

A v Rakousku? Zmíněný jedovatý žurnál »N.
Fr. Presse«, který sice hraje barvami volnomy
šlenkářskými, ale proti českému národu se napá
chal tolik ničemností, jest obsluhován 31 židov
skými redaktory. U >N. Wr. Tagblattu« sedí 20
redaktorů židovských, u »Extrablattu« 16, u »Oe
sterr. Volkszeitungu 5, a >N. Wr. Journahi« a
»Fremdenblattu« po osmi. Podobně se to má se
všemi časopisy. Dostane-li se do takové redakce
křesťan, pak jest zbědovaným podruhem, který se
musí říditi přesně všemi pokyny kapitalismu, ne
má-li býti vyhnán.

Uvažme, listy židovských milionářů dávají si
tituly »lidových«, svobodných«, aby lid tím spíše
sedl na vějičku.

V Haliči do nedávna i soc. demokratický tisk
polský obstarávali téměř vesměs židovští žurna
listé. O požidovštělých Uhrách, kde všecky čelné
listy jsou židovské, ani nemluvíme. V českém »Ča
se« jest hlavním finančním pánem semita Dubský,
»Právo Lidu« a >České Slovo« musí psáti o ně
meckých židech co nejopatrněji, protože pohlaváři
soc. demokratičtí a národ. sociální vypůjčili si pro
podniky strany obrovské sumy u bank německo
židovských. © kšeftovním orgánu semity dra.
Stránského, jehož list nese titul »lidový«, ani ne
mluvíme. Když jedenkrát zaniklý »Den«<napsal
o židech, že sklízejí tam, kde' nezasívali, hned se
ozval protí němu prudce židovský »Rozvoj«, upo
zornil na to židovské inserenty, tak že >Den« činil
okamžitě pokání. A »Rozvoj« se ještě pochlubil,
jak svým apelem učinil značnou mezeru v insertní
agendě >Dne<. Sebevědomí židovské vystoupilo
zde zcela veřejně. Židovský kapitalismus dal ma
nifestačně na jevo, že »vlastenecké« listy žijí ane
bo živoří pouze z milosti židovského kapitalismu
německého.

Který list není židům zcela zaprodán, k tomu
se přijde v »potřebném« okamžiku s podplácením.
Vyčíhá se chvíle, kdy visí listu bankrot nad hla
vou. Veliké vzrušení způsobilo, když bylo doká
záno největšímu listu rudémvve. Francii (»Huma
nité«) přijímání velikých úplatků od Rothschilda.
Sami pokrokáři již nyní naříkají veřejně na úplat
nost francouzského tisku. Zlodějský likvidátor klá
šterního jmění Duez, který zpronevěřil na 6 mil.
franků, dle soudního vyšetření rozdal přes 150
tisíc franků novinám a telegrafním kancelářím, aby
o jeho šmejdech mlčely. Reklamní kancelář herny
Monte Carla platí ročně 2 až 3 miliony francouz
skému tisku za chvály a zatajování. U českých
některých listů stačí k zavření úst tučně placený
insert. Žid totiž rozdává rozvážně, dovede si vy
počítati, zač které >přesvědčení«< stojí, nebo as
poň zač jest z nedostatků jiných kupců na prodej.

Pak ovšem není divu, že protikřesťanské prou
dy tak rychle se šíří do nejzapadlejších osad a že
židovský tisk hraje si s křesťanskými čtenáři ja
ko s loutkami. Kdo vyniká talentetm, toho žid hledí
zakoupiti.

Ačkoli ve Francii nyní ožebračení a ujařmení
»klerikálové« nikomu ani škoditi nemohou, takže
za všecky kulturní, politické a sociální nezdary
jsou zodpovědní zednáři, štve tam zaprodaný tisk
neotesaně proti katolíkům dále, aby tak přikryl
židovské peněžní žoky. A kdo nejvíce katolíkům
dopomohl k porobě, to prozradil sám vítězný zed
nářský ministr Combes, který veřejně konstato
val s uspokojením, že prací židovského tisku se
stal francouzský národ »zralým a schopným pod
niknouti boj proti katolické církvi«. Jenže nyní týž
národ malomocně proklíná okamžik, kdy věnoval
velikou důvěru podplaceným podvodníkům, stvů
rám, které za tučný žold zaprodávaly národní po
litiku kapitalistům.

Dozvuky eucharistické.
(14) Co tu bylo příprav, co těšení, co obav i

nadějí! A dnes píšeme pouhou vzpomínku. Jak
rychle plyne čas a jak neúprosně tonou i největší
události v moři zapomenutí. Ze slavných dnů eu
charistických nezbyla nám než radostná, nadšení
budící a k dalším bojům posilující upomínka.

Až posud četl jsi, milý čtenáři, velikou chvá
lu na kongres, jenž ovšem slovem lidským nemů
že býti dosti vylíčen. »Spectaculum mundi facti
sumus — 'učiněni jsme divadlem světu«, divad
lem imponujícím, nádherným, že ani nepřítel ne
mohl mu ničeho věcného vytknouti. To, co v sjez
dových dnech Vídeň zraku skýtala, nikdo ve Vídni
neviděla zajistétak hned neuvidí.Avšakkaždýi
nejjasnější obraz má své stíny a musí je míti, aby
světlo tím více vyniklo. Poukážeme-li na takové

stíny, nemáme v úmyslupořadatelům po způsobu
protivníků něco vytýkati, nýbrž samy sebe spra
vedlivé. kritice podrobiti a z chyb se učiti. Tak
drahým stat se nám sjezd eucharistický, že mimo
volně naň stále vzpomínáme a tu ovšem připadá
nátn současně i to, co mohlo býti jinak a snad lépe
arranžováno.

Hlavní příčinou, proč nevyniklo vše v tom
radcstném jasu, jaký bylo lze očekávati, bylo ne
příznivé, ba hanebné počasí. >Fiat voluntasl« tak
jsme tu stáli s odevzdaností do vůle Boží a po
kornou trpělivostí pod deštníky, z nichž voda se
cedila. Staly-li se úrazy, pak třeba je připsati
hlavně na -účet tohoto počasí, jež kluzkými činilo
chodníky a pasáž, beztoho v tom moři lidstva ob
tížnou, ještě více znesnadňovalo. Měšťák za nor
máiních poměrů drží se chodníku, maje před se
bou určitý cíl a cesty směr, ale venkovský lid,
který ve Vídni a snad ani ve velkém městě nikdy
nebyl, není na chodníky zvyklý, on si chce pro
hlédnouti domy, kostely, divadla a uvolňuje se z
davu chodníkového na ulici, kde octne se v návalu

kovský lid si z počasí deštivého a stndeného, jsa
otužilým, mnoho nedělal, ačkoli i pro něj byla to
nesmírná oběť, oblékati se do promočeného oble
ku. Intelligence však z jihu, Italie, Španělska, A
friky, přímo jak sám jsem slyšel, nesla ponuré
počasí velice těžce. Byla překvapena. Nedivno,
vždvť se jim Vídeň představila tentokráte — nikolí
v obyčejném svém hávu zářijovém — ale v listo
padovém. V tom ohledu nedalo se nic dělati, služ
ta nadpřirozená vyžadovala si nadpřirozených o
bětí, a ty katolický lid s trpělivostí podivuhodnou

a statečností prvních křesťanů hodnou také přinesl.
Avšak arrangement samo — snad následkem

tohoto počasí — trpělo rovněž, tak na př. byl v
sohotu o 10. hodině kostel sv. Štěpána nabit a málo
lidí vědělo, že současně koná se slavnostní ukon
čenív rotundě. Ostatně by by! jinak podniknut na
rotundu pravý run..

Průvod byl vzdor dešti imposantní, pouze pů
sobilo rušivě, že byl přetržen, že totiž episkopát a
dvůr dostavil se na náměstí reků až po půl hodině,
kdy ostatní průvod dávno byl již umístěn. Tím bylo
kněžstvo a lid sám jaksi od N. S., vlastního to stře
diska celé duchovní slávy, oddělen, pak že N. S.
nedostalo se velkolepější stráže kněžské, aby lid
věděl. kdo přichází a nemátl se k vůli čtyřspřežní
mu vozu s mocnářem. Bylo-li v průvodu na 8000
kněží, mohlo jich dobře tisíc býti zařaděno před,
za a kolem Nejsvětějšího se svícemi v rukou u
velevném hlaholu »Pange lingua« nebo >Lauda Si
on.« Ovace pro stařičkého mocnáře byly spontán
ní, nadšené, radostné, tak jak si je zasluhuje, ale
ony patřily v první řadě Spasiteli. Těch několik
alumnů zdálo se mi býti celkem chudou tělesnou
stráží Krista v N. S. O. Rušivě působilo, třeba po
časín: omluviti se dalo, že kněžstvo nezachovalo
žádoucí a imponující šestistup. Konečně — když
mše.sv. odpadla — myslím, že by bylo více impo
novalo udělení požehnání s plošiny brány, kde zří
zen byl oltář, než 2 uzavřeného vozu. Jinak dvůr
vyvinul nádheru, jaká snad vůbec byla možna a
ceremoniel rakouského dvora není, jak známo,

býval se za každého počasí, svou a všech arci
vévodů přítomností, účastenstvím všech dvorních
hodnostářů, úředníků a zřízenců ukázal mocnář
své tradicionelní katolické smýšlení.

Též obec vídeňská nemohla učiniti pro sjezd
více, než když dala k disposici své školy a ve
řejné místnosti a když místo obvyklých banketů,
pohostila chudé účastníky ze Slovače, Polska a
Chorvatska. Policie bylo přímo vzorná a chování

obyvatelstva takové, jaké se sluší na domácí
pány vůči hostem. Viděl jsme někde ignorování,
nikde však pohrdání, ani ve tvářích židovských.
Za to Volná Myšlenka soptila.

Spolek českých advokátů
proti ministru dr Hochen

burgrovi.
Na jiném místě t. I. uvádíme, že vláda offi

cielním svým projevem ve Fremdenblattu vlastně
se stydí za kousek, jejž provedl ministr sprave
dinosti dr. Hochenburger svým výnosem ze dne
17. srpna 1912. Výnos Hochenburgrův nenalezl ani
milosti v očích vážných právníků německých, kteří
v »Juristische Blátter« nazývají jej nehorázností.

Nejnověji upoutalo pozornost prohlášení
Spolku českých advokátů v království Českém ze
dne 23. t. m. Spolek tento, ke kritice podobné na
předním místě povolaný, prohlašuje, že c. k. mi
nisterstvo spravedlnosti výnosem uvedeným za
sáhlo do sporu jazykového způsobem, který na
prosto odporuje platným předpisům.

Místo správného postupu ministr spravedlnosti
trpí, že jazyková nařízení, jako platný projev
státní vůle vydaná a skoro po 30 let bezvadně
prováděná, jsou na úkor českých občanů státních
porušována a neplatnými prohlašována. Týž mi
nistr, jenž dotyčné dohlédací stížnosti stran če
ských buď vůbec nevyřídil anebo je prostě zamí

tati dal z důvodů, že otázku tů řešiti ce
stou dohlédací: týž ministr pojednou — když se
znal z jakéhosi dosud zatajovaného podání, že u
jistého soudu v severních Čechách česká žaloba
byla po česku vyřízena“ — zneužil předpisů $$
25. a 26. zákona o organisaci soudů k tomu, aby
cestou dohlédací poučit přednosty odbojných sou
dů, kterak to mají zaříditi, aby přijímání českých
podání a jich správné vyřizování bylo zamezeno
—- za účelem jednotnosti oné okresní judikatury,

která jest ve zřejmém odporu s judikaturou nejvyššího soudu.
Spolek českých advokátů ukazuje,jakými ce

stami se bralo ministerstvo správedlnosti ve vě
cech jazykových dříve a do jakých rozporů za
bředlo, váhajíc obhájiti nynější předpisy jazykové.

Ministr Hochenburger činí pravý opak toho,
co jeho předchůdce prohlásil za nedotknutelnou
povinnost správy justiční.On porušuje neodvislost
českých soudců za tím účelem, aby se jim česká
podání nedostávála do rukou.

Ujištění, že vláda ani z daleka nepomýšlí vy
konávati vliv na změnu nynějšího stavu, rovná se
všah dokonce výslovné přípovědi, že vláda chce
nadále tak dlouho trpěti, aby česká podání byla
soudci německými proti vydaným předpisům od
mítána, dokud vyrovnávacím jednáním nezjedná
se nový podklad pro zákonnou úpravu sporných
otázek jazykových.

Budou-li podání česká soudci německými pod
ochranou vlády jako dosud zamíťána, pak přece
dojde na odvetu českých soudců a úplný rozvrat
v soudnictví a to vinou správy státní.

Spolek českých advokátů ohražuje se tedy
proti výnosu c. k. ministerstva spravedlnosti v zá
jmu práv jazyka českého a neodvislosti soudcov
ské, ale také v zájmu právního pořádku a práv
ní bezpečnosti co nejrozhodněji.
-| Při tom trvá Spolek českých advokátů na práv
ním přesvědčení, od počátku hájeném a nálezy c.
k. nejvyššího dvora soudního ve Vídni i c. k. říš
ského soudu utvrzeném, že dle zákonů a nařízení
platných ode dávna v království Českém a ze
jména také dle článku XIX. státního základního
zákona z 21. prosince 1867 ř. z. 142 ve spojení
s předpisem $ 13. všeobecného řádu soudního z
1. května 1781 ř. z. 13 a čl. I. uvozovacího zákona
k novému řádu soudnímu z 1. srpna 1895 ř. z. 112
platí ve vlasti naší plné právo jazyka českého ve
škole, úřadě a životě veřejném v tom rozsahu, že
každý z obou. jazyků, v této zemi obvyklých, stej
ně jest oprávněn netoliko ve svém užším obvodu,
nýbrž v celém království; že tyto základní před
pisy právní zavazují všecky úřady tohoto křálov
ství, aby přijímaly a vyřizovaly podání sepsaná
v jednom z obou jázyků zemských bez rozdílu,
je-li v dotyčném okresu soudním většinou obvyk
lý, a že jazyková nařízení Stremayrova, obnove
ná nařízením ministerským ze dne 14. října r. 1899
z. z. 59, dosud jsou v platnosti, takže všichni úřa
dové političtí a soudní (í státní zastupitelstva) v

království Českém, povinni jsou vyhotovovati
svoje vyřízení o Ústních nebo písemných podá
ních stran v onom z obou jazyků zemských, v
němž návrh byl ústně učiněn nebo podání sepsá
no jest. ($$ 1. a 5. obnoveného nařízení Stremay

rova ve spojení s nařízením ze 14. ledna 1899 z.zák. 59.)
Není ale také správné, že otázka, ve kterém

jazyku návrhy stran vyřizovány býti mají, spadá
výlučně do judikatury, nýbrž jest povinností sprá
vy justiční, aby v této věci dbala vlastních před
pisůa nad jejich zachováváním bděla. Výhrada o
samostatnosti a neodvislosti soudcovské vztahuje
se jen na rozhodování meritorní, nikoli však na
formu, ve které vyřízení soudcovská sepisována
a stranám vydávána býti mají. K této formě náleží
i otázka jazyka soudních vyřízení a jest tedy věcí
státní správy, aby působení soudcovské po této
stránce — jak se posud dělo — upravila, aby nad
zachováváním předpisů jazykových bděla a nedo
pouštěla nikomu nijaké libovůle (nálezy c. k. říš.
soudu z 15. dubna 1905 čís. 115 a c. k. nejvyššího
soudu z 21. ledna 1908 R. II. 20-8 a celá řada ná
lezů dalších až do nejnovější doby, jmenovitě z
roku letošního), o čemž se c. k. ministerstvo spra
vedlnosti dotazem u c. k. nejvyššího soudu pře
svědčiti může.

Ministerstvo spravedlnosti a vládamohou te
dy a mají přímo povinnost zjednati pořádek ve vě
cech jazykových, nesmí ale při tom nedbati vyda
ných zákonů a nařízení, pokud platně odvolány
nebyly, a nesmí nedbati zásadních rozhodnutí nej
vyššího soudu a říšského soudu, tím méně pak
jsou oprávněny udíleti soudům pokyny, kterak by
se dalo docíliti, aby byla některá právní věc od
Řata soudci, jenž se přesně řídí vydanými předpisy
a judikaturou nejvyšších stolic.tt

Politický přehled.
Vláda ze stydí za výnos Hochenburgráv. Dle

Fremdenblattu, který jest zpraven z povoláné
strany, poslední výnos Hochénburgrův byl pou
hým pokynem k zamezení si odporujících rozhod
nutí u téhož soudu na poli práva mateřiélního:a



- tenden
mi zástapci, odpoví, že nyní dó prakse u soudů'v
Čecháčh cestou spřávní vsahovati nebude a že na
změnu. dosévadní přakse u soudů v obvodu vrch
ního Zemského“šoudu v Praze vůbec vlivu neu
platál a dokonce již ne na škodu českého jažyka.
Tak Fremdenblatt. Tentokrát tedy Hochenburger
dóstal pořádné naučení. Ovšem něměckým štvá
čům se tento vládní výklad nelíbí.

Noví ministři. V úředním listu vídeňském u
veřejněny jsou vlastnoruční dopisy panovníko

vy, jimiž se.provádějí změny a dopinění vlády hr.
Stirgkha. Bar. Heinold sprošťuje se správy mini
setrstva orby, ministr obchodu Róssler sproštěn
úřadu a na jeho místo povolán -dosavadní guver
nér poštovní spořítelny dr. Rud.: Schuster šl.
Bonnot; senátní president u správního soudu Frt.

-Zenker jmenován ministrem orby. © Odstupující
ministr obchodu dr. Róssler byl povýšen do stavu
baronského. Předseda ministerstva dlouho hledal,
nežli nalezl vhodné spolupracovníky. S hlediska
českého posuzováno, doplnění :ministerstva není
zájmům. českého národa nikterak na újmu. Nový
ministr orby F. Zenker jest rodem Čech, 55 let
stár. A jest o něm všeobecně známo, že náleží k
n jnadanějším českým úředníkům státním vůbec.
Vždyť i zásadní odpůrci nynějšího vládního systé
mu spatřují ve jmenování Zenkra ministrem orby
velikou ztrátu pro národ český předpokládajíce,
že nepobude ve vládě dloulio, že však zatím jeho
místo u správního soudu bude obsazeno osobností
národu českému rozhodně nepřející. Ministr dr.

zykových poměrů v soudnictví v království Če
ském.. Ministr obchodu dr. Schuster šl. Bonnot na
rodil se r. 1855 ve Vídni. Jest o něm známo, že

všecky snahy, aby správa poštovní spořitelny vy
hověla oprávněným požadavkům českého vklada
telstva v příčinějazykové rovnoprávnosti. Jest tu
hým centralistou a rozhodným odpůrcem všech ú
stupků národům neněmeckým.

Smiřování v Čechách. Dne '21. září měli v
Praze němečtí zemští poslanci plenární schůzi, na
níž jednalo se také o návrhu posl. Ira a německé
národní rady, aby byla podána přesná tištěná
zpráva o stavu vyrovnání. Návrhy ty sice zamít
nuty, přijat však návrh posl. Turnwalda, aby byla
dána ústně pod zárukou důvěrnosti zpráva o sta
vu vyrovnání. — Osmičlenné komitéty pro ú

„pravu jazykové otázky sejdou se ve Vídni a budou
tam.v jednání pokračovati.

: Delegace zahájeny byly 24. září císařem,
který prohlásil, že náš poměr ke všem mocno

stem má stále naprosto přátelský charakter. Pod
nět vlády k výměně názorů velmocí přivodiljedno
myslné přání všech účastníků, aby bylo dosaženo
klidu a status guo na Balkáně. Císař klade důraz
na vybudování :našeho válečného námořnictva,
jemuž má býti úmožněno, aby zvýšenou měrou
dostálo stoupající potřebě čelící k ochraně našich
hospodářských zájmů. © Celkem trůnní řeč byla
velmi stručná. Nejdříve byla přijata císařem u
herská delegace, po uherské rakouská, jejíž před
seda posl. Dobernig ve svém proslovu k. císaři
2důraznil potřebu uspořádání státních financí. Zmí

uskutečnilo se přání císaře a dosaženo bylo vnitř
viho míru v Rakousku. — Trůnní řeč doplněna by
la výkladem ministra zahraničních záležitostí hr.
Porchtolda ve výboru uherské delegace. Ministr
přižnal, že situace na Balkáně jest lirozně ne

bezpečnou a zdůrazňuje úkol diplomacie zabrániti
vypuknutí válečného požáru; a k tomudodal, že
jen tehdy, budeme-li míti silnou armádu a loďstvo,
nebudeme:se musiti báti budoucnosti.

Maďarská komedie. Maďarská oposice se chy
stala, že každým způsobem znemožní zasedání u

oposičníci do Vídně, ale zároveň s nimi sto uher
skvch detektivů, kteří obsadili vchod do uherské
vládní budovy; zároveň celá ulice všemi směry
uzavřena kordonem' policie. Přes to do zasedání
uherské delegace 23. t. m. vpuštěno 10 oposičních
poslanců na galerii, z nichž hr .M. Karolyi prudký
mí slovy protestoval proti nezákonnému svolání
delegací. Na to všech 10 oposičních poslanců o
pustilo zasedací síň a vrátilo se domů. Toť vše, co
unerští komedianti dokázali, neboť schůze 24. t.
m. prohlášeny za důvěrné, čímž zabráněno opa
kování se škandálních výjevů.:

Poměry v Uhrách. Praví se, že v rozhodují
cích kruzích považují za jediné východisko od
stoupení všech aktivních politiků maďarských na

straně vládní i oposiční a zavedení všeobecného
rovného hlasovacího práva.

Německý velvyslanec v Londýně svob. pán
Marschall.zemřej ve věku 70 let v lázních báden
ských. Smrt zhatila tak všécky naděje, které upí
naly se v Německu k finnosti tohoto vynikajícího
německého diplomata v Londýně. ©Očekávalo se

totiž, že podaří se mu zjednatlpřátelštější "poměr
mezí Německem a Anglif strany nadvlády na moři.

Válečné nebezpečí na Balkáně zmarem dosa
vadního jednání o mír mezl Italil o Tureckem na
„novo 26 přlostřilo. „Turecko své sousedy neustále

škerý válečný materiál pro cizí moc. Na. hrani
cích srbských, bulharských a černohorských do

Srbsko- povolalo již záložníky prvé výzvy do zbra
ně a v Bulharsku dosud nebyli záložníci propu
štěni. Všechno to jsou známky blížící se bouře.

Čeho žádají vídeňští židé.na Praze. Aby se
Praha probrala najednou ze všech mrákot, aby
slunce nejjasnější osvěty zazářilo nad pražskými
věžemi trvale, k toru jest potřebí zasazení pa
mětní desky španělskému volnomyšlenkáři Fr.
Ferrerovi. Přejí si tak němečtí židé, jimž jest 0
sobním Žžurnálem volnomyšlenkářská >Neug Fr.

Presse«, která český národ div láskou — nepohltí.
Jak dlouho budou s nadlidskou trpělivostí patento
vané vlastenecké| kruhy | posluhovati| vídeň
ským semitům, ještě nevíme. Ale tentokrát
snad ještě se podvolí a oslaví cizího násil
níka, významně usvědčeného strůjce bestiálního
krveprolití barcelonského. Poslechnou lhářů, kte
ří podváděli český lid tvrzením, že Ferrer byl od
souzen na žádost kněžstva, ačkoli vyřknut nad
ním ortel soudem vojenským, zcela neklerikálním,
Začalo se mluviti o nutnosti důstojného pomníku
Smetanova a jiných velikánů, kteří oslavili českou
zemi uměním, vědou, prací národohospodářskou.

Nutno skloniti šíji před
těmi, kteří hanobí památku muže nazvaného od
celého národa Otcem vlasti, kteří si tropí úškleb
ky ze zachranitele českého státu sv. Václava. Ci
zácký dech zavál do Čech rozkazem, aby se v
přední řadě pamatovalo na oslavu cizince, jako by
tento byl větším dobrodincem naší země než před
ní naši velikáni. Zkrátka Čechové jsou k ničemu,

Presse«. Ať se tedy přikloní aspoň pod prapor ci
zího dobrodruha, který spáchal tak veliké peněžní
podvody, že ve všech státech jest pro ně určen
kriminál. Pak teprve vídeňští židé blahosklonně
uznají, že se Čechové probouzejí z tuposti, že s
nimi může mluviti osvícený Němec o rozumu. Na
provolání podepsání jsou mimo dra. Bartoška V.
Bórner z Vídně, L. Riess z Prahy, L. Wutschel z
Vídně, předseda dolnorakouského sdružení volných
myslitelů. A na konci se praví: »Kdo je ochoten
něčím přispět, nechť to oznámí na adresu Viléma
Bórnera, Vídeň WI.-2, Obere Viaduktgasse 32.«

Teď se jistě smiřovačky rychle skončí, když nej
vlivnější část Vídně podává Čecháčkům pravici
tak přátelsky!

Novinářský obchod semitský. V pravdě byl
náš národ málo probudilý v tom čase, kdy svěřil
na Moravě otěže nátodní politiky na dlouhou řadu
let semitovi dru. Stránskému, jehož novinářské in

sertní obchody budily hnus v každém českém ob
čanovi, jemuž není vlastenectví prázdným slovem.
Když se roznesly zprávy, že administrace »Lido
vých (!?) Novin« dra. Stránského škemrala ně
meckými přípisy u Němců o inserty, vytáčel se
ten list jako had, ale jeho lži měly krátké nohy.
Nyní uvádí >Den< věrný otisk pozvání k inserci
a placení, jaký zasílají »Lidové Noviny« němec
kým firmám. Tištěný formulář začíná slovy: >An
das Ankiindigungs-Bureau des Tagblattes »Lidové
Noviny« in Briinn. Ich bestelle hiernit eine Annon
ce zur Einschaltung in dem Blatte »Lidové Novi
ny«.... bezahle ich an die Administration der
»Lidové Noviny« atd. Formulář má německá fir
ma vyplnit a vrátit administraci k jejímu peněžní
mu rozkvětu. Tedy český denník, podpíraný ně
meckým kapitalismem. A pak prý takový list do
vede nejlépe a nejsrdnatěji vzdorovati cizákům!
Přečtěte si oba naše články o ujařmení tisku od
židů a pak se zamyslete nad moderním Žižkou —
semitou Stránským!

Informovanost orgánu universitních professo
rů. Dne 20. t.m. rozepsal se >Čas« Široce o »skan
dálu«, jak docenti české university, kteří jsou zá
roveň professory na středních školách, žijí miro
zákon, protože nemají dovolené. Mluvil o posta
vení služek, lidí z nedopatření trpěných. »Rodiny
žijí v nepokoji, neboť jim hrozí stěhování z Prahy
na venek, nedostanou-li dovolené.« A aby barnum
ský buben hodně zaduněl, šlehnuto k vůli docentům
bičem po eucharistickém kongresu a opakuje se
již vyvrácená lež, že se k vůli kongresu »zástavily
císařské manévry, zastavily se prostě mozky v
celé rakouské správě.«

přinésti opravu: >Je sice pravda, že vyřízení do
centských žádostí o dovolené nedošlo ani letos do
Prahy před začátkem školního roku středoškol
ského, ale proti poměrům loňským dlužno přiznati,
že letos příznivé vyřízení je jen o něco zdrženo a
ne, jako loni, ohroženo a že, dík ochotnému opa
tření zemské školní rady, ze: zdržení toho docen
tům žádné nepříjemnosti nevzešly. Za docentskou

tišek Slavík. V Praze 20. září 1912.«

Tedy universitní professor Masaryk reformuje
všecko možné, ale neví, co se děje na universitě.
Leč orgán universitních professorů ještě se. po

“ Zprávy organisační
a spolkové.

Svatováclavský slezá v Chrasti, Na den 29. září
1912 svolává pořadatelstvo svatováclavský sjezd ka
tolických spolků a organisací do Chrasti pod protekto
rátem J. E. nejdp. biskupa Th.Dra. Jos. Doubravy. Za
čátek o půl 9. hod.: Průvod na náměstí, kázání vsdp.
Th.Dra. Fr. Šulce a mše svatá Jeho Excellence. Hold
nejdp. protektorovi. Návštěva hrobu zesnulého biskupa
Brynycha. (Oběd pro předem přihlášené 1 K neb 1.50 K.)
Ve 2 hodiny odpoledne slavnostní schůze a tábor lidu
v novém diecésním domě, jejž zbudovati dal Jeho Ex
cellence. — Koncert. Vstupné 40 hal. V 8 hodin večer
slavnostní akademie. Vstupné 2 K. Členové polovic. —
Přátelé! Na shledanou v novém stánku katolického ži
vota!

Valná schůze »Orla« v Hradci Králové dne 22. září.
Za přítomnosti vsdp. kanovníka dra. Fr. Reyla, dpp.
Keppla a Beneše a 14 odborů zahájil br. starosta Polák
uvítacím proslovem schůzi. Starostenská i jednatelská
zpráva vzata na vědomí s povděkem. Nejdůležitějším
bodem zpráv bylo ovšem jednání o minulém sletu, kte
rý podal důkaz o nadějném šíření se myšlenky orelské,
o mnahostranném porozumění pro snahy jeho i pevně
disciplině členů. Kruh orelský po sletu rozšířil se o 10
míst. Při zprávách o sletech okrskových a místních
zdůrazněno, že takové slety mohou býti příště pořádá
ny jen po předběžném schválení župy. Pokladní zpráva
především obírala se financemi sletu, které odkázány
k případnému rozvrhu. Pak jednáno o návrhu okrsku
Litomyšlského na zřízení vlastních stanov orelských.
Po dlouhé debatě přijat většinou hlasů sprostředkovací
návrh. aby sdělány byly stanovy Ústředí, župy a míst
ních jednot jen tam, kde toho bude potřebí. Provedeny
volby: Starosta br. Polák, místostarosta dp. J. Plichta,
jednatel br. A. Petr, pokladní sestra Nosková. Do vý
boru: J. Havelka, F. Táborský z Hradce Král., Těhník
z Libštátu, Škeřik ze Sloupnice, Kubík z Proseče, Štancl
z Kostelce n. Orl, Mencl A. z Černilova, Moták z Li
tomyšle. Za náhradníky: br. Kuřík ze Studence, br.
Šulc z Lómnice n. Pop., br. Středa z Náchoda a br.
Trla z Hradce Králové. Předsedou technické správy
jest dp. Vala z České Třebové a z každého okrsku dva,
kteří se zvolí v okrsku nejdéle do 15. října. Příspěvky
jsou jako léta minulá: pro nově přistouplé členy 20 hal.
zápisné, 10 hal: příspěvek župní, 10 hal. zemský a 20
hal. legitimace místní. Celkem 60 hal. Pro členy již v
minulém roce přistouplé celkem 20 hal. —Příští slet
konati se bude 1914. Při zprávě o tisku stanoveno, aby
každý okrsek užíval k agitaci svého krajinského listu
křesť. sociálního. Za ústřední list použije se laskavostí
vydavatelstva +Práce«. Řečníky bude vysllati a finan
covati orelské Ústředí pro nově založené skupiny sa
mo. Jednáno ještě o pojištění úrazovém, o krojích, a po
vřelém doslovu starosty valná schůze ukončena. Zdař
Bůh! —
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Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada v Hraúci Králové učinila dne 23. září
t. r. tato usnesení: Žádost p. Jos. Nevyhoštěného, továr
níka nábytku, za udě'ení povolení k užívání domu a

dílny na parc. č. 184-5v Čelakovského třídě byla za
mitnuta, poněvadž nebyly odstraněny vady, stavební
komisi vytknuté. — Vzato bylo na vědomí, že p. Ant.
Chudomelovi udělena byla koncese pro živnostenské či
stění stok, se sídlem v Hradci Králové. — Zpráva poli
cejní o výsledcích zdravotní prohlídky hostinců, dílen
uzenářských a pekařských a nádob | mlékařských, a
zpráva měst. škol. lékaře o činnosti téhož za minulý
škol. rok postoupeny byly zdravotnímu odboru. — U
dělena byla povolení k užívání přístavby dvou terras,
verandy a lázně při ville čp. 343 p. Dru A. Rudolfovi,
dále k užívání bankovní a nájemní novostavby čp. 139
140 na Vel. náměstí Z. Ú. Ú. a ku přístavbě verandy u
villy čp. 214 p. V. Poledníkovi. — Podmínky, za nichž
svoluje c. k. okr. hejtmanství ku zřízení silničního pře
chodníku ve třídě Jiříkově proti ulici Chmelově, po
stoupeny byly měst. zastupitelstvu. — Obsah protokolu,
týkajícího se výměny obec. pozemku s částí vojen. par
ku, užitou pro stavbu elektrárny, byl vzat na vědomí.—
S řiditelstvím lycea se sdělí, že c. k. zem. škol. rada

Bačte ei vyžádati vzory podzimních a zimních
látek, které letos přináším v bohatém výběru.

Veledůstojnému duchovenstvu doporučuji zvláštní
novinkupod názvem„PRENTAM“v ceněmetrK840.



sti zedne16.zářít. r. vzatbylnayšdomí,—
Zápls žáků pokračovacíškoly živaostedaké| Hra

třídě zdejších škol reálných v neděli a ve svátek od
10do12hodindopoledneavšedníhodneod6do7hodin
večer. Později nebude již nikdo zapsán, leda by podnikl

zvláštní přijímací zkoušku.Zápls žákyň do I. třídy odbornépokračovací školy
pro učednice v Hradci. Králové bude se konati od 25.
do 30. září v ředitelně jub. městského dívčího lycea, a
to: ve svátek od 10 do 12 hod. dop. a všedního dne od
6 do 7 hod. večer.

Zápls žáků a žákyň do kupecké školy pokračovací
v Hradci Králové koná se v pondělí dne 30. září t. r.
o 2. hod. odpolední v ředitelně obchodní akademie. Ná
vštěva školy té jest povinnou pro všecky učně a učenice
jakož i praktikanty, zaměstnané v obchodních závodech
a kontorech členů obchodního gremia v Hradci Králové,
pokud nemohou se vykázati vzděláním, obor školy po
kračovací přesahujícím, neb aspoň se mu rovnajícím, a
to potud, pokud školu tu nevychodí, nebo nedosáhnou
věku 18 let.

Ředitelství c. k. zkušební komise pro školy obeczé
a měšťanské v Hradci Králové přijímá opovědi ke zkou
škám učitelské způsobilosti pro období listopadové 1912
nejdéle do 15. října 1912. K žádostem později došlým
se nepřihlédne.

Konkurs. Z nadace Františky Teubnerové pro chu
dé zachovalé a do Hradce Králové příslušné vdovy,
založené panem Karlem Teubnerem, čestným měšťa
nem Královéhradeckým, udělí se dvacet míst, z nichž
každé jest spojeno s požitkem v obnosu ročních 41 ko
run. Žádosti o tuto nadaci, opatřené doklady o tom, že
žadatelky jsou chudé, zachovalé, do Hradce Králové
příslušné, vdovy, podány buďtež u úřadu purkmistrov
ského v Hradci Králové v úředních hodinách do dne 10.
října 1912 do 12. hodiny polední. Vdovám, jimž nadání
toto bude uděleno, vyplaceny budou požitky jeho v ú
hrnném obnosu K 820.— rovným dílem dne 23. říina
1912, t. j. v den úmrtí pí. Františky Teubnerové, matky

ském úřadě důchodenském.
Návěští. Dne 2. listopadu 1912 rozděleny budou úro

ky z nadace zemřelých Václava a Aloisie Poncových
obnosem 44 korun (čtyři místa po 11 korunách). Dle
nadační listiny mají nárok na podělení v první řadě
chudí příbuzní p. Václava Ponce, v druhé řadě chudí
příbuzní pí. Aloisie Poncové, rozené Budínské a poslé
ze zdejší chudí. Žádosti za udělení požitků z nadace
této podány buďtež i s doklady nejdéle do 10. října t.
r.v hodináchúředníchv podacím protokolepurkmistrov
ského úřadu v Hradci Králové. .

Obecná kuchyně v Hradci Králové zahájí opětně
činpost svou v úterý dne 1. října t. r. Obědy, sestáva
jící z polévky, masa a příkrmu, prodávány budou jako

svátky. Cena tato umožněna jest jedině vydatnou, hmot
nou podporou místních korporací i jednotlivců, jakož i
obětavostí některých dam, které z ochoty vedou sprá
vu ústavu a střídavě řklí každodenní vaření a podává
ní jídel. Aby úkol tento, zajisté velmi záslužný a všeho
uznání hodný, nespočíval jen na několika málo jedno
tlivcích, jest nanejvýš žádoucno, aby co nejvíce dam
přihlásilo se k vedení obecné kuchyně a vhodnou dělbou
práce při poměrně malé námaze umožnily tak co nej
úspěšnější její činnost. Ryze humanní cíle, které obecná
kuchyně sleduje, této pomoci st strany místní veřejnosti
zajisté zasluhují a také v ni plně doufají.

Bezplatný kurs hrnčířský. Kuratorium ' městského
průmyslového musea v Hradci Králové, vedeno snahou
dle své možnosti přispěti ku zvelebení všech oborů
živností v obvodu jeho činnosti ležících, usneslo sé za
vzácné ochoty vysokého c. k. ministerstva veřejných

chyni uspořádati v době od 7. do 20. října 1912 bezplat
ný učebný kurs hrněířský 1l4denní.Program kursu za
hrnuje: a) vyučování theoretické, b) vyučování prak
tické a sice: a) odbornou nauku 36 hodin, odborné kres
lení a nauku o tvarech 32 hodin, b) výrobu sádrových
forem a vzorného zboží 63 hodiny. Kurs určen jest pro
mistry a pomocníky živnosti hrnčířské a kamnářské
celé oblasti musejní. Účelem kursu jest poskytnouti ú
častníkům příležitost rozšířiti odborné vědomosti -jak

po stránce theoretické tak i praktické výrobou vzor
ného zboží hrněířského i kamnářského. Vyučuje se 14
po sobě jdoucích všedních dnů od 7 do 12 hod. dopol. a
od 1 do 6 hod. odpol. Vyučovatl budou 3 sHly učitelské
c. k. odborné školy keramické v Bechyni. Podepsané
kuratorium očekává, že příslušníci zmíněných živností
použíjí vzácné příležitosti a přihlásí se všichoi do kur
su tohoto. Přihlašovací listy přijímá nejdéle do 2. října
správa průmyslového musea v Hradci Králové. — Ku
ratorium městského průmyslového musea pro sovero
východní část král. Českého v Hradci Králové. JUDr.
Fr. Ulrich, předseda.

Záložní úvěreí ústav v Hradci Králové. Správní
rada Záložního úvěrního ústavu se usnesla v poslední
své schůzi doplniti funkcionáře ústavu sborem censorů
a pověřila touto čestnou funkcí pány: Jana Černého,
statkáře, starostu obce Věkoš, člena okresního zastu
pitelstva, předsedu Společenstva pro konsum energie ele
ktrické, atd., Rudolfa Hackra, c. a k. leamistra m. s. a
majitele lesních školek na Pouchově u Hradce Králo
vé, Karla z Isakowiczů, c. a k..dvorního radu v. v., před

P SpořitelnyKrálohradecké,členaobecníh telstva, majitele domu v Hradci Králové, Jo

lové,LeaTausgiga,velkoobchodníkaa majiteledoma
yHradciKrálové.Jmenovanípánovébudoudanněpro
váděti censuru k eskoutu podávaných směnek.

Polje, válečný přístav rakonský sp, starořimskými

památkami a život-na válečných lodíchpředvedeny sou
v zajímavé serii obrázků v Panoramě Národní Jednoty
Severočeskév fradetKrálovév týdmr-od28.září do 4

Hijna 1912. Otevřeno jest denně od 3 hodin do 8. hodinyVečerní. o
Osobal. Pan vádáv Sťovičěk, dosavadní úředník

Záložního úvěrníhó ústavu, jmenován likvidatorem Dis
kontníspolečnosti:v. Hradci Králové...

»Moldavia«;akciová pojišťovna v Praze, byla prá
vě zapsána do-obdhodního rejstříku. »Moldavla«,jak jsme
již svého času oznámili, byla založena Živnostenskou
bankouza- součinnosti nejpřednějších průmyslníků. Je

pojištěním požárním a sleduje při tom cíl, aby náš prů
mysl byl vymaněn z područí kartelových pojišťoven,
kterým jsou naše zvláštní hospodářské potřeby cizími
a pro něž nemají porozumění. Vedle toho pěstovati bude
pojištění proti vloupání a pojištění záručná, čili kauční
též proti zpronevěře řečené. Tento poslední druh pojí
štění bude obzvláště vítaným našim peněžním ústavům,
které naleznou v tomto pojištění velmi účinné bezpeč
nostní opatření. Příštím rokem přistoupí k tomu ještě
pojišťování povinného ručení a úrazové. Jakkoliv »Mol
davia« svoji činnost teprve zahajuje, těší se již nyní ve
liké přízni jak u průmyslníků, tak i u ostatního obe
censtva. »Moldavia« má své úřadovny v Praze na Fer
dinandově třídě č. 21 a úřaduje od 8 hodin ráno do 3
hodin odpoledne. Pro Hradec Králové a okolf svěřeno
zastupitelství této společnosti místní filiálce Živnosten
ské banky, která interessentům v každém ohledu podá
event. žádané informace.

Beseda v Hradci Králové pořádá v úterý dne 1. říj
na 1912 ve dvoraně spolkové třetf programový večer.
Začátek o půl 8. hod. večer. Pro členy Besedy, jich ho
sty a zvané . Ve dvoraně se topí Restaurační zařízení.
Po ukončení programu slosování knih Vrchlického.

Football v Hradci Králové. Výbor Klubu čes. ve
locipedistů spolu s Football. odborem (S. K. Hradec
Králové) zvolil protektorem zápasu s J. C. Oxford F.
C. dne 28. září 1912 starostu města p. dra Fr. Ulricha.
Do čestného výboru zvolení pp.: Černý F. J., stavitel,
Fér Josef, řiditel Zál. úv. ústavu, vládní rada Haněl Lad.,
Hanuš Ant., velkoobchodník, Hromada J., prokurista fy
G. Stein, JUDr. Kavalír J., advokát, MUDr. Klumpar,
předseda Klubu čes. velocipedistů, MUDr. Kracík V.,
c. k. okresní vrchní lékař, Komárek Jindř., velkoobchod
ník, MUDr. Tvrzský Lad., ordin. lékař nemocnice, ve
směs v Hradci Král., a pp. MUDr. Filip A. v Jaroměři
a hrabě J. Dobrzensky z Potštýna n. Orl.

Na týdenní tra v Hradci Králové dne 21. září 1912
bylo přivezeno: hl: pšenice 400, žita 363, ječmene 348,
ovsa 320, prosa 1, Iněného semínka 4, máku 24, cibule
40, brambor 159, jablek 88, hrušek 85, kop: zelt 56,
kapusty 60, cerele 48, drobné zeleniny 120, mrkve 80,
petižele 50, švestek 225 beček, podsvinčat 483 kusů..

Seznamcem unatýdennímtrhu vHradci Králové,
dne 21. září 1912. 1 hl: pšenice K 16.60 až 18.—, žita
13.60 až 14.80, ječmene 1230 až 12.70, ovsa 6.20 až
7.60, hrachu 28.— až 32.—, čočky 30.— až 40.—, jahel
28.— až 32.—, krup 28.— až 50.—, brambor 4.— až 4.40,
jetelového semínka červeného 128.—, máku 43.— až
44.—, lněného semene 24.— až 30.—, 100 kg: žitných
otrub 16.50, pšeničných otrub 16.—, 1 kg: másla čer
stvého 3.40 až 3.80, sádla vepřového 2.40, tvarohu

—40 až —.48, 1 vejce —9 až —.10, 1 kopa: zelí 4— až

bule 4.40 až 5.60, 1 kopa: drobné zeleniny 1.60 až 2—,
petržele 2.— až 2.40, 1 pytel mrkve 2— až 240, 1 hi:
jablek 4.— až 8.—, hrušek 3.20 až 4.—, 1 bečka švestek
1.20 až 1.40.

Třebechovice. U jalového spádu vody mého mlýna
je taras, který od prodeje mlýna roku 1803 zůstal ve
správě obce s náhonem nad mlýnem. Tento taras pů
vodně byl zřízen z opukového kamene, během let se
rozsypával a zdivo jeho sesouvalo se do mlýnské stoky.
Okolo vede obecní cesta a tímto tarasem obecní stoka,
kteráž pojímá vodu z erární a okresní silnice. S oboa
stran nalévala se voda dešťová přes tento starý taras
do náhona, kteráž jej úplně strhala a zároveň zrulnovala
část obecní cesty i se stokou.Za hospodářskéhopředse
dy p. Jiřího Burlana (který dosud žije) nechala obec
tuto strž opraviti, a to těnto způsobem: V městském le
se Osíku u Jeníkovic skáceno několik jedit. Udělaly se
z ních koly a narážely se do této strže. Za ně se nahá
zelo roští. Poněvadž koly nebyly do rámu upevněny,
voda v krátkém čase poznovu opět vše strhala a učinila
veřejnou cestu úplně nemožnoa. Obecní úřad chtěl, aby
tuto nákladnou opravu dělal můj otec, který ovšem se
tomu bránil, poněvadž to nebylo jeho povinností U mí
sta sesutého stál starý topol, a ten svým možným vy
vrácením ohrožoval protější malé dřevěné domky. Pro
to topol skácen a dřevo poručeno odvézti do radnice.
Obec podala žalobu k c. k. okresnímu hejtmanství, kte

réž učinilo šetření. Pak vydalo c. k. okresní hejtman
ství obci nařízení, aby obec ihned taras zřídila, an ne
tvoří díl vantrok, nýbrž část obecní cesty, dále Že str
hání téhož bylo zaviněno přívalovým deštěm po obecní
cestě stále valíchm své proudy. Jinak bude mlynář o
právněn, na náklad obce věc dáti do pořádku. Tato 4
řední listina byla vydána c.k. okresním bejtmanstvím
v Hradci Králové nejen mému otci, ale současně, jak
te utakových věcí bývá — Iobcí byladoručena.Li
stina tato opatřena razítkem, číslem a podpisem atd, ale

pokrokářštížáptnýciobte

tato listina mílimusísala také má (se semožno
pochlubiti), nebóť obec zaplatila
becních knihách vše ve výdání muší býti žanešeno.

téžbylo pří.vodních sporech, onichůjiéín: psál v
nově 4. května 1912. Když. se zástipcové "obicé)
prokázatí listinami,vždýpřohlášoval, že žádných:šiě::
mají. Já.však vždyckylistiny předložila byly to opilý

z originálů, které obec obdržela. Nemělikůl tol .kladé jako listinao tomtotarasu. Jednalistina *
19.května 1876byla při vodoprávníkómisi:přia aa
ve vodní knize zanešena. Nejednalo ahejedná se tu o
nějaké listiny soukromé, ale úřední, sl. c. k. okresaím
hejtmanstvím sepsané a vydané. (K neuvěření a přece
pravda!) Co se týká kapitán 1611 zlatých (o kterém
bylo posledně mluveno), obec ani neměla právo úroky:
požadovati, poněvadž má na sobě služebnost opravo>
vat zdivo od mlýna ku vodárně a udržovat čistění ná
hona, což obec v tu dávnou dobu let nekonala, ale úro
ky požadovala. Nyní jest tento kapitál obci 15. března
1910 složen, a obec teprv letošní rok, po vodním sporu,
ovšem nedostatečně, náhon čístila. Spadlé kvádry ne
chali od dělníků na sucho postaviti a 50 dalších kvádrů,
hrozících sesutím do náhona, ponecháno svému osudu.
Vymlouvali se, že nemají peněz, ale na zbytečnou a lu
xusní silnicí u nádraží a kolem těchto vil bylo a jest
peněz dost. A co ta nedodělaná silnice k Polánkůmf
Hrůza podívat! Každý poplatník může býti zvědav na
příští obecní rozpočet a v něm na vydání zbytečné na

obě silnice. Nechci dalším věcím předbíhat a proto
končím. — Jan Hájek, mlynář.

Dokumeat pokrokové vyspělosti z Třebechovio
Jakmile se stane někdo pokrokářem, hned s ním jest
zázračná změna. Z analfabety rázem se stane znameni
tý kritik, který rozumí všemu tak, že jest pro něho stu
dování holou zbytečnosti. Napapouškované fráze jedním
rázem pasují pokrokáře na muže širokých obzorů v po
litice, literatuře, sociologii — zkrátka ve všem. Není
tedy divu, že pokrokář rád se zablýskne ve veřejnosti
svými »vyššími obzory.« | Vždyť se mu musí každý divit,
A tak přispěchal se svou troškou i p. A. Vašátko. V
38. čísle »Ratibora« spáchal jedno zasláno, které svědčí,
že akademického vzdělání již nepotřebuje. Nad jevištěm
starého Matěje Kopeckého stkvěl se nadpis: »Ay dí
vadlo české ctnosti jest ozdobou nevinnosti.« Vezmi
sl z toho každý, co chceš. Ale Vašátko přetrumíl | toho:
starého loutkaře. Napsal: »Panu dopisovateli velebné
»Obnovy«, který v poslední době věnuje mojí osobě
nápadnou pozornost, nejprve doporučil bych lékařské
ohledání, nejedná-li se u něho o chorobu mozkovou,
an jinak by byl lhář a klepař (protože byse' nedal o
hledat?) a ujišťuji Jej, že ani ve chvíli nutné tělesné
potřeby na jeho slovutnost si nevzpomenu. Taktéž k
jeho uklidnění — nejsemták zlý — bych přál k osvobo
zení naší české vlasti ode všeho (to je, tuším účel) ze
svého personálu nějakého toho Orla, třeba o půlnoci; s
Orlicí ovšem bych byl opatrnější. Dále jej ujišťuji, že ja
kovždy izase dále o žádnou hodnostobecníse mesta
rám, byse dostalona něho, ataké kandidovánbýti od
takového individua eftil bych se uraženým. Konečně
nechť vezme na vědomí, že nějakou další potřebnou
snad obrannou polemiku konal bych pošpiněním své ru
ky o jeho tak vzácný orgán mluvící. A. Vašátko.« Chce
te-li tedy viděti pokrokářskou vyspělost, tmhle máte
zrcadlo. A Vašátko prý ani sám tahle slova samostatně
neslepil. Měl pomocníky. A tak několik nadpokrokových
lidí sesumírovalo takový hrozitánský galimatiáš, Ze z
něho rozumíte jenom hrubostem. Ale něco věcného sám
pokrokář z těch slov sestaví tak těžko, jako by četl
staré egyptské písmo, třebaže ty řádky jsou vysázeny
písmem moderním. Jel jedna věc jest při tom potěší
telna, že totiž slovutný autor téhle polemiky jistě se
těší velikému zdraví, protože ho ze studia české řeči
jistě hlava nebolí.

Nechanice. Tuhle jsem četl, jak sám vůdce soc. de
mokratů německých napsal, že jest to zcela v pořádku,
obelhává-li »soudruh«=k vůli prospěchu své strany lidi
diné, kterým se soclalistická barva nelíbL'A tak mi na
padlo, jak v Čechách nechtějí býti soc. demokratičtí
soudruzi pozadu za německými kolegy. Jednoho soudru
ha tady žalovala městská rada pro urážku na cti Toť
se ví, žesoc. demokratésnažili se shánětinějakého
svědka, »který to neslyšel«. Sehnali soc. demokrata,
který se chlubí, že jest bezvěrcem. Chce totiž aspoň
něčím imponovat, když doktorský titul do smrti ne
dostane. Postavil taky vojenskou figuru před sosdem.
Prý jako volný myslitel přísahu skládat nebude. Ale za
malý okamžik mu schitpl hřebínek. Přísahal a pak svěd
čil statečně proti pravdě, prokázané mnoha lidml. Ale
počínal si ve lhaní tak nežikovně, že se sám porážel,
čož o veliké chytrosti bezvěrců nesvěděi. Proto byla
na něho podána žaloba pro křivé svědectví, jejímž vý
sledkembylo, že odsouzenna šest neděldo vězení
Ani mi nenapadá podkuřovati radnici. Ale chtěl jsem
nkázatl, jakou statečnost projevil soudruh, který vy
slovený urážílvý posudek honem chtěl zapírati a jakou
nešlkovnost provedl jeho druh, který se nutil do lhaní,
ačkoli to neuměl Ale možná dost, že jest chudák obětí

kové blamáže.
Tolerasce pokrokářské vParáubicich. Kde se ob

jeví dva tři pokrokáři; již chtějí komáandovatí všecko.
A vetře-li se do národního spolku žid, pak si nechá pod
kuřovati jako modla za velikou »zásluhu« a roztahuje se

snažili přebarviti sdružení pardabských studentů (náje
felících k různým stranám) dle svého vkusu, chtěli se



politickým -cílům.Nyní- jiní- odpověděl dsě 21. L m. v
mladočeských »Neodvislých Listech« -Inž. Viktor Eng
linder. Z jeho řádků vyjimáme: »Spolek | akademiků
pardubických za posledních let vykonal značnou práci
„přesvšeobecnoustagnaci akad. spolků. Bylo to možné
Jen tím, že u nás panovala naprostá kolegialita a přá
telstvb-ckterě. veškeré politické vlivy nechávály mimo
spolek. .... Když jsem se musil vzdát práce ve spolku,
byl celým výborem (tedy i pokrokovými členy) navržen
za starostu dlouholetý "člen výboru, který byl takřka
„pověstný svou svědomitostí a pracovitosti. Na neštěstí
byl -mladočech. Byli bychom milerádi přenechali čest
nou funkci tuto pokrokovému kolegovi, který by se byl
k tomu hodil, poněvadž jsme vždy odlišovali zájmy

kterého celý výbor (tedy | pokrokový) musil před ne

dení pokladní knihy a který. pro svůj život v Praze, kte
rý se vůbec vymyká veškerému líčení musel býti
soudně stihán. (Je mi líto, že to. zde musím psáti, již
vzhledem k jeho váženým pánům rodičům, ale dotyčný
kolega nám provedl o prázdninách -tolik nehezkých

„věcí a stále spoléhal na naší mlčenlivost.) Proti jeho
kandidátce se stavěli i kolegové pokrokoví, až několik
nezodpovědných individuí z toho učinili zájem pokro
kové věci. Přišly volby, na které ještě dnes vzpomí
nám s hanbou, že jsem tehda byl starostou spolku, které
málem zničily mé lluse o studentském životě. Pokro
kovou »většinou« sehnán byl volební materiál, který ve
spolku nikdy nepracoval (a dosud nepracuje), našim
hochůám šmahem odpíráno hlasovací právo. | (Někteří
nebyli prý imatrikulování — jeden také »pokrokový«
kolega byl za stejných poměrů zvolen místostarostou;
jiný se značnými peněžními obětmi studoval na vysoké
škole v cizině, »pokrokovl« kolegové, kteří nám dělají
ostudu na něm. technice.v Prase, ovšem — hlasovali,
atd.) Nemohli jsme snésti podobnou urážku našeho sta
rého spolku akademickéhoa rozhodli se, že samostatně
budeme pracovati dále. Za námi kráčí dnes všichni stu

. denti pardubičtí až na šest všech členů spolku akade
miků pardubických. Zde dovolím si poznámku, jež
vzhledem k mé nábož. příslušnosti, se mně snad nebu
de vytýkat jako — antisemitismus. Z těchto 6 členů jsou
čtyři židé, lidé, kteří mají sice assimilace plná ústa,
kteří však nemohou se ani tak dalece společensky assi
niilovat, aby se stýkali zde se svými »měšťáckými«
kolegy, proti nimž takřka cítí neuvědomělou zášť své
racy, která se silně podobá racovní zášti antisemitů...
My máme toho povýšeného opovržení již dost, které stu
denty, již nejsou realisty, strká do jednoho pytle s růz
nými duševními proletáři, kteří bubnují na národní bu
ben. Spolek akademiků pardubických skryl se za jméno
Husova fondu, aby nebylo možno něčeho proti němu
podniknonti. Uspořádat den šípků a neuznal aní za nut
né přibrati do komité místní odbor Husova fondu k zvý
šení důvěry v tuto akci.Příspěvky vybíraly se do po
kladničky, jichž zámky byly -- otevřeny, to není ko
rektní jednání. V Praze se také vybíralo v den šípků,
ale. zcela jiným způsobem; a přepadáváním veškerých
chodců na ulici a hostů v kavárnách se neprofanovalo
světlé jméno našich institucí. Způsobím si timto článkem
Jistě mnoho nepřátel mezi svými pokrokovými známý
mi, i neznámými hlavně židovského vyznání, Tak rád
bych jim vyložil své dojmy z doby, kdy odložil jsem
ony předsudky, které nám vočkovalo několik pokroko
vých filistrů, a poznal lépe průměrného českého člově
ka. Vždyť vy, pokrokoví židé, naší assimilaci nejvíc
škodiíte, vy hledfte na valnou část národa s tím pokro
kářským despektem, s jakým v poslední době hledí po
krok. tisk na ony, Již nejsou jeho příslušníky. A že je
to valná část národa, to ukazují neustále výsledky vo
leb, kdy tito kritikové mají vždy tak směšný počet hla
sů. Jak rád bych vám radil, abyste šli a poznali lépe
českého měšťáka ... . Jest to cit pro spravedlnost,

když dnes mládežnaše se odvrací od potměšilýchkri
tikářů a filistrů.«

Český pluk ua manévrech. Kde není německé oby
vatelstvo otráveno četbou Wolfiánskou a jinými »los
vonromistickými«, protičeskými novinami, tam jedná
zcela proti plánům zuřivých nacionálů. Náš český pluk
18. se o tom přesvědčil na letošních manévrech. Byl
přijímán od německého obyvatelstva všude vlídně. Na

" příklad v Trautenbachn (u Žacléře), kde byli vojácí u
bytování u chudých chalupníků, snášeli jim chudí oby
vatelé ovoce, pečivo, mléko a pod. zcela zdarma. Ve
Vrchlabí byl obdarování doutníky, pívem a různými

Jest patrno, že obyvatelstvo v Čechách obojí národ
nosti ve velkých massách by raději vidělo národnostní
mír, než stálé velkoněmecké štvanice — kdyby poli
tHlěti machři němečt! dovolili. Chovaji-li se tak Němci
« samému českému pluku, víme zároveň, že | české
obyvatelstvo vychází vstříc vlídně prostým vojákům
německé národnosti, kdykoli se v českém kraji při ma
névrech ukáží Zvláště pohorské obyvatelstvo, kam

mají štváčské listy přístup nejnesnadnější, odmítá nmaci
onální šovinismus rázně.
" Ghrudimšti akademikové a oucharistický kongres.

Pod timto titulem již ve dvou číslech Židovško-pokro
kářského listu zdejšího okrsku vystrkují se roby na
členy České Ligy Akademické, z nichž jeden byl též

na kongresu vídeňském. Upozorňujeme ubohého přeu
čeného pisatele, když jiš chce štvét, aby byl aspoň
spravedlivým na vše strany. Tak víme, že i prolessor
jistého ústavu a úředník jistého peněžního ústavu jaksi
unzapřenouodjeli vneděli 15.záři do Vilně apřece

pikdo nebude aspoň 9.prvém psáti, že je promoncova
+

nýmklerikálem ;dále jistý pamJUC,,sbožšovatel »Ma
„cešky«, odjel: z ponhého »vlastenectví« na sjezd do

toška na kongres Volné Myšlenky a tak vezl české pe
níze. do rukou našich »bratří« z říše. A tak silný kle
rikál unikl pozornosti pisatele? Tentýž list hřeší příliš
mnapevnost nervového ústrojí svých čtenářů. Proto u
přímně radíme ubohému referentu o sjezdu eucharistic
kém, aby nechal žvanění o těch onemocněních, o ká
zání kongresových řečníků, neboť nebyl by žádný div,
kdyby čtenáři z této lžiplné slátaniny se roznemohli, a
kdo by potom šířil židovskou »osvětu«? Nesmí páni za
pomenout, že kolik set účastníků z našeho kraje — tedy
očití svědkové kongresu — vypravují něco zcela jiné
ho 2 mnohým svedeným »taképokrokářům« začíná sví
tat Tedy myslíme, že si za své peníze nenechají dělati
ze sebe »kašpara«! Tož, pozor!

Chrudimské zprávy. Eucharistické triduum koná se
v arciděkanském chrámu Páně ve dnech 27., 28. a 29.

ve Vídni súčastniti se nemohli, svůj hold svátostnému
Spasiteli vzdáti mohli. Zvláště upozorňujeme na kázání
v pátek večer, v sobotu ráno, dopoledne i odpoledne
a taktéž v neděli, jak na dveřích chrámů místních v
podrobném programu jest uvedeno. Vybízíme všecky
věřící vůbec a katolíky ve spolcích sorganisované zvlá
ště ku hojné účasti. — Slavnostní večer svatováclavský
dne 28. září pořádá Jednota katolických tovaryšů, Ka
tolická národní jednota paní a dívek a Odbočka Všeod
borového sdružení křesť. dělnictva pro Chrudim a oko
lí v restauraci průmyslového Musea o půl 8. hod. večer.
Na programu jest přednáška »O významu sv. Václava«,
kterou ze vzácné ochoty převzal dp. P. Hyacinth No
vák, po níž bude velini pestrý pořad zábavní a po něm
volná zábava při hudbě br. Tichého. Bližší bude na
plakátech. Jest přísnou povinností členstva, aby hojnou
účastí a agitací ve svém okolí dalo na jevo, jak váží si
drahého dědictví svatováclavského. Tak nejlépe odpo
víme židovským a nevěreckým klerikálům na jejich
štvaní proti nám. — Manie se chytá jednoho zdejšího
národního socialisty, jenž ulevuje svému obtíženému
mozku v lokálce »Našeho Práva« a neví, že již po tři
týdny nám dělá vlastně reklamu a tluče na barnumský
buben. Leč my mu děkujeme, my toho nepotřebujeme,
neb dá Bůh, že opravdu ustavený »Orel« k nepřátel
vzlétne žasnutí a »k pravé svobodě!« zníti bude jeho
povel. Ustavent Orlů bylo zdůvodněno již dávno »ušle
chtilým« vystupováním a »bratrským« jednáním k lidem,
kteří jsou toho mínění, že v pravdě národně t.j. s ná
rodem a vlastí cítí upřímně jen ten, jehož srdce není
bez Boha. Proto ať dotyčný nestará se o nás, a jestliže
je v ptactvu specialistou, nuže, ať veškeru péči věnuje

své »zlaté huse« a Orly ať nechá s pokojem! Tím jsme
domluvili.

Odborný posudek o politickém spisu dra. Hnídka.
»Přehled« jest listem rozvážnějších pokrokátů, kteří
sice proti katolické církvi píší často velice strannicky,
ale na druhé straně nevelebí tendenčně všecko, co vy
cházl z péra »protiklerikálního«. Zemský poslanec dr.
Hnídek za součinnosti strany agrární vydal spis »Otázka
česko-německá«. Každý by čekal, že intelligentní če
ský poslanec dle své povinnosti znamenitě ovládá po
litické otázky naší země a že poví lidu mnoho nového.
A zvláště by měj býti věštcem velikým takový zemský
poslanec, který tak horlivě dokazoval, jak veliká osvě
ta zazáří, až bude přemoženo »klerikální zpátečnictví«.
Loč »Přehled« spis Hnídkův takto posuzuje: »Zbytečná
publikace — toť asl nejmírnější posudek o práci Hníd
kově. Obsah jejt podává daleko méně, než slibuje hrdý
titul. O podstatě česko-německé otázky nedovíte se z
ní ničeho, ač právě mezi stoupenci strany agrární pa
nují o účelu našeho sporu s Němci názory namnoze
hodně nejasné a falešné. P. Hnídek omezuje se na pou
hé vylíčení vývoje dohodovacích pokusů česko-němec
kých, neboť »chceme-li správně posuzovati dobu pří
tomnou a nynější jednání i elaborát vyrovnávací, musí
me znáti nezbytně předpoklady historické — to, co před
cházelo«. Než i to by bylo lze vítati, kdyby brožurka
přinášela alespoň několik málo nových postřehů. Těch
ji však schází naprosto. A nedosti na tom: líčení p. Hníd
kovo je s to, správný pojem čtenářův o otázce česko
německé dokonce zatemniti. Autor rozdělil sice svou
historii »dohodovacích pokusů« formálně na období sá
hající až do roku 1879 a období po něm. Věcného roz
dílu mezi nimi však buď nepochopil nebo alespoň ne
vystihl. Řadí »pokusy o dohodu« před vstupem Čechů
na radu říšskou zcela mechanicky k oněm po roce 1879
Jako sourodé, ač jsou právě s hlediska česko-německé
otážky přímo kontrérní (protilehlé). Neboť do roku 1879
česko-němceká otázka v dnešním smyslu Vlastně ne
existuje. Je zde pouze otázka česko-rakouská, otázka
vyrovnání Čechů ne s Němci, nýbrž říší a panovníkem. K
pokusům dohodovacím nedávají podnět nacionální přání
a požadavky Němců vůči nám, nýbrž jedině a pouze
snaha o- upravení poměrů mezi námi a státem jako ta
kovým. Tak tomu bylo za Belcrediho, Beusta i Hasnera,
zvláště však za Potockého a Hohenwarta. Historie
vlastních česko-německých smiřovaček počíná, nehle
dime-li k ojedinělým již dřívějším, avšak málo význam
ným náběhům k nim na sněmu českém, teprve vládou

hr. Taaffeho, především pak punktacemi. Spojování jich
s pokusy o dohodu českorakouskou pod thematem otáz
ky česko-německé je prostě matení pojmů, jež není mož
no promisouti ant článku »Venkova«, tím méně ovšem
-úvaze knižní, vydané nota bene s officiální vignetou
(značkou) vedoucí strany české. Hnídkova »Otázka če
sko-německá« je tudíž: prací aejen zbytečnou, -nic no

vého. nepřinášející,nýbrž | pochybesou Ze základního

jejího nedogtatku, tkvícího v směšování otázky česko
rakoaské a česko-německé, vyptývají pak nedostatky
další. Vytýkám z nich pouze, že v brožurce není anl
zmínky o jazykových nařízeních Badeniových a Oaut
schových. Nebyly výsledkem dohodovacích porad, a
proto k nim pan Hnídek nepřihlíž. Že »pro dobu přítom
nou a nynější jednání | elaborát vyrovnávacl« a pro
vlastní otázku česko-německou vůbec mají nezměrně
větší význam než na př. konference bar. Beusta s Pa
lackým a Riegrem r. 1868, neb cesta min. Giskry do

| Prahy r. 1869, mu nevadí. A tak representuje se první
politická agrární brožura o otázce česko-německé o
pravdu uboze. Je makavým důkazem neplodnosti čes.
agrárníků v otázkách politických.« — Tedy jest patrno
aspoň tolik, že pan dr. Hnídek měl místo velice hřmot
ných „řečí »protiklerikálních« raději věnovati trochu
času k politickému sebevzdělání. Nenf-li mnoho do
politiky zapracován kandidát poslanectví, -není divu.
Na př. pracovitý rolník nemá příliš času k luštění veli
kých problémů. Ale jestliže zvolený zemský poslanec,
který na poli pracovati nemusí, a který jest nóta bene
ke všemu professorem dějepisu, prozrazuje takové me
zery v politických znalostech, ať příliš o kultuře, po
kroku a osvětě nemluví. Dru. Hnidkovi se podařilo stkvě
le rozeštvati okres, odvrátiti od agrárníků konservativ
ce katolického smýšlení — ale positivní práce svede
málo! I když katolíci zřejmě prohlásili, že jsou příště
ochotni voliti do říšské rady kandidáta kompromisního,
dr. Hnídek, místo co by spolupůsobil ke klidnějšímu

soužití, jezdil po schůzích s nevěcnými útoky na organi
sované katolíky dále. Nyní dostal od samých pokrokářů
vysvědčení, na jaké sotva kdy čekal.

Školní knihy
stále na skladě.

E B Veškeré m B
psací a kresl. potřeby.

Obracejte se na své knihkupectví,
které Vám vždy řádně a ku spo
kojenosti poslouží. — :::

Svůj k svému!

Družstevní knihkupectví,
nakladatelství, závod hudební
a papírnictví p

v Hradci Král, Adalbertinum.
Žamberk. Když jsem četl zprávy o prohnanosti, ja

kou osvědčovali pokrokáři o našem sjezdě, řekl jsem
si, že jest potřebí ještě něco doplniti. Jaký čistý cha
rakter dávali následovníci syna Heliova na jevo, to
jsem poznal nejvíce, když pokrokáři podíleli svými od

znaky našince. Někdo by se domníval, jak jest pokrok,
úžasně těžký, jak se jím mghou chlubiti pouze hlavy
privilegované, velice osvícené. A ajta! ©Pokrokáfem
se může státi v pěti vteřinách kterýkoli katolík. Po
krokáři chtěli rozdávati co nejštědřeji, těšíce se, jak v
malé hodince bez zvláštního poučování rozmnoží tábor
neomylného pokroku. Rozdávali odznaky katolíkům,
Jichž ani neznalí. A tento cikánský švindt, charakterisují
cí pokrokářskou podvodnost přímo elektricky, má býti
»obtížnou osvětovou prací«! Kdo ukradne z hladu hou
sku, ocitne se v kriminále, Ale tací šejdíři hned po svých
Ššvindlech začnou mluviti o vyšší morálce, a zářivých
cílech, reformě lidské společnosti atd. A nebojí se, že
jim spálí blesk hadí jazyky. — Tyto kriminální knyfy
byly však také neomluvitelnou urážkou uvědomělého
katolického lidu, jejž by volnomyšlenkáři viděli nejra
ději tápati ve tmách. Čachráři byli tak drzf, že si ne
chtěli ani uvědomiti, jak do Žamberka spěchají mani
festovat katolické přesvědčení právě tací rozhodní kato

Itzi, kteří pokrokáře se všemi jejich židovskými knyfy
skrz naskrz prohlédli. Proto také byly odznaky pokro
kářské hned s rozhořčením zahazovány. Část jich pak
uschována na věčnou památku pokrokářské poctivost.
V jedné ulici byly pohozeny celé haldy pokrokářských
obdarů. Podvody svými si vystavili sami pokrokářivy
svědčení nejvýmluvnější. A katolíci. odnesli si ze Žam
berka poučení: Varuj se kriminálních cikánů, ale ještě
více pokrokářů!

Sloupsice, Náš Orel jest neúnavný. V neděli 8. zá
ř již po šesté dal se v let ke svým přátelům — tento

kráte do Sv. Jitl, kam se měly dostaviti i jiné odbory.
Počasí bylo velice mrzuté. Ačkoli se nám však nepřá
telé jízlivě smáli, nedali jsme se deštěm odstrašiti, neboť
kdo se na vojnu dal, musí bojovati. Když přece Orel za
zvuků hudby s vlajicím praporem se dal na pochod, sly
šell jsme »lidumilnou« poznámku jedné agrární dcerky:
»Kdyby teď chtělo hodně pršetl« — Ale její laskavé
přání se přece nespinilo. Ve Svatojírské osadě jsme se
uvítali s bratry a sestrami z České Třebové a Ústí n.
Orl. Ke 3. hodině pak zahajoval okrskový jednatel cvi
čení. Vital každého srdečně a zvláště obětavé hostí o
relské. Řekl, že jsme nepřišli štváti, ale navštívili jsme
nejmladšího bratra okrsku, odbor místní. Dp. Vala pak
povzbudil shromážděné vzletnou řečí další. Přikročeno



ke cvičení, které bylo. velice pestré 1 zdařilé, Byla|

kůžely, cvičení ve skoku. Celé shromáždění patřílo na
statečné Orly s neutuchajícím zájmem a s velikou po

našich Orlic. Na to s tribuny dp. farář Neuman vřelými
slovy děkoval za místní odbor všem, kteří tak četně za

počasl nevlídného místní odbor navštívili, aby Jej
svým příkladem k další horlivé práci povzbudili. Skončil
přáním, aby při příštím sletu nás byl počet dvojnásob
ný, K 9. hodině za zvuků hudby vráceli jsme se domů.
Tak bohatý program, jaký vykazovalo cvičení Orla ve

Sv. Jiří, posud jsme neviděli.Půjdeme dále za heslem:sJen dál, jen výšel«

XINDDGGGGGG0E
Vřelo doporačujeme umělecký závod.

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v Kutné Hoře
pro odborné pozlacovánínovýchi star
ších oltátů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromio soch a křížových
eest. Sklad "náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámců.

Práce v každém ohledu dokonalá a.levná. - 
| Závod založen roku 1868.

I0O0OBOCAPIDODODANE./
>Různé zprávy.

Číslice z anmektovaného území. Dle poslední stati
stiky žije v Bosně a Hercegovině 1,898.044 lidí, z nichž
je pravoslavných Srbů 825.338, evangelistů 6337, musul
manů 612.090, židů 11.057, řím. katolíků 434.190 a ostat
ních 96. Polním hospodářstvím se zabývá 283.141 rodin

S 1,385.046duší. Dle vyznání víry srbo-pravoslavných
domů bylo 118.752 s 649.854 lidmi. Z nich svobodných
sedláků bylo 183.268 v 35.414 domech, svobodných se
dláků, kteří' zároveň jsou ktnety, bylo 232.847 duší v
24.467 domech, kmetů bylo 333.739 v 58.895 domech.
Římských katolíků sedláků bylo 296.587 v 56.897 do
mech, a z nich bylo 111.905 svobodných sedláků v
22.916 domech; svobodných sedláků, kteří zároveň jsou
kmety,- bylo-89,690 -duší -v 16.865 domech. Musulmanů
sedláků bylo 430.460 duší v 105.638 domech. Z nich svo

bodných majitelů země bylo 334811 duší ve 71.518 do
mech, svobodných sedláků a současně kmetů | bylo

79.532 - duší v 24.467 domech a kmetů bylo . 16.177
duší v 3653 domech. Bosna a Hercegovinaa mají

1,237.059 hektarů, | vinic 6,177.098 hektarů, , zahrad
58.576 hektarů, tabákových polí 3,326.050 hektarů, pa
stvin 725.555 hektarů, soukromých lesů 751.992 hektarů,
a luk 412.252 hektarů. Zbytek zaujímají státní lesy a
neproduktivní země.

Když je antimilitaristaministrem války. Francouz
ský ministr války Millerand, politickým vyznáním so
ciální demokrat, vydal nová zostřená nařízení, týkající

kyn nebo vyzvání k neposlušnosti budou nyní trestány
nanejvýš ostře dle $ 84., který stanoví vězení šestimě
síční nebo pokutu až 500 franků. Bude zároveň učině
no opatření, aby se nerozmohla antimilitaristická agita
ce tiskem a letáky, která až dosud byla klidně dovolena.
Dosud prý si některé anarchistické skupiny opatřily se
znam rekrutů a dle adres rozestlají letáky; to bude pod
přísnými tresty zakázáno. — Tak se mění revoluční
sociální demokrat, stane-li se ministrem. ©

Čech guvernérem severoamerického státu. | »Nár.
Listy“ sdělují: Ve státě Wisconsinu Spojených obcí se
veroamerických dojde v blízké době k volbě guverné
ra. Obě hlavní strary jmenovaly své kandidáty. Ve
straně demokratické ucházeli se o kandidaturu Čech, 0
kresní soudce Jan C. Karel z Milwaukee, a J. Schmid
ge, doporučený Bryanem. Dle zprávy z Milwaukee ze
dne 4. září zvítězil v předvolbách Čech, soudce Karel,
jenž tedy bude postavén za -kandidáta demokratické
stranya pak zajisté zvolenguvernérem.První to Čech
guvernér amerického státu.

" Památku sv. Václava uctíme' nejlépe, přičiníme-li

chy v tomto měsíci, zasvěceném památce sv. patrona
našeho ve prospěch Svato=Václavské Matice Školské,

víru Svato-Václavskou tam, kde je nejvíce ohrožena,
vé školách lidových, v prvé řadě výchovou nové gene

tiční pokladničky, kterou na požádání zdarma zašléme.
Kde není sbírka taková možná, příčiňte se, by vyko
nána byla aléspoň sbírká kostelní buď o svátku sv. Vá
clava neb v neději následují :í. Pan farář dá zajisté k

Svato-Václávskou, nezapomeňte při ní také na naši Ma
tici! Pokladničky,:sběrací archy a obrázký co pomůcku

Matice Školské«, Bubeneč.
Českým akademikám, stodujícím v 'Praze, doporu

čujeme důležitou, jedinou svého drahu instituci, v níž za

' stvá českoslovanskýchvysokýchškot pražských,col již ;
samo o sobě dokumentuje jel skutečný kalturní význam
a tím instituci studentstvu velice potřebnou. Je to Aka
demická Čítárna v Praze, Spálená ulice č. 20, I. p., »A
kad. Dům«. Založena byla před 14 lety. V rozsáhlých 15
místnostech umístěna jest bohatá knihovna se 30.000

svazků dělvědeckých, uměteckých a belletrisstických.
V čítárně vyloženo jest 631 časopisů a revul- v 662 e
xemplářích, v nichž zastoupeny jsou všechny směry
jak umělecké,tak literární, politickéi odborné. Ven
kovští studenti najdou zde všechny své domácí listy
krajinské z Čech, Moravy a Slezska; všechny české
listy z Vídně, velice mnoho časopisů z Ameriky; všecky
časopisy a revue pražské, význačné listy francouzské,
německé, anglické, slovanské a podob. Čítárna poskytu
je svým členům výhodu sníženého vstupného do diva
del, koncertů, výstav, zábavních podniků, vypisuje ka
ždoročně novinový konkurs, jímž členové mohou získati
přečtené časopisy buď pro spolky krajinské nebo pro
sebe. Adresy studentských bytů v Praze i předměstích
studentům zdarma se sdělují. Roční příspěvek studentů
je 3 K 10h, nestudenti mimo to platí členský příspěvek
»„Akadem. Domu«, a to zakládající 200 K, skuteční 100
K jednou pro vždy; přispívající 10 K a činní 2 K ročně.

Všelicos. V kruzích vatikánských pokládá se kongres
vídeňský za jeden z nejzdařilejších.— V Čekianguv
Číně řádil tajfun. -100.000 rodin jest bez přístřeší a
50.000 osob zahynulo. — Mírová konference v Ženévě
přijala velkou většinou návrh Beernaertův o zákazu

války ve vzduchu. — V Belfastu (v Irsku) došlo k dé
monstracím protestantů proti. katolfkům. Protestatné

přepadli domy a obchody katolíků, které zničili a vy
plenili katolické kostely. — Ve Sv. Hypolitě na gymna
siu střelil žák 4. třídy Hlavat po svém | professoru
Schmidtovi i po pronásledujícím jej školníkovi, načež
si sám vpálil dvě koule do hlavy. — Čeny masa ve
Vídni následkem nedostatečného příhonu stoupnou o
15 až 20 hal. na 1 kg. — V kongregaci ritů v Římě jest
zahájen proces o prohlášení 22 černošských mučedníků
2 Ugandy blahoslavenými. Umučení toto stalo se před
2 lety. — V okolí Jaremcze v Haliči sněžilo prý jako
v lednu. — Koncem roku 1911 mělo. Rakousko | na

15.647 plachetních a 382 parních obchodních lodí, na
nichž bylo zaměstnáno 43.858 osob. — Ministr Trnka a
polský ministr krajan Dlugosz jsou právě na inspekční
cestě po Haliči. — Slovinské družstvo sv. Mohara, jako
naše Dědictví svatojanské nebo Dědictví sv. Cyrilla a
Methoděje má letos 76.576 údů. Každoročně vydá druž

stvo 6 knih, mezi nimi kalendář, modlitební knihu a díl
dějin národa slovinského. — Pověstný kolínský advo
kát Reimann, který nedávno byl odsouzen pro podvo
dy na půl roku do žaláře, propuštěn z vyšetřovací vaz

by. Pozbývá ovšem diplomu doktorského a je vyškrtnut
ze seznamu advokátů. —Na sjezdu německýchpřírodo
zpytců a lékařů bylo zjištěno, že v Německu každého
roku urnírá 50.000 lidí na raka a že 100.000lidí tu na něj

stůně. Rakovina vzmáhá se v obyvatelstvu v poslední

ním všelijakého masa. .
Spojenými silami proti nepříteli národa — tuberku

lose žahájíla boj Druhá česká loterie na dostavbu sana
toria na Pleši. Účinným prostředkem k tomuto boji jsou
losy ve prospěch dostavby sanatoria pro dospělé ne
mocné plicními chorobami na Pleši. Chudf i bobatí, mla
dí i.staří mohou přispěti k vítězství nad zákeřným ne
přítelem českého lidu, když zakoupí sobě za nepatrný

opravdové humanity, ve kterém tisícům bude vráceno

k dostavbě prvního českého sanatoria pro tuberkulosnt!

Ve prospě« o

W SvatováclavskéMatice Školské.
- Uzmanýsa nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupnípramsn vRakouskuveškerýchpilevněl

kola. paramenlů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a

oak:máčimí ve výrobnáchnejstaršíhozávodu v o. a k. dvorního dodavatele

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

Obrtskoénany,rovotynen€ oděvvé vsory ah sboší
k výběru franko.

Bes velkoměstské režie. ve vlastníchdílnách a
pocech, levné pracovní ofly na venkově, čímě levnější
(60myaš o 209, než všade jinde.
Jabil. 100let. trvání a40le. vlasiní činnosti.

Adresování vždy doslovné <» vvnrokuje.

Školní vodové barvy. Před počátkem školního roku
upozorňujemeškolské kruhy, že není třeba kapovatt
vodové školní barvy cizi-výroby, nýbrž že možno ku

prodeje na české školství dolnerakouské—
“

spolku

—,

pl: přisobvá se. Českému- Skofství* dólnorakon!

proto je „zajisté“budou:přtentvci Komenskéhá:,věZádati.

(Zastána). Pee ní
P. T.panu

Joselu Řeknovi, majiteli závodu posktčovačského
-v KutnéMae;

zasolidně, vkusně a levně provei ou
skonu práci v- našem farním chrámu Páně vřelý
vzdává

v úctě W

Jan Limberský, farář v Bučickký“E.
a *

Sjezdovou zprávu:
o katólickém sjezdu

v Hradci Králové (809 konaném:
„četnými ilustracemi, s řečmi všech řečníků,

většinoo dle stenografických -protokolůpodanými,
— rozsahu 35 tiskovýcharchů velké 6*—460 str

nabízí vevýrobní osm K 3-— (ranko

Biskupská knihtiskárna v HradciKrálové.

Továrna na cottagová americká

HARMONÍIA.
též evropského systému

RudolfPajkrdespol.
v Hradci Králové,

Sklady: 
Praha, Vídeš, Badapošt. 
Podálová harmonia

obou soustav v kašdé ve
| kosti, pro kostel, školu

i ku ovičoní.

=P, T duchoveastvu
zvláštní rýhedy.

=

2 = Jišádiidají: - |3:5dolití
3 apjdšasškjše |ia Bitijsší šči 8
3 S sÁví EHER ,Laa EPEEhaha :trs dNŘÍ

n
=

'PřečetnávyzňamenáníAdoporučení.

Atalisr pro olrkovnímalba
S. Hlávka,

malíř círk. obrazů,
Praku—Krá!.Vinohrad,

Pochmajerovaul. 88.,
daporačeje veledást."dnebo

.venstva

oltářní obrazy, kříž.cesty
std. na plátaě, plechu v uměleckém provedení,

1 Ve0něnejlevnější
Nákravyi vzorkyfaako. Nejlepšídoporožení



daohorním A Par úřadům!

oltářů,
Kazatelen, Božích hrobů,

křížovýchcest,soch atd.
Provedení veškerých slohů vzorné.

|Koupočty a nákresy zdarmů.
Wapožádání dostavím se ihned.

a Zajoteno r. 1860.

*“vyzgameněn státní medailií.

«Veledůstojnému duchovenstvu
doporučujese

prmnía nejstarší odbornádílna pošířekíKarla Zavadila
nástupce Antonín Zavadil

-A HradciKrálové,
nově ařízených Čelakovského tř.' (zaKon domeny:?

-ku ahotoveníení reškerýchkestolních nádob zestříbra,
a jiných kovů, odbronzu a ne

o do Bejakvosiněljednodu
štho provedení, v každém

vsorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

ahotovuje;se v mé vlastnídílně
o jen ručně, čímš umožněno

mi dodatí veledůstojnéma du
. thovenstvu práci trvalou a

1+ uměleckouzuceny a gebo
. Veškerévzerkýjsou Jebo-| Blakupakou Milostí rorid

vány.
Mešní nádoby Jem v ohmí

slatím za ceny velice levné
Veškeré omvy nádob ko

se ry. le, řádně s
levná vyřizují.

Ve zasílám jen posvěcené.

hotové sbožínabukůlnk fraskose ašlou.
Choděín kostelem. možnosplácetbezpřirášek.

ORP“Staodporučeníačestnýchuznáníporuce."ij
Prosím veleňástejné duchovenstvo ©laskavou příseš

©důvěru návodudomácímu. P

TÍM Alevnéprovodení

v Českých Budějovicích

m- výrobou tužek. -JE
Objednejte přímo u WEBRA tamtéž,ušetřítegp 50procent."Jy
Jemné tužky cedrové tucet 80 h. Jemné inkoustové
tucet VÓh. Jemné tužky barevné tucet 80 h. Jemnétušky

pro lesníky tucet 90 h. Jemné pro truhláře,n. tucet 60 h. Obyčejné velké bílé tucet 16 h.
Držátka ma péra 144 kusů K 1:90. Vzorková sásilka:
od K 188 až 12 K dobírkou neb předem pouze u

ADOLFA WEBRAv Čes. Budějoviclck,

v HradolKrálové,(protiGrandhotelu):
přijímá vkladyza kaišky= za44 až6" =

úrok ato dle výpovědí.

OHP-Složnílístkynapožádánízdarma."U
(Uhlí stezek“09 nejlevněji. :

m úvěrníspolečnost
zapsané spoledsnstvo s ručením obmezeným

POTŘEBUJETE

SVĚTLO ??
Doporučuji k nastávající době:

fepkový se zárukou pravosti jasně a bez
zápachu hořící 1 kg.za 1K 20h,

svíčkyhospodářské,kus 2, 4 6 h, | kg. za1K4h
svlškystearinové, 1balíček 60, 80, 88b, 1K,

- €a nejlevnější denní ceny.

parfumerieamydlářstvívHradciKrálové.

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla Syn
"| (protokolovaná Arms)

uvůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
"všech kostelních páramentů,ji
| spolkových praporů a kovového náčiní

iCenníky, vzorky i roucha hotová meukázku f

se BA požádání franko zašlou.

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

w Hradol Králové, Svatojanskénám.č. 76.

Zařizování Velkosklad
elektrického lustrů,

světla, elektrických
telefonů, ventilatorů,

hromosvodů. žehliček
a přístrojů

Dynama k vaření
Motory. a topení.

. Instalační
Žárovky: materiál za

Osram, tovární ceny
Tuogsram,

Tantal Solid. obsluha.

Rozpočty zdarma — Ceny levné.

VJ XCSDXCSDKjp “soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

"zasílá na požádání vždy

dle roční snisony kellekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látok
své vlastní výroby, jakož i tus i cizo

zemských.
Četná UsnámMÍzvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- %g
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice"iletého působení.
Učiáte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volejemnélátky na taláry.
Též na oplálky bezzvýšení con!

X B0B X A0B JCSBD X ABDX SEBA

i i
X x

X

GbDXI

X

G8BX48B

Dvěprostranné
místnosti |

za skladiště neb dfinu obuvníkům a krejčím ©
zvláště dobře se hodícíjsou ihned
k pronajmutí. — K doptáníu firmy

K. V. SKUHERSKÝ,
© ak. dvornítovárnanábytku v HradciKrál :

Při objednávkách

kalendářů
obracejte se na své diecésní

Družstevní ms
knihkupectví,

nakladatelství a papírnictví

vwHradci Králové,
Adalbertinum,

které vám poslouží s výhodami dosud
vám poskytovanými.

Il Svůj k svému li ||

Nojdůstej. biskupskou konsistoří ověřendodávati.

Mešní vína,
jakosti nabízí v soudkách nebo lahvích 1 litr

po 70, 80, 90 hal., 1 K i výše firma

„Alois Čížele,
velkoobchod vínem v Humpelel.

OR Na sta pochvalnýchuznání po ruce. "JIB

Račte dáti přednost vědy závodu osvědčenému.

e,

arevná

P kostelní okna
v odbor. provedení zhotovuje a dodává

Br. Uhlíř,
umělé sklenářství

v Třebechovicíchu Hradce Král.

Cenníky a rozpočty na požád. zdarma.

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé spousty prolhaných brožur na potupu naši
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„P
- EX ÚVAHY.
Na celý rok se předplácí pouze 1 K.

Jednotlivá čísla (nejméně 82 str.) po 8 h.
Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

Při hromadných objednávkách poskytujeme
až 50 procent slevy.

Za nepatrný obnos tudíž může si kašdý
koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
saplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické

věřící uvědormovati,aby pro„Pipedný „k byliozbrojení. Pracuje-li se nepřátelským tiskem na
zkáze církve takhouževnatě jest rozhodně potřebí

trvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,

aby i„prohlédk seznam dosud vyšlých brožur, jakjest uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky

Administracerace„Časovýchch Úvah“



P -lo
o| ZáZáložníúvěrní|o

í donové Oo
bankovní
budovy| ©lo

O přesíci
o zářít.r.o

prrjme on Koínskou cikorkulBiskupská knihtiskárna
w| v Hradci Králové [%

nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.

U Cenymírné,vyřízenísprávnéa rychlé (|

Všude rozšiřujte
a podporujte

katolický tisk!

va2 sů
Uvák
PauPr
fk©v

Měsíská spořitelna ve Úys. myzúrokuje veškery vklady na knížky

(půlměsiční zúáročení)

4 O dnem I. dubna1912Ao20 — počínajíc.—
Za vkladyračí: akti, úmařštelzívlastní jmění,|
městská obde Vysokomýtská a všichni poplatníci

| (obecními přírážkamí). Jost tody vklad ve spořitelně

vždy zoolaboabočné uložen.
Votkeré 1odborná Vozevší rý kzibonémdapozn
R Noošetnáveřejná Lgisemngpochvalná vmna( iP

*Badožené řeku 1802.M88 |

PARAMENTA u.z Em,Werner aopal: nagančeský,katolickýzávod .



v posvátné chvíli.
(Dne 15. září ve Vídni.)

řestavné byly eucharistické kongresy v Londýně, Kolíně, Madridě,
de %řel jsem Svaié Eucharistle velikou slávu,
merika v Městě Marie obrovské slavnosti při

pravila Hostii Svaté,
v Římě Nového Světa.

„nyní tolik knížat církve z celého světa

hromážděno jest na eucharistickém kongrésunašem!
»„Vzácní hosté městu a říši

devšad přišli s planoucí láskou k Hostii Svaté.
Lnárcdy všechny, všechny to dítky Hostie Svaté!

lostie. Svatá, Nebeský Chléb, Eucharistie Svatá,Nejsvětější Svátost,
Eucharistický Kristus

januje, jímá, vítězí, kraluje, vévodí, blaží,
jásá, žehná a spasí

r těchto dnech, v tomto městě, v této říši!
/ těchto dnecli, v tomto městě, v této říši!

Po všecky věky, všude nechť
januje, jímá, vítězí, kraluje, vévodí, blaží

jásá, žehná a spasí
Hostie Svatá!

šlavnost veliká velikou radostí naplňuje všeliké
srdce dobré,

Svaté Eucharistii

arvní v Rakousku slavně se koříCísař a Král
úctou, které hoden jest císař a král,
úctou, kterou chová srdce jeho zbožné a
kterou mysl Jeho vznešená zná;

Císař a Král náš,
zbožnosti Rudolfa z Habsburgu dědic zbožný. —

A s císařem celý jeho císařský Rod,z Města pák měst sám
Svatý Otec,
ctihodný kmet,
eucharistický papež,
nástupce Petrův
zde dlí'

celou myslí, srdcem celým, celou láskou,
plným požehnáním.

Eucharistického papeže důstojně zastupuje
kardinál legát.
A Svaté Hostil ve Vídni se koří
v radostném plesu
s anděly nebes
kardinálů purpur
a knížata církve s lidem svým.

Eucharistické chvalozpěvy a hymny ozývají se
všude,

v šíř i dál, k Božímu trůnu!
Doůnajje slyší a na vlnách svých k Východu nese.
Lysá Hora, svědek síly svaté Hostie, k nebi se pne.
Sladkému Jménu Maria zástup zasvěcuje se.

Skály, větry, slunce, měsíc, lidský hlas,
zvony, vlny, rosa, hvězdy, tma i jas,
blažení a andělové svatí,

tvorstva všeho tato píseň ku Pánu spěje:
Na věky buď od nás ctěna, velebena, bez ustání,

Nejsvětější Svátost Oltářní!
Buďte pozdraveni, ctitelové Svaté Hostie, buďte

pozdraveni!
Antonín Láš.

Náboženské smýšlení Julla Zeyera. (Vyňatky
z >Osvěty« č. 9. r. 1912.) Jak něžnou láskou náš
nesmrtelný Zeyer k Bohu Inul, poznáváme z jeho
dopisu Štolbovi, kde vroucími slovy píše: »Prahnu
po Bohu, mám po něm nesmírnou touhu, mám mo
menty, kdy na něj volám, k němu křičím, ale ne
cítím jeho blízkosti. Pravá cesta k němu najde se
jen velikými boji a já je bojuji. Zatím cítím jen to
jedno, jak jsem nehodným a celé moje nábožen

mei.,Domine'« Chodím zde i na mši, béřu vše sym
bolicky a víra druhých mne dojímá a výsledek
jest jakási konejšivá, sladká harmonie v duši.«

O nesmrtelnosti duše píše Zeyer paní Heinri
chové: »O věčnosti našeho bytí jsem pevně pře
syčdčen. Zdá se mi to tak prosté. Nedovedu sl
vlastně představit, že- by mohlo jinak -být.“Ť ty
máš víru, tu pravou, čistou, která je útěchou nel

v srdce psány. Čím déle žijeme, tím více je po
znáváme. čím více vše kolem mizí, tím jsou stá
lejší.<

Jak pohlížel na církevní obřady, jeví se v do
pise M. Kalašové: >V době před Velikonocemi má
me snad spíše srdce naději otvírat, i když ta na
děje je pouhou fllusí. Nový život ale, po skončení
zde toho pozemského, to není zajisté illuse žádná,

. to cítím tak přesvědčivě. Také působí symbolika
těch obřadů vžáy na mne mocně i zde na venko
vě v té naivní formě! Více než jinde snad právě

pro/tu prostotu! Ozývá se něco slavného a jása

»Kristus z mrtvých vstal«. To procesí dobrých
měšťáků, jdoucích za trochu ošumělým baldachý
"nem při záři chudičkých svíček, plápolajících v

dojem tak velebný, jako snad nějaká slavná theo
forie athenská ve vlekoucích řízách, uspořádaných
růkou třeba Praxitela«. — Proto snad snaží se o
zavedení her biblických, pašijových. Píše Štolbo
vi: »Chci s Mokrým a Hleritesem pokusit se o za
vedení biblických her lidových zde v naší krajině.
Dělám už studie k textu a napíši.to utrpení Kri
stovo, jak to, dovedu. (Už mám zde celou malou
knihovnu starých francouzských a bretoňských
mysterií.) Je tó něco, co nosím tak dávno v srdci,
a chtěl bych to psát kleče!« A jinému opět: »Přece
bych rád něco napsal, co by stálo za to, a doufám
právě, že to bude ta velká golgotská tragedie.

vě svůj nedostatek, že mi smrtelně úzko. Ale u
kojím' aspoň žízeň své ubohé zmítané, nešťastné
duše.« Z her pašijových však sešlo, za to napsal
to krásné mysterium, nadšenou glorifikaci Panny
— Zahradu Mariánskou.

Jak něžně píše o významu svatých svátostí!
»Mne dojimají křtiny vždy velice, není to pro mne
konvencionelní, pouhá ceremonie, je to první akt,
první krok té bytosti, která vstoupila z neznáma
mezi smrtelnéky. Třeba to děcko v tom okamžiku
netušilo ničeho, jedná se přece o ně tak vážně,
tak inysticky — a což víme my dorostlí o tom,
když se v lůně nejhlubšího taje, nám nepochopitel
ne. , neznámého, též o nás jedná? Ale dovíme se
bezpochyby o tom někdy, nevím, jakým způsobem,
jak se to děcko doví o svém křtu, jak později dů

' ležitost toho aktu pochopí.<
O smýšlení Zeyerově píše Kamper v Čas.

Česk. Musea 1901: »Široký dech evangelií jej opo
jil, roznítil nový oheň v jeho srdci, křesťanství,
jež, jak v jednom dopise píše, v něm dřímalo,
procitlo nyní na ráz. — Zeyer stává se horlivým,
upřímným katolíkem, vyznávajícím všecka dog
mata a plnícím přesně povinnosti církví přede
psané. Nejen že všecko tvoření posledních let své
ho života prosycuje dechem katolicismu, i formál
ně při každé příležitosti manifestuje příslušnost k
církvi, pilně navštěvuje chrámy, kde zbožně se
modli, chodí k zpovědi a přijímá Tělo Páně. Není

cz. Je přesvědčen, že nejpalčivější otázky spole
| čenské lze rozřešiti jedině na základě ustanovení©

1 k duchu Kristovu, může zachrániti lidstvo.<
Láska Zeyerova ke Kristu a touha po něm,

| všecká náboženské cítění a snění posledních let
| bylo mu takovou krásnou, významnou a velkou

útěchou v bouřích pochybností a duševních muk,

[ néito, rvoucího příboje. Mysticism jeho má nábo

tech svého života, rozechvívá ohnivá touha po

v kých mystiků. S jakým plamenným přesvědče

věrou mluvil o tajích záhrobí a životě posmrtném!
Byl pevně přesvědčen, že až shasnou pro nádheru
světa jeho oči, s posledním záchvěvem chladného
srdce otevrou se mu nové světy, daleko krásnější
než ty, jež v oslňujícím třpytu barev vykouzlil ve
svých snech. Až do posledního dechu zůstal si
Zeyer věren, sám jako král, jenž ví, že nikdo ne

vejde v stínů říš, se rozpadne a jen slavná pověst
bude žíti dále. Ubíral se svým směrem, šel životem

své stopy. <
Čítanka svatováclavská. Sestavil prof. Julius

Košnář, Nákladem Cyrillo-Methodějské knihtiskár
ny V. Kotrba, Praha II.-200. Velká osmerka, str.
156. S 50 illustracemi. Váz. 2 K. Velínové vydání
3 K. — Prof. J. Košnář vydal předloni krásnou kni
hu>O sv. Václavu a vývoji úcty svatováclavské«

o sv. Václavu z péra ještě povolanějších spisova
telův, aby ukázal, jak o kultu svatováclavském
soudili mužové nejvýbornější z dob současných i
věků minulých, doma i v cizině. Články stopují
úctu pozdějších věkův a všímají si památek kultu
toho, a to chrámů, kaplí, soch, zbroje svatováclav
ské, koruny české, lidového podání českého, úcty
svatováclavské v cizině a zkrátka všeho, co s ú
ctou k světci našemu jen poněkud souvisí. Nemá
me, věru, v ohledu tom ani knihy úplnější, ani tak
silně apologetické, jako jest tato, proti různým
lžem, jež kult svatováclavský snaží se co nejvíc
seslabiti. Kniha je vyzdobena 50 případnými illu
stracemi. Hodí se za dar mládeži i dospělým. Roz
šiřujme ji všade, zaslouží toho plným právem. Ú
prava jest skvostná, cera vskutku levná.

Jsou židé zvláštním národem? Snášej doklady
sebe pádnější, že židé vskutku jsou svým zvlášt

ním národem, požidovštělý tisk bude dále podvá
děti čtenářstvo, že židé se dovedou assimilovati
národu, mezi nímž žijí, zcela dobře a — že s ná
rodem takovým dovedou lépe cítiti, než — >kleri
kálové«. Málokdy byla vyslovena lež odvážnější.
»Klerikálové« jsou proti národu — tudíž vlastně
proti sobě!! Ale židé jsou daleko obětavější! Ti
chtějí zahodit všecky své zvyky, všecky osobní
prospěchy k vůli krvi cizí! A proto s lokajským
úsměvem před nimi stojí národovci jako žebráci,
čekajíce, kdy konečně divoká fantasie vtělí se ve
skutečnou praksi.

Zatím pravdou jest, že svébytnost, svépráv
nost žádný národ nehájí tak houževnatě jako ná
rod židovský. Kde židé aspoň na nějaký čas k
vůli vlastnímu zisku musili něco sleviti ze svých
zvyků, tamtéž se k nim vracejí, jakmile se jim
uvolní. Ba dle možnosti obnovují takový způsob
života, jaký vedli před tisíciletím.

Vizme nynější ruch v Palestýně! VI. Sís píše
dne 24, t. m. v »Nár. Listech«: »Židé jsou národ
výjimečný; roztroušeni po celém světě jak písek
v moři, dovedli se přese všechna honění i nepřá
telství ubrániti nebezpečí assimilace, dovedli si u
chovati v původní čistotě své náboženství, jež za
měňujíc u nich nacionalism, zachovalo tím způ
sobem i národ. Jen jazyk starohebrejský téměř
vymizel a:zaměněn byl hlavně v nižších třídách
jednotlivými žargony, z nichž přední jsou dnes
španělský i německý. Starohebrejštinu, zdálo se,
očekával osud klassické řečtiny a latiny; jen
učencům a vyššímu kleru byla přístupná. Dnes
pak stává se něco neočekávaného; dnes s hebrej
ským nacionalismem vrací se k životu i jazyk he
brejský a to tam, kde kdysi tak kvetl, kde jím na
psány byly nejlepší knihy světa -—v kolébce ná
roda židovského, v Palestýně. Opět počíná prostý
lid mluviti klasickým jazykem svých praotců, vy
dávány jsou v něm knihy a časopisy, vyučuje se
jím ve školách.

Počátek obrozování národa hebrejského uči
něn byl v koloniích, jež před nedávnými léty za
loženy byly hlavně přičiněním pařížského Roth
schilda a barona Hirsche v Judeji a Galileji dle
vzoru německých kolonií z okolí Jaffy.

Kolonie jsou vzorně zřízeny: ulice přímé a
široké, domy prosté, massivné a čisté, nikde ani
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ských a polských židů. Na náměstí ve středu ko
lonie nalézá se obyčejně v sousedství modlitebny
mateřská a obecná škola, jejichž návštěva je po

hebrejštiny, zřízeny jsou zvláštní večerní kursy;
: čtenářský pak spolek s knihovnou zásobuje kolo

nisty vybranou četbou hebrejskou.
Byli i takoví, kteří si zajeli do Palestýny, je

umí, mluví se z počtku žargonem, ale postupně

spolcích. v nichž se ve volných chvílích shromaž
ďují muži i ženy (ženy jsou všude stavěny na ú
roveň mužům), čtou noviny a časopisy a svobodně
rozmlouvají výhradně starým jazykem hebrej
ským.

Z kolonií hnutí novožidovské šíří se po celé
Palestýně, hlavně pak proniká do měst. Všech ži
dů v Palestýně je dnes asi 120.000, tedy šestina
veškerého obyvatelstva. V Jerusalemě ze 75.000
obyvatel připadá na židy 50.000; v Jaffě je jich
10.000, v Safaře 8000, v Tiberii 7000, v Kaifě

vzrůstají. dá se předpekládati, že bude vzrůstati i
počet židů, kteří budou zaujímati stále nové a no
vé prostory, až kdysi zalidní celou Palestýnu na
účet dosud převládajícího, ale nekulturního živlu a
rabského.

Jerusalem stal se centrem obrozeného židov
ství. Zde hodlají si židé založiti universitu, zde
mají už úplné mužské gymnasium klasické, učitel
ský ústav, obchodní akademii a umělecko-průmy

čuje se výhradně jazykem hebrejským. Nejlepší
pověsti těší se >Betcal el«, kde se obrací veliká po
zornost na studium starožidovského umění výtvar
ného, hlavně keramického, architektonického, ma
lířského a sochařského. Jiné střední školy židov
ské nalézají se v Jaffě, kde je smíšené gymna
sium klasické, učitelský ústav a čtyřtřídní dívčí
škola průmyslová. V Kaifě mají židé měšťanku a
letos otevřena bude i technika, na níž se bude z
počátku přednášeti německy z nedostatku profes
sorů, hebrejsky znajících a po letech rovněž je
nom židovsky.

Také literatura novožidovská činí velké pokro
ky. Dříve psávalo se sice abecedou židovskou,
ale jinak žargony; dnes pak je již slušná řada
knih a časopisů, vydávaných v jazyce starohe
bresjkém. Kdo pak viděl novou generaci židovskou
v Palestýně, kdo viděl nadšení, s nímž se židé u
čí staré mateřštině, i hrdost, s jakou mluví he



brejsky, ten přestane pochybovatí o ©možností
vzkříšení hebrejštiny a hebreismu. Zde se opakuje
starý, známý proces: nábožessiívi zachovalo ná
rod, národ jazyk a jazyk opět šárod.«

Jak tedy židé jdou místo asšimilace z lásky k
svému rodu zpět, vysvítá z toho, že nynt zavá
dějí ten jazyk za svůj obcovací, který byl řečí
mrtvou již několik stoletl před narozením Kristo
vým. Židé, jimž byl Jerusalem od Římanů ztro
skotán, hebrejsky již mezi sebou nehovořili.'

Tedy i náboženství, které by nazval moderní
pokrokář hodně zastaralým, hlásí se v Palestýně
k rušnějšímu životu a prospívá národnímu celku
daleko více než plytké fráze volnomyšlenkářské
věku nového. Jest tudíž zřejmý cíl, za kterým
chytré židovstvo mezi křesťany rychle šíří nevě
ru, ač si samo své náboženství ponechává.

Vidíme, jak lužickým Srbům i Polákům bylo
a jest katolické náboženství mocnou záštitou proti
nepřátelům vnějším. Co platí u židů, trvá v plat
nosti i jinde. Ale pokrokáři vší mocí chtějí viděti
ve všeobecném proudu dějin jedinou výjimku u
katolictví, ač fakta přímo křičí. Zachovalo-li zasta
'ralé náboženství židovské a mohamedánské před
jistým zánikem židy a Turky, maji v sobě osvíce
né zásady katolické víry daleko více složek kon
servujících než kulty dávno zastaralé. Moderním
společenským vztahům platí žid jen takovou daň,
jakou musí — a židem zůstává stále.

Kdy už dokáže Sokol skutečnou statečnost?
Pronásledovati hlouček lidí za pomoci mocných
politických stran — to dokáže každý zbabělec.

„Kdy si však budou Sokolové konečně troufati pro
ti soc. dem. tělocvičným jednotám? K boji proti
členům >»Lassalla«<přece se nalezne daleko více
věcných příčin než k válce proti Orlům. Vždyť
přece Sokolové soc. demokraty ze svých řad ne
vyhazují. A nad to všecko soc. demokraté pohr
dají národním programem | státoprávních | stran,
kdežto Orlové hrdě se hlásí mezi bojovníky za
státní právo české. :

Kde jaký jed se sehnal k postříkání Orlů, ale
extravlastenci jsou slepí a hluší k odvážnému roz
voji rudých tělocvičných jednot.

Lidé, kteří si hráli vůči Orlu na nejsmělejší
rytíře, babsky se schovávají před dobývačnými
rozmachy »Lassalla.« Vídeňští členové >Lassalla«
byli v Brně, docela rozložili svůj stan v Besedním
domě, kde jest umístěna sokolovna. A Sokol rab
sky míčel na všecko.

Brněnská jednota »Lassali« chystá na rok
3915veliký zájezd do Prahy. Také vydala provo
lání tohoto znění:

»Kvapem blíží se rok 1915, kdy poprvé ho
dláme sraziti šiky naše na veřejném sjezdu a cvi
čení svazu D. T. J. v Praze. Tím větší povinnosti
má proto naše jediná brněnská jednota, která jest
representantkou tělocvičného hnutí na ©Moravě.
Aby ovšem svým těžkým úkolům plně dostáti mo
hla, jest na všech stoupencích českoslovanské so
ciální demokracie, aby rozvinuli horečnou agitaci
za účelem získání nových členů a cvičenců. Tim
docílí naše jediná brněnská jednota onu sílu a re
presentaci, která odpovídá velikosti a důležitosti
Brna v našem autonomním hnutí vůbec! Jest proto
morální povinností každého upřímného soudruha,
který jest politicky.a odborově organisován, aby
působil pro zmohutnění naší jediné >Brněnské jed
noty«, jednak vlastním přistoupením za člena, jed
nak získáním nových členů a cvičenců, v nejkratší
době. Všechny brněnské politické a odborové or
ganisace vezmětež tuto akci za svoji vlastní!!«

To už není rozbíjení národa? A kdyby se po
krokáři aspoň odvážili podati o tomto nezdůvodně
ném tříštění posudek jakýkoli — třebas nejmírněj
ší!

Páše se v národě holá komedie. Pokrokáři
mají nyní v Sokolu moc desateronásobně silnější,
než jaká by jim příslušela vzhledem na jejich po
četní sílu v národě. Veliký počet sokolských jed
not jest od pokrokářů ovládán zcela. Proč aspoň
tito oddaní služebníci rudé internacionály neodvá
ŽÍ se přesvědčiti své chráněnce, že není zapotřebí
zakládati tělocvičné jednoty rudého rázu? Vždyť
přece soc. demokraté svými >Lassally« podkopá
vají půdu svým nejůslužnějším patronům. Masa
rykova strana sklání se před soc. demokraty v
rabské poníženosti — ale internacionála rudá jest
tolik sebevědomá, že jim nechce popřáti nad se
bou ani toho nepatrného vlivu v tělocvičných jed
notách. A přece právě pokrokáři vytrvale mlčí k
odlukové snaze soc .de atů, bijíce na druhé
straně se vším fanatismem “doOrlů, do katolíků,
kteří odluku ničím nezavinili. Kdo jest z domu vy
hozen, tomu se přece musí dovoliti stavěti si Ú
tulek nový. Proto Orlům nesmí nikdo zazlívatl bu
dování vlastní organisace. Ale rabské povahy, zba
bělí křiklouni vrhají se jenom na ty, na které po
řádají hony četní jiní spojenci pokrokářských So
kolů.

Jak se poráží drahota. Před říšskými volbami
roku 1911 13. června volala Adlerová >Arbelter
Zeitung< do volebního boje chudé davy tímto dry
áčnickým způsobem: >Voliči vídeňští! Braňte se
proti lichvářům všeho druhu ... Volte soc. de
mokraty a pak nebude již nikdy možno, aby vaše
životní zájmy byly obětovány agrární hamižnosti!«
Adlerův denník lhal, štval a sliboval tolik, že z

33 mandátů města Vídně padlo do klína soo. de
mokracii 19. A protože křesť. sociálové uhájili pou
ze mandáty tři, zajásala >Arbeiter-Zeltung< hned
21. června: >Dnes křesť. sociálové nejsou snad jes
přemožení, rozdrceni, rozdupáni, vyplenění...

Neboť výsledek dnešního volebního dne ve Vídní
a neméně v dolnorakouských městech jest: Není
již žádných křesťanských sociálů.«

Ovšem takové tvrzení mohlo vyjíti jen z ty
gřích zubů, které by byly rády pokládaly své fa
natické přání za skutek. Lež ta jest dokumentární
ukázkou dravé povahy vídeňských soudruhů.

Ale dejme tomu, že měl rudý denník pravdu!
Kdo tedy může za stoupající drahotu, jestliže jsou
křesť. sociálové nadobro potřeni tak, že vlastně
již se v Dolních Rakousích nenacházejí? Zvítězili
nad nimi soc. demokraté, urvali jejich dědictví a
proto nyní mají povinnost splniti svůj slavný slib,
zastaviti totiž stoupající drahotu. Nešťastní kleri
kálové zastavili dovoz argentinského masa k ve
likému hněvu soc. demokratů, kteří sledovali záj
my židovských dodavatelů. A nyní jest dražší ne
toliko maso, nýbrž i uhlí, petrolej, líh, jest vyšší
činže. A proto zní to, jako by se chtěl vysmáti
Adlerův orgán sám sobě, když za rok po volbách
(dne 17. září 1912) napsal tuto lamentaci: >Rok již
uplynul a z oznámených předloh proti zdražování,
z projednávaných opatření k zlevnění životních
potřeb ani jediná nebyla uskutečněna« Kdo tedy
to, ke všem všudy, zavinil, jestliže jsou kře
sťanští sociálové zcela zničeni, tak že ani škoditi
nemohou a jestliže s fůrou slibů tolik slavných
vjeli soc. demokraté do říšské rady?

Šedesátiny obětavého organisátora. Právě ten
to týden -- dne 23. září — dožil se dr. Rudolf
Horský šedesátin v plné síle tělesnéi duševní. Na
rodil se roku 1852 v Kyjích. Na kněze byl vysvě
cen roku 1876. Kaplanoval na několika místech do
pozdních let. Vynikl brzy jako populární kazatel a
jako neunavný organisátor katolického lidu. V do
bě, kdy mnozí se spokojovali jalovými nářky nad
šířením nevěry a kdy soc. demokracie rychle vy
hrávala mezi dělnictvem posici za posicí, dr. Hor
ský se ujal s plnou horlivostí praktické práce na
vymanění katolického lidu z područí živlů proti
katolických a cizorodých. Neznal nikdy únavy, ú
častnil se statečně i spousty schůzí takových, kde
obrovská převaha bezohledných protivníků ohro
žovala jeho osobní bezpečnost. Vynikl takovým
darem řečnickým, že často uchvátil k potlesku své
veliké odpůrce. Na veřejné kolbiště vystoupil po
nejdůkladnějším sebevzdělání, ovládaje plynně ně
kolik jazyků. Jako poslanec ujímal se horlivě nej
chudších z chudých, takže na volebním okrése
náchodském jest mu věnována od dělnictva nehy

svojí velikou obětavostí, nezištností takovou, ja
ká bývá velice vzácnou květinou v jiných politic
kých táborech. Lidu věnoval všecky síly své, ne
Žádaje za svoji námahu žádné odměny. Proto nad
Šený organisátor, který pracuje horlivě dále, zů
stává stále chud. Obrovskou spoustu úvah uložil
do různých dělnických časopisů, jako do »Dělnic
kých Novin«, >Našich Listů« a do jiných časopisů.
Jeho přičiněním konán roku 1894 památný první
křesť sociální sjezd v Litomyšli, jímž položen
základ k organisaci křesťansko sociálního hnutí
v Čechách a na Moravě. Jest nyní farářem a arc.
vikářem v Šárce u Prahy. Za své zásluhy jmeno
ván též konsistorním radou královéhradeckým a
obdržel záslužný kříž »Pro Ecclesia et Pontifice<.
Statečnému a obětavému jubilantovi, který tolik
práce pro naše hnutí vykonal, přejeme na prahu
nové desítky ještě dlouhá léta! Bůh mu popřej
mnoho síly k další úspěšné práci!

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

zovazřízení a opravy oltářů, sochatd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEE MIKULHEC,
umělecký závod v Hradei Králové.

Celná umání od old. úřadů duchov. k disposici.

Nejpokrokovější vlastenci.
Všem upřímným Čechům vděčně na mysli

tane, jak staří zasloužilí učitelé i při veliké bídě
starali se o podniky jak kulturní tak hospodářské
s největší horlivostí. Obětavě postavili základy k
mohutným sloupům, jež se nyní dokončují již po
hodině. Ovšem dosud materielní stav učitelský
není závidění hodný. Ale učitelstvo aspoň musí po
zorovati, že se žádná politická strana česká nesta
ví zásadně proti zlepšení platů učitelských, ale že
naopak tisíce občanstva ze všech vrstev činí kro
ky, aby se neblahá ta krise k uspokojení učitelstva
překonala. Ačkoli sami katolíci vědí, že pokrokář
ske učitelstvochce stav kněžský vyhoditi ze ško

ný plat“trpí značně, přece katolické listy samy
často manifestačněprohlásly,jak jest potřebí,aby
se' odpomohlo nouzi učitelstva.

" "Tedy na nepřízeň mimoučitelských kruhů v
národě nemohou učitelé naříkati a také dobře vědí,
že český národ vůbec nemůže za to, že nová sluš
nější úprava platů není provedena. Trpí- učitelé,
trpí v národě také lidé jiní.

A jakou dostává národ odpověď? © Učitelská
budeč Písecká vydala štvavý leták proti stranám
národním a hlavně proti agrárníkům. V letáku čte
me: >Politikům bude přičteno i vykrvácení našeho
národního smýšlení.« Učitelstvu všemu pak se do
poručuje, aby v prvé řadě zahájilo passivní resi
stenci specielně školskou, to jest, aby vykonávalo
pouze to, k čemu jest zákonem nuceno bezpodmí
nečně. Dále po 2 až 3 měsících má zastaviti uči
telstvo odebírání všech listů a kníh mimo tiskopisy
učstelské. Jestliže nepomůže ani tato demonstrace,
pak ať učitelé sáhnou ke stávce funkcionářské ve
všech spolcích a zejména v Raiffeisenkách. Také
Budeč odporučuje, aby učitelé vystoupili ze všech
národních stran a přiklonili se úplně k soc. demo
kiacii. A tam, kde tato strana svých spolků nemá,
nechť učitelé pracují v organisacích domkářů pro
ti agrárníkům, a to zejména zakládáním různých
družstev.

Tak tedy Budeč odhalila úplně, jak vyniká je
Ji vlastenectví nad národní cit katolíků, kteří jsou
od pokrokářského učitelstva tolik zrádcováni! O
katolících se drze lže, že nepodporují Ústřední
Matici Školskou, ačkoli ji sami zakládali. Kátolíci
jsou zcela otevřeně vyhazováni ze Sokola, o nějž
měli tolik zásluh. Když si zakládají vlastenecké
tělocvičné spolky sami, sviští karabáč nad jejich
zády dvojnásobně. Katolíkům upírají docela jiné ná-
rodní strany právo k samostatnému organisování
politickému, katoličtí dělníci jsou od sociálních de
mokratů vyhazováni i z dílen, náležejících konser
vativcům, na dlažbu. Kdekoli vůbec dá katolík na
jevo touhu po svobodnějším životě, štve se proti
němu jako proti nejhoršímu zločinci. To všecko
katolík snáší s trpělivostí, jakou nevidíme u žádné
jiné strany.

Všecky kopance, jichž se nám dostává, neod
rážejí nás od společné práce vlastenecké, která
znamená skutečný národní zisk pro národní celek.
Nejchudší katolický dělník dělal pro národní věc
posud tolik, co bylo v jeho moci. Ale stav, kte
rému se přece jenom lépe vede, chce se mstíti za
německou neústupnost českému národu. Sami uči
tulé dříve volali, že statky národní musí jíti nad
statky pozemskými. V praksi však chtějí jednati
učitelé zcela jinak. Lidé, hartusící proti ©Orlům,
chtějí jíti k soc. demokratům, kteří přece mají ta
ké své vlastní tělocvičné spolky, ačkoli ze Sokola
vyhánění nebyli. Teď již jest zcela zřejmo, proč se
tak horlivě účastnilo pokrokářské učitelstvo voleb
ního ruchu, tvrdíc, že tak činí k vůli kultuře.

Napřed organisované učitelstvo vedlo si proti
agrárníkům útočně. Leč po častých šarvátkách o
+val se v ústředním orgánu varovný pokrokářský
hlas, který poukazoval na hospodářskou velikou
moc agrárníků. Teď se pojednou fronta obrátila.
Pokrokové učitelstvo venkovské šmahem vstupo
valo pod prapor zelený, řádilo při schůzích proti
křesť. sociálům až běda, protože chudí našinci ani
z daleka neměli takový vliv na obsazování učitel
ských míst jako bohatí agrárníci.

A po volbách učitelští agitátoři pucovali kliky
u bohatých agrárníků s největšími nadějemi. Leč
sami uvážliví agrárníci spráskli ruce, když poznali,
co všecko pokrokáři za své služby žádají a jak
druh druha v šílené konkurenci chce poraziti. Ano
— sami agrárníci musili pokrokáře poučiti o me
zích šplhalství. Ve šplhavcích vřelo. Čekali však,
že agiárníci aspoň na sněmě rázem existenci uči
telstva zlepší. V té příčině sotva lze vyťknouti a
grárníkům nedbalost a lhostejnost. Ale agrární po
slanci vinou poměrů vnějších nemohli dostatečně
podporovati ani oprávněné požadavky rolnictva.
A při takové nesnadné situaci mohli snad činiti ve
prospěch stavu učitelského zázraky?

Proto netrpěliví pokrokáři uchystali svým o
chráncům nečekanou >odměnu.< Z hněvu chtějí
rušii hlavně hospodářskou práci agrární. Výkřik,
jaký se ozval z Písecka, není ojedinělý, — ale če
ské protikatolické kruhy chovají se k němu lho
stejně, ponechávajíce slovo pouze té straně, kte
rá jest napadena nejvíce. Kdyby takový apel vy
šel z řád katolických, okamžitě by dlouhé úvodní
ky ohlašovaly nejpřísnější národní klatby. ;

SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá

A mechs redlojším znakem
aneb prostřednictvím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šici stroje.
Mradec Králové, u labského mostu 879.
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mám Svoji poslední výroční zprávu, v níž v úvodu
nalézáme článek ředitele školy p. M, Michálka:
>Rolníci, posílejte syny do škot hospodářských«;
dále obvyklé zprávy školil, z nichž zřejmo, že
ústav v posledních letech dospěl k značnému rot
voji a těší se neobyčejné návštěvě. V posledním
roce byli na ústavě 74 chovanci, takže škola ná
vštěvou žactva jest nejen prvá v král. Českém,
ale v říši vůbec. Rovněž i veřejné působení školy
jest přičiněním ředitele velice značné. — Ústav
má bohaté sbírky školní, pokusné pole atd., vůbec

vše, čeho k názornému vyučování třeba. — Školné
ani zápisné se neplatí. Méně majetným chovancům

půjčují se knihy z bohaté školní knihovny. — No
vý školní rok počne dne 3. listopadu. — Přihlášky
nově hlásících se chovanců přijímá ředitelství ško
ly, které veškeré dotazy ochotně zodpoví a vý

roční zprávu zdarma zašle. — Škola požívá právaveřejnosti.
Jest u nás dost dobytka? ©>Oesterr, Agrar

zeilung< udává počet dobytka v celém mocnář
ství rakovsko-uherském takto: hovězího dobytka
17,800.000 kusů, vepřového 14,500.000 kusů a ovcí
13,590.000 kusů. Počítáme-li okrouhle 50 milionů
obyvatelstva, připadá na každých 1000 obyvatelů
356 kusů hovězího dobytka, 290 kusů vepřového.
dobytka a 270 kusů ovcí. Podle posledního sčítání
dobytka v Rakousku připadá tu na každých 1000
obyvatelů 320 kusů hovězího dobytka, 225 kusů
vepřového dobytka a 80 kusů ovcí. V Rakousku
poklesl tento počet u hovězího dobytka z 364 na
320 kusů, u ovcí ze 100 na 85 kusů, pouze u ve
přového dobytka stoupl ze 179 na 225 kusň. Už
tato okolnost ukazuje, že v Rakousku není o zá
sobování obyvatelstva masem dostatečně postará
no. Zatím co obyvatelstvo se rozmnožuje, klesá
počet hovězího dobytka absolutně i relativně.
Vzrůst počtu vepřového dobytka nesmí nikoho
klamati, poněvadž maso vepřové má o 20 procent
menší výživnost než maso hovězí. Nedostatečné
zásobování obyvatelstva vynikne však ještě více,
porovnáme-li průměr celoříšský s průměrem ra
kouským. Na prvý pohled jest patrno, že. v Ra
kousku je velký nedostatek skopového masa. To
však nevadí, poněvadž u nás se nikdy neujme tak
intensivní požívání skopového masa jako na jihu
mocnářství, v Dalmacii, Bosně a Hercegovině.

Daleko povážlivější však jest, že Rakousko trpí
u porovnání s celým mocnářstvím nedostatkem
hovězího.a vepřového dobytka. Tento fakt jest
nesporný, a nedá se zatušovati žádnou sofistikou
agrárních orgánů. V druhé polovině říše jest ze
jména vepřového dobytka dost, v Rakousku však
nikoli. Tím silně trpí obživa širokých vrstev oby
vatelstva, konsumujícího vepřové maso, sádlo a
slaninu. Trpí prostě tím, že zemědělská produkce
nemůže mu poskytnouti, co nutně potřebuje kn své
obživě.

Sklizeň cukrovky v Čechách. Po středočeském
spolku cukrovarníků kenstatuje také východoče
ský spolek skvělou letošní sklizeň cukrovky. Cu
kernatost řepy v obvodu spolku východočeského
činí však jen 15.83 proc. oproti 17.83 proc. roku

477 gramů oproti 257 gr. roku 1911.
Německý Volksrat štve proti českému peněž

mletyl Tento Volksrat, který především snaží se
rozbiti česko-německé „vyrovnání, nejnověji se

bral odkudsi dopis bukovinského Němce a roze
slal německo-nacionálním organisacím jeho opis s
vyzváním, aby se »vyjádřily o této záležitosti«.
Hlavní ostří jest ovšem obráceno proti Ústřední
bance českých spořitelen, která investovala znač
né kapitály v rumunských Raiffeisenkách v Bu
kovině. V dopise udaném upozorňuje se, že nyní
by byl velmi příhodný okamžik k účinnému útoku
proti Ústřední bance českých spořitelen a s ní
proti celému českému peněžnictví. — Bylo by nyní
věcí Němců každou sanaci, jež by se mohla státi
pomocí náboženského fondu, příslušnými interven
cemi u ministerstva orby zameziti a poplašnými
články v seriosních listech přivoditi nepokoj v
kruzích věřitelů atd. »Židé a velkobanky jsou na
straně naší.« — Tak snaží se německý Volksrat
vnésti rozvrat i do poměrů národohospodářských
v království Českém.pe

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Dr. V. Šanda: Staro

semitské nápisy. Vzdělávací knihovny katol sv. 54.,
seš. 5. Cena 50 hal. — Adoračn!í hodina. Napsal P. F.
Žák T. J. Cena 10 hal. — V. Špaček: Dvojí pomsta. Po
vídka. »Rodinné knihovny českého: lidt« dil I. Za 60 h.
— Hndební povídky. Příloha k IV. ročníku »Hudebních

Rádce 'duchovní. Časopis kněžstva českoslovanského.
Řídí F. Vaněček. Roč. 19., seš .10. a 11. Roční předpi.
8 K. — Rajská zahrádka. Roč. 22. čís. 1. Pořádá J. Bar
toň. Vychází měsíčně za roční předplatné 1.60 K. —
Český jinoch. Časopis pro dospělejší mládež. Řídí V.

Dostál: Sebrané spisy. Sešit 13.—16. Dvojsešit za 60

hal —Poklad věřicích.Lidový lat k uctění Nejsv. Svá
tosti Oltářní. Řídí P. M. Št. Švec. Roční předplatné 1.20

K. Roč. 13.,čís. 7. a 8. —Kráské poučení snoubenců o
příčině zamýšleného sňatku. Cena 10hal
-Z nakladatelstvíBenediktinskékniktiskárny v Brač.
Náš Domov. Obráskový měsíčník pro lid. Řídí J. Vé
voda. Roč. 21., čís. 9. Roč. předplatné 4 K. — Škola Bož.
Srdce Páně. Pořádá P. P. Hlobli. Roč. 46., čís. 9. Roč.
předplatné 3.20 K. — Květy Mariánské, Měsíční list
ctitelů Panny Marie. Řídí P. Kr. Lux. Roč. 29., čís. 9.
Roční předplatné 1.60 K.

Časopis katol. duchovenstva. Řídí dři.: F. Kryštů
fek, J. Tumpach a A. Podlaha. Roč. 53., seš. 6. a 7. Ná
kladem kníž. arc. knihtiskárny v Praze-IV.

Ditko Mariánské. Dětská příloha Serafinského při
tele dítek. Ročník V. Redaktor J. Seidenglanz. Čís. 1.
až 12. Roč. předplatné 80 hal. Nákladem Serafinského
dila lásky v Českých Budějovicích.

Hlasy Svatohostýnské. Měsíčník pro lid. Ročník VIII.
Čís. 9. a 10. Pořádá P. A. Ostrčilik. Vydávají Otcové
Tovaryšstva Ježíšova na Sv. Hostýně. Roční předplat
né 1 K.

Květy lásky. Měsíčník, věnovaný zvláště opůště
ným dětem. Řídí A. Hofíman. Roční předplatné 2.40 K.
Administrace na Král. Vinohradech.

Právní poměry sousedů k sobě I obci. Souhrn po
kynů i rad, týkajících se styku rolníka s úřady, čeledí,
kostelem, školou i hřbitovem, obcí, pojišťovnou, ber
ním úřadem, záložnou atd. Poučení o záležitostech po
ručnických, volebních, peněžních, stavebních, homeb

ních, vojenských, o výměnku, poslední vůli, poměrech
rodinných, o koupi a prodeji atd. Sebral A. J. Benč.
Dil 11.Za 80 hal. Nákladem A. Reinwarta v Praze.

Rolntk lesnikem. Stručné pojednání o hospodaření
v lesích rolnických a obecních, pěstování, ochrana, zu
žitkování a odhad lesa. Napsal K. Postupa. Se 48 vyo
brazení. Za 1.10 K poštou. Nákladem Ústř. zemědělského
knihkupectví v Praze.

Kvítky. Obrázkový časopis školní mládeže. Roč.
V., čís. 1. Jest dvojí vydání. Jedno vychází jednou za
měsíc s barevnou obálkou 1 výtisk 90 hal.; na Kvítky
dvakráte měsíčně vycházející předplácí se ročně 2.40 K.
Každý předplatitel dostane zdarma jako premii kapesní
kalendářík. Administrace »Kvítků« v Praze II, Lípová 5.

Sdružené elektrárny východočeské. Napsal inž. F.
Radouš. Nákladem Obch., živn. a průmyslové ústředny
v Hradci Králové.

Spolky v duchovní správě. Napsal J. Hudeček. Ce
na 1.20 K. Nákladem R. Prombergra v Olomouci. Kni
hovny Kazatele čís. 39

Kalendáře na rok 1913. Vzkříšení. Kalendář katol.
lidu. Roč. V „Řídí dr. K. Slavík. Nákladem České sekce
diecésního komitétu v Čes. Budějovicích. Kalendář tento
ozdoben vloženým obrazem Svatá Rodina. Cena 1 K,
tucet 8 K. — Král Ječmlnek. Roč, 14. Humoristický ka
lendář. Za 1 K. S čtením poučným kalendář Methoděj
(pro Čechy s titulem Vyšehrad), roč. 14., za 1 K a Ve
lehrad, roč. 24., za 1 K. Z uvedených tří kalendářů u
praven Velký zábavný kalendář moravský za 2 K. Tyto
4 kalendáře vydalo knihkupectví R. Prombergra v Olo
mouci. Všecky tuto udané kalendáře odporučujeme všem.

Sekretariát Matice
Cyrillo-Methodějské

doporoučí

parameník, prapory Spolkové

8„4 MákaréArm náčiní

Fr. Stadník,
-stálý přísežný soudní male

Olomouc,
naproti kostelu P. Marie Sněžné.

Pouze objednávkou u firmy Frant.
Stadník podporujete přímo Matici

Cyrillo-Methodějskou.

Praktikanta
« řádné rodiny, s odbytou 3. třídou měšťanské
neb střední školy přijme drogerie a mater. obchod

Mag.Pharm. Ludvík Šeuer
vwChocni.

v

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj velodůstojnéma dacho=
venstvu a al. patronálním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kaznielen, křišových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma arůzných předmětůvenkuse zalo
sajících sa ceny mírné, — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v kašdém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a zhotovuji úplně bezplatně a
k úslnímu jednání dostavím 8ena požádání taktéš

ber nároku na cestovné.

Maoho pochvalnýchuznání po race abromzové
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

OMY>Závod založen r. 1808. "IM

Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.
Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice

zajímavá, populární to četba pro vzdělané i; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sensaci; nijak dosud nezasta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlempoučení

pro každou dobu.
Stran 722. Cena 4 K.

První a nejstarší závod pro prů

mysl kamenický na českémseverovýchodě

ZDENKO JEŽER
u Hradol Králové.

Přímý dovoz cizokrajných .nramorů a tu
Elektrostrahnízařimní.



Nejlevnější ceny!
Nejlevnější oeny!

+

vybrané četby, celkem 228Gfjstran

místo za32-50 K,jen za/ K
(při hromadné objednávce dokonce za 5 K).

Neobyčejně snížená cena při následujících skupinách knih po 3— K:

J. Uher: — — Kapitolyo lidech kočovnýcha | 6 knib o 686
Skupin: M.Kort: — — Básně. [ jiná prosa. stránkách

upina | St.K. Neumann: Přede dveřmiPantheonu. | místo za 11.10
I Fr. Volný: ©— Černá země (gociální román). korunV. Martinek: | Jsme synovézemě.

Babička- Dr.Mil, Hýsok: Očeské literatařé pouze3 E.

( St Kovanda: Stranou hlučných cest. y '
J. Kalus: — — Valašsko v písních.

Sk : J. F. Karas: — Hořké časy. (Histor.román). 8 K kgo
Upina | Ses: —— —Bémně | „otráokáoh
II ) Dr. M. Hýsek: Výběr z moravských povídek. korun. Prof. Smrček: | Průplavy a regulace toků vod. .

J. Bartocha: — Frant. Bartoš. [ na Moravě. pouze 3 K
| Will. Rittér: | Paličatostslovenská.

M. Jahn: — — Kosatoe. |
. C. Ostravický: Píseň o Ondrášovi. 7 knih o 738

Skupina | E Sokol: ——Kresby. stránkách
£ J. Holý: — —Skokády. místo za 11—

III. R. B. Mácha: — Feuilletony. korun
Ot Břenek: — Humoresky. pao
K. Hauser: — Ztrozkotáno. |

Všechny tři skupiny najednou objednané pouze 7 K Nejméně 10 exemplářůvšech
tí skupin najednou objednaných za 50 K, takže

21!knih stojí w tom případě toliko 5 K.
Peníze nutno zaslati předem.

Objednávky vyřizuje

Vydav. družstvo Moravw.-Slezské revue
vwMoravské Ostravě.

Keždý se přičiň, aby tyto knihy našich nejlepšíchspisovatelů zakoupeny byly za tak

nepatrnou cenu do všech kaihoven soukromých i spolkových. —Využitkujte tétonebývalé výhody.

LDJEJEEKK

— ©
Veledůstojnému , Katolický peněžní ústavduchovenstvu a

;4 , v a “í

savnýmpatronstete| [Jyěpní družstvo Eliška
EI a boxmonstrance,kalcby | V Hradci Králové (Adalbertinum)
cibáře, nádobky,paténky, openle,sie jamyKotala,kory| úrokujevkladyde —> Olo

círk hovující.net. Bthré řed

mátyopravujev AVpůvodní intencia| Ukládati možno poštovní spořitelnou bez
ni zlatí aatříbří neboproti do- výloh.platku za nové vyměňuje. Hotové

B DD K mastikonpě,| DTUŽSÍVOpodléhá povinné revisi Jednoty

-Vše00posílá pozvěcené.Prdcs ruční, záložen.korých slatých stříbrných klenotů, jako: fe.čxů
Aadonek,křížků, prstýnků, náramkůatd. zlotářské

prsteny, tabatčrky jídelnínáčiníse stříbrapravého| k |akladě. olníki křížovécesty
Slerésleie,řáre “S m za nejvyššíosny kazatelny,oltáře, sathy, Božíre

JAN STANĚK,
paslé a olselour

Praha-L.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

PPOR

NMešní vína

zaručeně pravá
dodá na objednávku

od 10 litrů výše
v bedničkách

Jan Košťál
hotelierv Adalbertinu
-v Hradci Králové.

Ceny za litr od 80 hal. výše.

Divadel. kukátka
s koženým pouzdrem již od 9 K výše,

brejle a skřipce,
lorgneny, teploměry, lupy ui.

eS doporučuje
KAREL VACEK,

závod optický, hodinářský a zlatnický
V ERADGI KRÁLOVÉ, blíže Adalbertina.

Správkyrychlea levně.===

ZÁLOŽNA
v Hradci Králové.
= oZalošena r. 1962. m—

dnem po vložení do dme
vybrání.,

Vklady větší a vázané vý
povědí zúročí se dle úmluvy.

Povinná zákonnárovise.
Pedily a fondy K 305.000.

DLADISLAV ULDÁSE Zakázkyobratem“ij
r melní MEE>ze vyřizují.



Vředplané na čtvrt rohu Z Kóuh
. pa pelruku Óhk—h

Proti turecké sveřeposti.
Marné byly apely utiskovaných Slovanů bal

kánských na evropské, velmoci, aby konečně bylo
"(urecko přinuceno vyplniti ty závazky. k make
donským Slovanům, k nimž se uvolilo slavnostně
jiz před 34 roky. Barbarství turecké se vybíjelo na
Srbech a Bulharech celé desítky let bez přestáv
ky. Se Slovany makedonskými se zacházelo dale
ko hůře než jinde s trestanci v káznici. A když po
státním tureckém převratu chopili se otěží vlády
Mladoturci, zavilá turecká bestialita mohamedán
ská slavila orgie nejkrvavější. Pořádány na pokoj
né slovanské křesťany hotové hony jako na divo
kou zvěř. Ale velmoci chovaly se velice opatrně
dále. Krvácejícím, zoufalým křesťanům radily k
trpělivosti, varovaly Černou Horu, Srbsko a Bul
harsko před válkou. Státy, které jsou V Turecku
silně obchodnicky angažovány, kladly obranné
svépomoci křesťanských Jihoslovanů překážky

největší, takže se nemohli ubožáci brániti aniproti
lotrům nejkrutějším, které měli hned před očima.
X Není divu, že po novém hromadném vraždě
ní balkánských Slovanů struna trpělivosti praskla
zcela a že samostatné státy slovanské sáhly k
mobilisaci. Zvítězí nad tureckou sveřepostí? Ve
středověku rozhodoval v boji zápal pro ideály,
rozhodovala svorná vůle národní. Nyní však jsou
války závislé od židovského kapitalismu, pod je
hož železnou mocí svíjejí se malomocně i ty stá
ty, které na venek se vychloubají největší mohut
ností, privilegovanou statečností.

Lidstvo ani nepozorovalo, jak jest obtáčeno
na- základě moderního vývoje finančnictví sítí ne
roztrhatelnou, jak na svobodnou vůli jednotlivých
národů se kladlo nepozorovatelně jho, které sice
slibovalo pro okamžik jakési výhody, ale pak o
chromovalo každý svobodnější počin,

Středověk a novověk — jaký veliký to rozdíl,
márue-li na mysli hájení lidských práv utiskova
ných křesťanů. Statisíce a statisíce křesťanů vr
haly se ve válkách křižáckých proti sveřepým
barbarům tureckým. Velmoži nešetřili svého jmě
ní, vlastních životů. Ačkoli i křižácké války měly
své stíny, přece celkový jejich ráz byl tolik ide
ální!

Na př. Fridrich Barbarossa, kmet nad hro
bem, ačkolivse nacházel v tuhém boji s papežem,
hned ochotně spěchal s četnými voji osobně na
Východ, když zmohutněl signál: »Osvoboďte kře
stany!«

„Nyní však, kdy v kulturních státech evrop
ských se zřizují pro psy nemocnice, útulny pro
psy a kočky sestárlé a hřbitovy pro scepenělé, v
době, kdy se pro psy upravují zvláštní koupelny,
velmoci nechávají téci potoky nevinné krve kře
sťanské. V době, kdy pro jediného žida Dreyfussa
a pak pro Hilsnera požidovštělý tisk spustil kano
nádu po celé Evropě, bez jochrany hynuly pod
handžárem tureckým desetitisíce křesťanských bez
branných Arménů, sta Slovanů umrskáno a jinak
ztlučeno k smrti.

Požidovštělý tisk nyní opanoval veřejné mí
nění tolik, že nikde u nás nekonaly se protestní
schůze proti nejhorším bestialitám Mladoturků a
že tisk většinou jen nejvýše zaznamenával a bez
poznámek suchá fakta. Za to ovšem na židovské
komando musila býti uspořádána celá dlouhá řada
schůzí k vůli velebení usvědčeného peněžního pod
vodníka Ferrera, protože volnomyšlenkáři mají za
úkol nikoli hájiti lidská práva křesťanů, ale.co nej
více křesťany rozeštvávati.

Proč však židovský tisk tolik se snažil, aby
štvanicemi odvracel zrak davů od stoupající bez
citnosti bezcharakterního mongolského plemene?
S vítězstvím Mladoturků stoupla v turecké říši
velice moc židovstva. Židé se octli na tak moc

proti svým patrontíhí ve přospěch“ utiskovaného

z Turecka, že. právě »svobodomysiná«. Francie
vzpírala se vší silou proti ráznějšímu postupu pro
titureckému. Turecko dluhuje Francij obrovské ob
Busy — a proto v době, kdy balkánští Slované ho
ří největší touhou, aby pýcha turecká byla zkro
cana. finančníci nařížštt odmítli žádaet Rulharaia

V Hradci Králové, dne 4. října 1912.

a Srbska za potřebnou válečnou půjčku. Francouz

»přispěly k zachování míru« odepřením půjčky.
Ale jest ve skutečnosti na Balkáně nějaký mír?

dáti se hromadně vražditi, aniž by jejich pušky
odpověděly na mučidla vládnoucích —zločincu?
Proč se Francie nestarala o zachování míru způso
bem vydatnějším, proč se neobrátila důrazně za

ce jedinými rušiteli balkánského klidu?
Kteří jsou to peněžníci francouzští, rozhodu

jící tolik vlivně nad osudem slovanské krve? Ba
ron Rotschild, Cohen, Deutsch, Ephrussi, Bischofs
heim. Proč tito velemocní lidé nepomohli ubohým
porobencům aspoň důraznou pohrůžkou Portě, že
půjčky své vypovědí, nebudou-li se zločinní úřed
níci a vojáci turečtí chovati lidštěji? Ale žid fran
couzský jest zrovna takový jako na Slovácku. Ať
tekou potoky slz „jen když se tyto promění v
zlatý déšť, pršící do israelitských wertheimek.

Kde jsou doby, kdy křesťanská Evropa přímo
hořela nadšením pro osvobození Jihoslovanů? Ca
ruský Alexander II. tak se vyhýbal válce, že mu
byl dán čestný titul knížete míru. Když však stá
lé kruté pronásledování v evropském Turecku ve
dlo k povstání pravoslavné křesťany v Hercegovi
ně, v Bosně a Bulharsku (1875—6), konečně sám
car postavil se z důvodů čistě ideálních v čelo
osvoboditelského hnutí. Vypověděl r. 1877 Tu

ským aspoň nejostřejší zuby. Tehdy pochod ru
ského vojska byl sledován v Čechách se zájmem
nejčilejším. Studenti. professoři, úředníci, jiní in
telligentii prostý lid hořeli nedočkavostí, kdy již
slovauská krev zbaví se nesnesitelných upírů.

Nyní však vlastenecké a humanní zájmy pro
měnily se v zvonivou minci. Válka se podporuje,
zastavuje a sleduje dle tvářnosti obchodu.
množství cenných papírů. Jako se podařilo židům
ukovati tisk do tuhých pout kšeftu, tak to dělají i
se záležitostmi jinými. Všecko pod zorným úhlem
milionů! Tisk, válka, volby — všecko obchodním
předmětem. Ve státech, kde jest mnoho katolíků,
akademikové jsou vláčení ze schůze do schůze
protestovat proti »násilnictví klerikalismu«. | Ale
vandalská zuřivost, která se přímo humanitě do
očí chechtá, jest nevšímána. Kapitalismus vycho
val již i mladou generaci tak, že soucit i s příbuz
nou krví vyprchává. Vynalezena taková ši
kovná pravidla vlastenecká, že Slovan vidí vla

mácí obyvatelstvo tupí.
Balkánským národům nepřeje se ani nejnale

havější svépomoc, tak že musí všecky sily napia
ti, aby zdolali tyranii, která trvá dosud nikoli vlast
ní silou, ale umělou podporou evropských vel
mocí.

Ukázky turecké zuřivosti.

Dne 10. prosince r. 1910 napsaly >Národ. Li
Sty<: >Za mladotureckého režimu vládne se v Tu
recku hůř než za Abdula Hamida. Ústava v Tu
recku ničeho nenapravila. Bulharský poslanec za
Skoplji, p. Todor Pavlov, promluvil v tureckém
sněmu řeč, kterou odpověděl na exposé velikého
vezíra, jenž, jak známo, po příkladě svých kollegů
v jiných státech líčil stav Turecka růžovými bar
vami: všude v Turecku je pokoj, pořádek, blaho
byt, svoboda a štěstí všeho obyvatelstva bez roz
dílu víry i národnosti. Todor Pavlov na to ujav se
sova, odhalil závoj krvavých událostí makedon
ských a pověděl o nich plnou pravdu. Napočetl, že
v tomto roce, od počátku odzbrojování obyvatel
stva, do tohoto dne bylo v Makedonii nemilosrdně
zbito a zmučeno 4980 osob bulharské národnosti,
neboť jen o Bulharech poslanec má všechna dáta.
Biti a mačení byli muži a ženy, starci I děti Ze
4980 mučedníků 64 Je navždy zmrzačeno, jedenáct
na mukách anebo následkem muk-zemřelo. Z ta
teckých úředníků v celé Makedonli pouzé dva se

džib beg a Ejub Soberi beg.«
V bulharské osadě Kočaně, ležící na východ

od Skoplje, konal se 2. srpna tohoto roku bazar
(trh). V tom dva cisinci lichž Rulhaří neznali na

Inserty se počítají levně, dn
Obnova vychazí v patek v poledne. i Ročník XVIII

se udál strašný výbuch, že bulharské baráky se ří
| tily. Bulhaři za strašného zmatku bloudili ulicemi
j a V tom za deset minut hrozný výbuch znova. Zdě
, šení dostoupilo stupně šílenství. —Turecké domy
. byly bez pohromy. Ale Turci v nich bydlící za
| čali nyní křičeti, že na ně křesťané jdou. A již se
, hnali na Bulhary s noži, revolvery a ručnicemi. Z

| kasáren přiběhli turečtí četníci a vojáci.
Á již za divokého pokřiku »Allah« začaly pra

j covati bodáky, pažby a střelný prach proti Bul
| hariin zcela bezbranným. Dvě hodiny trvalo vra
| ždění moderních Herodu. Obydlí bulharská dran
| cována, ženy, dívky a docela i nedospělé děti od
| zpustlíku znásilňovány. Bulharský učitel Antonov

byl do krve zbit, vlasy mu vytrhány, polonahý
. by mrskán po městě bičem a když klesl, byl dále

vlečen za nohy. Njamostinik (probošt) byl tahán
hodinu po ulicích, kopán a bit pažbami ručnic.
Mnoho mrtvol Turci v zahradách pochovali, aby
se neprozradilo, jak veliký počet Bulharů byl u
mučen. Jiné mrtvoly nakladli lotři tak, aby se
zdálo, že ubožáci byli obětí výbuchu. Přes to na
lezeno 46 mrtvol, 197 těžce raněných a přes 200
lehce. Ovšem „valná část raněných se nechce ani
přihlásiti, aby se jim Turci znovu nemstili.

Zmíněný poslanec pověděl, co zkusili Bulhaři.
Leč Srbové byli mučeni v počtu daleko četnějším.

| Na jatkách proti němé tváři nesmí se dopouštět
řezník takových krutosti, jaké byly připravovány
ubohým Srbům. Srbové byli biti holemi na šla

| padla, přes hlavy, přes záda. Celé řady Srbů do
polou obnažených a spoutaných musily se položiti
na zem, aby jim na záda dopadaly rány střev, na
plněných pískem. A při tom povely: »Lehni, klek
ni, vstaň!e« Při každé takové posici mrskáni po ji
ných částech těla. Jindy celé řady Srbů svazovali
turečtí vojáci k sobě řetězy jako stádo vedené na
iatky. Pak tyto ubožáky pálili, údy jim usekávali,
házeli je několikrát za sebou do chladné vody. Jiné
křesťany nabodávali na kuly násilně otevřenými
ústy.

Někde ve vesnicích obyvatelstvo křesťanské
skoro vyvražděno. U koho nalezena zbraň, ten
hned jako podezřelý povstalec zakusil —mučidel.
Kdo zbraně neměl, na toho naléháno bitím, aby po
věděl, kde ji má uschovanou. Z těchto tureckých
komisí r. 1909 a 1910 šla hrůza taková, že někde
křesťané kupovali si schválně zbraně, aby měli
co vydati do rukou nepřátelských, protože při vy=
dání nebyla přece jenom muka tak děsná, jako
když zbraně nebyly nalezeny žádné.

Turecká potměšilost při stíhání Srbů slibovala
i odměny za vyzrazení úkrytu některých osob.
když chvějící se Srb vyzradil skrýš svého po
krevence, pak byl mučen i s vyzrazeným jako spo
luspiklenec. Jestliže nevyzradil, byl vlečen za bra
du a vlasy po ulici, až při bití často dokonal.

Za takých trapných chvil říkali si někteří:
>Buď svobodu anebo padnouti se zbraní v ruce!
Ve věčné mučírně zůstati nemůžeme.« Shlukovaly
se tedy někde v horách tlupy povstalců, které od
povídaly na turecké krutosti puškami a pak se
hleděly zase ukryti. Leč bylo ještě hůře, protože
zuřiví Mohamedáni mstili se na jejich příbuzenstvu
a celých vesnicích. Obyčejně šlo se na popa nebo
učitele s přísným rozkazem, aby 'pověděl, kde
se povstalci zdržují. A jestliže tito lidé nic nevědě
li, byli mučeni první. Pak teprve přišla řada na o
statní vesničany.

Domácímu obyvatelstvu kradena půda a roz
dávána mohamedánským vystěhovalcům bosen
ským. Marné bylo dovolávání se tureckých sou
dův. Ovšem že v.celých tlupách Bulhaři a Srbo
vé opouštěli Makedonii, zanechávajíce tam vše
chen svůj těžce nastřádaný majetek. Hledali útu
lek v Bulharsku. Ale hned na vládu bulharskou šel
turecký přísný ferman, aby byli uprchlíci posláni
zpět do svýchdomovů. Kdyžse-tito však vrace-'
li, Již z oken jejich vlastních baráků svítily tu

precké“ půšky; kteří ubožákysestřelovaty. -©
Turečti úředníci a vojáci fýrali malé děti a

ženy barbarským epůsobem, chtějíce tak .z nich
vynutiti nějaké udání proti otcům a manželům.
Jestliže dítě nevědělo o svém otci nic, co by se
hodilo katanům do krámu, bylo mučeno po tatar
sku lako člověk doznělý. Úředníci a valáci také
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si poroučeli, kdy a kam se jim má zavésti některá | vysvítá z něho, že svobodomyslný novinář tímto
žena nebo svobodná dívka k znásilnění. Rodičové
musili na vlastní oči viděti, jak zvrhelové moha
medánští przní jejich děti.

Když začalo povstání albánské, poněkud se
slovanským křesťanům přece ulevilo, protože
největší vztek tureckých rot byl obrácen protika
tolickým Malisorům. Ale pak začalo trýznění zno
vu, až strašný masakr v Kočanici vedl bulharský

bulharská přinutila zločinnou chasu mohamedán
skcu k lidskému zacházení s bulharským obyva
telstvem křesťanským. Balkán jest v plameni. Kéž
plamen ten zjedná trvalou reformu!

Volné listy.
Známky nemyslivosti. Denně takořka vysky

tují se doklady, že naše doba, jež tak ráda vynáší
domnělou svoji velikost, po nejedné stránce jest
dobou malicherností, které překvapují a nutí u
važovati o otázce, jde-li lidstvo v myšlení ku pře
du, či podobá-li se onomu zvířátku, které bydlí ve
vodách a má klepeta. Tu vyskytne se jedna kul
turní drobnost, jinde vynoří se jiná, a všechny
právě proto, že objevují se zhusta a pravidelně,
umožňují, abychom vzali si z nich úsudek o pova
ze a vážnosti lidí a nakreslili si hlavními rysy po
učný kulturní obrázek.

Kultura lidská jest plynoucím tokem zjevů, ji
miž projevuje se život, a proto každá drobnůstka
umožňuje, abychom vnikali až na dno duševní díl
ny. činitelů, kteří dělají veřejné mínění a. jsou du
ševními lodivody statisíců občanů.

Čtouce v dobu pohřbu Vrchlického »Národní
Listy«, všimli jsme si pravopisu, jehož novinářský
pisatel za těto přiležitosti užíval. O Vrchlickém se
vyjadřoval takto: >Veliký, Nesmrtelný, Poesie«;
psal totiž slova tato velikými písmeny, ale pro po
jem nejvyšší bytosti velkého písmene již se mu
nedostávalo, Bůh jest mu jenom »bohem«. Jak pra
víme, vězí v tom zajímavost. Ostatně pisatel >Nár.
Listů« není v tom ohledu ojedinělý, neboť davy 0
statních svobodomyslných novinářů počínají Si
podobně. Dávají sice mnozí z těchto pánů tušiti,
že tak činí ze své hlubokomyslné filosofie, ale vy
kukuje z toho směšná malichernost.

Bez pojmu nejvyšší bytosti nikde se nemohou
obejíti a byť stáli na stráži sebe bedlivěji, přece
často se přihází, že z 'ničeho nic výraz nejvyšší
bytosti pilnou potřebou jest jim vynucován. Pojem
tento srostl s přirozeností lidskou tak, že nynější
kultura přes všechnu zlou vůli nemůže Ho z my
šlenky a z mluvy lidské vytepati. A právě tato
stálá přítomnost pojmu toho dává na jevo, že
sám život z nejtajnějších svých hloubek po nej
vyšší bytosti volá a vyjadřuje vlastně to, čeho do
spívá uvažující filosofický rozum. Jest tomu tak
jako u atheistů. Popírá-li atheista stále Boha, do
kazuje vlastně, že Bůh jest u něho, vyhání-li Ho,
sídlí Bůh v jeho duši. Brunetiére praví: »Všechno

"svědčí, že Někdo veliký jest za všemi věcmi a
nad námi.« Svobodornyslní novináři tedy, nemo
houce se pojmu Boha vyhnouti, sami nepřímo do
kazují, jaká moc jest ve slově tom a jak velebnou
jest podstata pojmem tím označovaná. A na věci
nic nemění, jestliže kdo pojmem tím vyrozumtvá
pantheism, sílu, energii, nebo nějakou vlastnost ji
nou — cosi velikého myslí vždycky.

sebe ze lži, když malým písmenem píší bytost; je

mu jest podřízen všechen význam -lidí..Píše-li se:
»Veliký, Nesmrtelný člověk« a přistaví-li se k ně
mu bůh, vězí v. tom nelogičnost (a také zaječí bá
zeň před volnomyšlenkáři, pozn. red.), doprováze
ná jistou dávkou směšnosti. Sledujeme-li pak ten
to pravopisný. výklad s náležitou logikou 'dále,

způsobem staví člověka nad pojem Boha, což jest
filosoficky nepřípustno, a svobodomyslní novináři
s filosofií jsou přece oddáni! Třeba také nezapomí
nati, že pravopis není nahodilou libůstkou, nýbrž
že jej budovala pokolení a myslili o něm logicky
školení lidé. Ovšem snad zhusta píše se slovo Bůh
malým písmenem, protože novinář jest smýšle
ní »protiklerikálního«, ale pak hra taková ve věcí
tak vážné stává se ještě titěrnější a malichernější.
Kdesi nekulturní barbar chtěl se pornstiti slunci
tím, že roztáhl nad sebou z širokých lupenů poří
zený deštník a schouliv se pod něj, vztáhl ruku a
jal se slunci důkladně nadávati. | z dáli musíme
se počínání barbarovu shovívavě usmáti, jako
trpělivě sneseme protiklerikální psaní slova >bůh«
u lidí, kteří stoj co stoj chtí dokumentovati svoji
prostřednost. Člověk intelligentní pozdvihuje hla
vu, aby se obdivoval a uctíval, člověk prostřední
pozdvihuje hlavu, aby se posmíval. Vše, co jest
nad ním, jeví se mu malým a nekonečno jeví se
mu nicotou....

Naše politika. Vnitřní politická situace rakou
ská jest zamlžena tak, že nemožno dohleděti se
jasnějších obrysů. Pokul ise týká vyrovnávání
česko-německého, žijeme ve stavu vyčkávání, ktě
ré snadno může skončiti oktroyem, jehož asi přejí
si předáci obou národností. Protože na obou stra
nách neproniklo posud mínění, že vyrovnání mů
že býti skoncováno jen vzájemnými ústupky, jest
pochopitelno, že vyjednavači, na něž číhá přikrče
ný tygr strannické agitace mezi voliči, chovají taj
né přání, aby konečné rozhodnutí provedla vláda.

Obracíme-li zřetel od domácích poměrů k me
zinárodní situaci, nemůžeme se všemi | vidoucími
nepozorovati, že obloha jest zakryta černými mra
ky, z nichž každé chvíle může sletěti blesk a za
nítiti válečný požár. Na odvrácení válečné pohro
my zahraniční náš ministr hr. Berchtold podal zná
mý návrh, aby evropskévlády vzájemným doroz
uměním včas v Turecku zakročili přátelskými ra
dami a pokyny. 

Po podání tohoto návrhu děly se v českých
novinách věci, které hrozně málo svědčí o politic
ké naší schopnosti a prozíravosti. Utloukáme se
stále v politice domácí a v zápase s Němci, a když
promluvíme do politiky zahraniční, činíme tak bez
náležité rozvahy. A jest přece jisto, že národ náš
dle svého hospodářského a kulturního významu u
platňovati se má vlivem svým i v politice zahra
niční. Ovšem, hrozně málo prospěchů vzešlo by
mu, kdyby: tak činil neustále jen negativní kriti
kou, kterou na příklad uvítán byl zmíněný již ná
vrh Berchtoldův.

Sotva že pronesly se o něm prvé zvěsti, vy
cházelo se mu vstříc v českých novinách s ne
zdůvodněnou skepsí, odmítavou kritikou a zau
jatými poznámkami, které neměly daleko do. zlo
myslnosti. ©Vzpomínáme, jak jmenování hraběte
Berchtolda zahraničným ministrem provázeno by
lo sympaticky jmenovitě v mladočeském tisku a
jak státník tento byl označován jako muž vzácné
nestrannosti. Jinými slovy: netáhly se za ním žád
né stíny zaujetí proti národům slovanským vůbec
a proti českému národu zvláště. Uvázal se v úřad

nášel v osobě své nejlepší vůli spravovati úřad

Návrh jeho není také aní nejmenším poruše
ním předpokladův a nadějí, které o jeho minister
ské činnosti ve veřejnosti byly známy. Ať již má
návrh jeho ukryté příčiny jakékoli,. jisto jest, že
s hlediska obecně lidského měl býti přátelsky. při
jat u všech lidí, kteří-válku proklínají jako zlo. A

dů politických, „pak počínání "takové jest holou
naivností. Naše říše s jižními zeměmi stýká se tak

v mnohých věcech, že bouře hrozící z tamějších
krajin nemůže zůstavováti ji lhostejnou.

Jsou tady důvody, protože jsou četné zájmy a
styky, a bylo by důkazem ochablosti a neživot
nosti říše, kdyby žádného důvodu nebylo. Naše
říše není přece ztrnulou sochou prostřed ostatních
státův a nespí spánkem Blanických rytířů. Kromě
toho návrh Berchtoldův nemíní nikde poškozovati
prospěchy české. Vyřítilí-li se tedy mnozi čeští no
vináři proti akci zahraničního ministra jak sršáni,
dali na jevo, že příčinou jejich zaujetí není žádný
věcný důvod, nýbrž chlapecká umíněnost, která
kritisuje bez rozmyslu, padni co padni. Že by ta
kové počínání bylo účelným uplatňováním vlivu
českého v zahraniční politice, neodváží se zajisté
nikdo tvrditi, a je velikou záhadou, co redakční
hlavy pod smáčknutými klobouky při tom mysli
ly. Jest to prapodivné umísťování zájmů českého
národa ve státě, o němž Palacký řekl, že bychom si
jei musili vytvořiti, kdyby ho nebylo, když ani
takový nestranný počin, jako Berchtoldův, naši
novináři nedovedou s rozvahou posuzovati!

Vědecké sebevědomí. | Minule ve »Volných
Listech« zmínili jsme se, jak Masaryk: vystupuje
proti víře jménem vědy, nic jinak, než jakoby vě
da všechny poznatky své měla venkoncem potvr

nekonečna deklamují i ostatní pokrokáři a že ve
dle Masaryka cape vždy nezbytný Machar, ne
musíme zvlášť vykládati. Jest tedy místné, když
dokážeme, že i věda chová ve svých oblastech
živel, jemuž se neříká jinak, než víra.

Ovšem, Masaryk Šermuje positivismem, je
hož zakladatelem jest August Comte, ale lze snad
no dokázati, že tento positivism jest heslem jako
jiná hesla a že nemůže býti ani ve vědě, ani ve
víře rozhodujícím soudcem. August Comte vyzna
čil a uložil vědě, aby nepřipouštěla ničeho, než
co vidí, čeho lze se dotýkati, co slyšíme a co mů
že býti na jisto ověřeno svědectvím pouhých smy
slů. Zkrátka, vědo, nepokoušej se znáti nepozna
telné! Proto Masaryk prohlásil ve sněmovně, že
co do světa nadpřirozeného jest agnostikem. Tím
mělo býti řečeno, že. ve světě dostupném jest vě
domcem. Ale jaká tu pomoc! Páni filosofové i u
čenci positivisté jsou agnostiky i v oboru vědním.
jejž prohlašují za jistý a jasný. Nechtějí-li toho ve
své domýšlivosti uznati, dokážeme jim to.

Za jisté dle Masarykova positivismu dlužno při
jimati jen to, co nám podávají smysly. Analysuje
me-li však svědectví smyslů našich, shledáme, že
nás naprosto klamou. »>Vidíme slunce, měsíc a
hvězdy, jak kolem nás obíhají, a jest to klame, dí
Flammarion. >Cítíme nehybnost země, a jest to
klam. Vidíme, jak slunce pohybuje se nad obzor,
a jest pod obzorem. Slyšíme harmonické zvuky,
a vzduch donáší tiché vlny jen samy o sobě, Po
divujeme se účinkům světla a barev, které vystro
jují nádherné divadlo přírody, ale ve skutečnosti
není světla ani barev, nýbrž jediné temné pohyby
éteru, kteréž, dotýkajíce se naškho nervu optic
kého, budí v nás dojmy světelné. Popálíme si no
hn v ohni, a zatím jest to, aniž máme vědomí toho,
pouze v mozku našem, kdež sídlí dojem sežehnu
ti. Mluvíme o teple.a chladnu, a není vé vesmíru
ani tepla, ani chladu, nýbrž jedině“ pohyb. A tak
smysly naše o skutečnu nás klamou. Dojem a.sku
tečnost jest dvojí věc. Na jedné straně smysly nás

prosto neúplné. Není- nač bychom mohli býti tolik
ohrdi, abychom mohli domněle positivní filosofi
vyhlašovati za princip.< Těmitó slovy Fiammari
onovými dostává se Masarykovu positivísmu pří;

slušné studené sprchy a napomenutí ke. skromnosti. 1..
-+ 5.4.



Vědaa vírav zaukácíse setkávajía dogi
hují. Věříme v tělesa, protože je vidíme. Ve sku
tečnosti však jich nevidíme. Znamenáme jen jisté
vlastnosti těles: rozměry, tíhu, barvu, podohu, ale
podstaty, toho, co jest-pod tím, nevidíme. Třeba
jen, aby v laboratoři učenec zvýšil teplotu, a co
zbude z těch vlastností: z rozměru, tlby, barvy a
podoby? Vše uniká jako mydlina, jež rozplyne se
ve vzduchu. Patrno, že držíme se jen zevnějšku,

jako by to bylo něco podstatného, ale potřebí jest
změniti podmínky, o určitý počet stupňů zvýšiti
teplotu, a vše jest vyrváno, učenec zástane v labo
ratoři sám. Ve zjevech máme dostatečný důvod,
abychom věřil. Jest to víra, věříme v existenci

těles. .
Nebo načněme z jiného prostředí. | Fysiolog

pozoruje zjevy života, ale nezná podstaty jeho.
Jedněm podstatou života jest organism, jiným
krev, jiným životní síla a jiní vyznávají, že ni
čeho nevědí. Věří se tudíž v život stejným způ
sobem, jako v tělesa, protože jest viděti jeho je
vy. Co chvíle setkáváme se s výrazem: atom. Co
jest atom? Pouhý pomysl. Učenci, mluvšce o ato
mech, věří tv atomy. Kdo by viděl silu pří
tažlivosti? Nikdo. A přece v ni učenci věří. Slo
vem všude a vždy, na počátku i na konci věcí jest
světlo, kterým jest ozařován stín, a stín, jímž
zatemňováno jest světlo — věda a víra i v těch
oborech, které se staví do oposice proti mábožen
ství. Víra jest nutným a všeobecným živlem lid
ského rozumu. Věříme v tělesa, věříme v život,
věříme v duši a zároveň máme vědu o tělesech,
vědu o životě, vědu o duši. Víra a věda vzájemmě
se prostupují, jako zjevy a podstata prostupují se
v bytostech. Jsou základní předpoklady věd, na
nichž se budují a rozvíjejí vědomosti další, a pře
ce předpoklady ony nejsou dokázány, musí se jim
věřit A jestliže se jménem vědy dnes dovozuje,
že o náboženské víře a tajemstvích jejích možno
pochybovati a jéstliže možností pochybování odů
vodňuje se negace, hrubá nevěra, ano zuřivý pro
tináboženský boj, pak nechť páni filosofové i s
Masarykem nezapomínají, že totéž děje se i vzhle
dem ke vědě. Nebof, vyjmouc smyslné zjevy, ©
čem nebylo kdy pochybováno? Čím byla od po
čátku filosofie, nežli školou sobě odporujících mí
nění, kteráž na konec vždy více méně zplodila
skepticismus (pochybování vůbec)? © Či nebyla
brána v pochybnost existence těla, existence duše
stejně jako existence Boha, Krista?

Nebylo pochybováno o vědách matematických
a o základních zásadách rozumu? A bylo-li pochy
bováno o rozumu, pak jen přirozeno bylo, že do
stavilo se pochybování o všem, co na tomto zvi
klaném základě bylo vybudováno. Bylo tudíž smě

losti, když Masaryk ve veřejném listě občanům
Bystřickým připomenul, že moderní člověk nábo
žensky nevěří a věřiti nemůže. Neboť téže zbra
ně může každý užiti i proti jeho filosofii i proti
mnohým odvětvím vědy vůbec. Kdo na takové
sypké půdě se pohybuje, měl by býti věru skrom
nější a opatrnější, a to tím více, čím jest jistější
skutečností,že náboženské pravdyv životě pro
jevují se konkrétními účiny mravnosti“ právní
jistoty a společenského pořádku, kdežto filosofie
nejednou přivodila ve společnost lidskou zmatek,
rozklad, nihilismus a důsledně společenské spou
sty. Tak jen jedna namátkou vybraná idea bož
ská: »>Blahoslavení plačící« byla a jest balsámem
trpícího člověčenstva. Žádný mudřec jí neměl, žá
dný nikdy jí nepronesl. Vysušila více slz než
všechny knihy filosofů jich setřely.

. Slovem Masaryk nemá žádného bodu opěrné
ho, který by ho opravňoval líčiti jako kulturní
přednost, že člověk moderní nábožensky nevěří a
věřiti nemůže. Neměl by tak jmenovitě mluvit fi
losof, který zajisté dobře ví, co nákladné víry žá
dají filosofické systémy a co víry musíme míti
ve vědu samu. Slovutný lékař Barthez umíral.
Kněz, který mohl kdykoli k němu přicházeti, na
vštívil ho jednou a pozoroval, jak lékař jest smut
ný a jak v duši nemá jediné pravdy, která by se
mu zdála zajištěnou. »Jakže, pane Barthéze«, pra
vil kněz, >což nevidíte ani ve vědách matematic
kých něco jistého?< »Vědy matematické!« odtušil
Barthéz hlasem vyčítavě pochybujícím, — >vidí
me v nich řadu dokonale spojených důsledků — ale
base (základna) — o té nevím, čím jest.

Uvedené doklady mohli bychom rozmnožiti
2 tisíce jiných, a ze všech by plynulo, jak neodů
vodněno, ba směšno jest, prohlašují-li nábožen
skou víru za nedokonalost rozumovou ti lidé, je
jichž systémy nezakládají se na ničem ijném, než
zase jen na víře a na základech, které rozum při

ním.—
Politický přehled.

Projev Národní rady české. V neděli sešel -se
v Praze v plenární výroční schůzi valný sbor Ná
rodní rady české. Předseda posl. dr. Podlipný ve
své řečio česko-německém vyjednávání zvlášť zdů
raznil: Žádáme ve své nedilné vlasti jako většina
plnou rovnoprávnost a rovnocennost, i řádné re

spektování českého národa také v ústředních ú
řadech říšských. Buďto budou konati orgány stát
ní, jakož i veřejné Vůbec svou povinnost oproti
všemu obyvatelstvu bez rozdílu národnosti ve
smyslu: platných zákonů a spřavedlivého práva,
nebo ohrožuje se právní organismus nynější sám
ve svých nejpodstatnějších základech šlapáním
těchto platných zákonů a spravedlivých práv. Po
různých projevech schváleno osvědčení navržené
posl. drem. Baxou, v němž zdůrazněno, že vodít
kem vyrovnání musí býti požadavek úplné rov
nosti obou národů jakož i zásady nedílnosti a ce
listvosti českého království. Bohužel, že při volbě
zástupců jednotlivých stran pominuty úplně naše
katolické strany a to poznámkou, že otázka zá
stupců nově utvořených stran bude vyřízena do
datečně, jakoby naše křesť. sociální strana byla
teprve od včerejška. V projevech zvlášť poukázá
no na nespravedlivost k národu českému, ale při
tom zastoupení v Radě hned nepřiznáno více než
82.0000vé straně křesť. sociální, ač za státoprávně
pokrokovou stranu (2.891 stranníků) zvoleni dva
zástupcové hned.

Čeští soudcové o výnosu ministerstva spra
vedinosti. Soudcovský odbor Klubu českých stát
ních úředníků, soustřeďující „přes 800 českých
soudců, na schůzi své dne 27. září t. r. porokoval
o výnosu ministerstva práv ze dne 17. srpna t. r.
a prohlásil, že zmíněný výnos neodpovídá plat

„ným zákonům a nařízením. Čeští soudcové shle
dali, že jest v nebezpečenství jejich neodvislost
soudcovská, zaručená základními zákony státními

" a že se onen výnos dotýká práv občanů státních
„samotných, týmiž základními zákony zaručených.
| Krátce výnos onen dotýká se samotných kořenů

samostatnosti a neodvislosti soudcovské,
Ministr Hochenburger' vysvětluje. Minister

stvo spravedlnosti zaslalo 27. září vrchnímu zem.
soudu v Praze nový výnos, v němž se prohlašuje,
že ve výnosu ze 17. srpna ani nenapadlo vykoná
vat vliv na soudcovské rozhodnutí v určitém smě
ru a zejména udílet pokyny pro rozhodování ja
zykově právních otázek. Nešlo prý ministerstvu o

mu prý zamezení zmatků a ohrožení úcty před
zákonem a zachování nezmenšené vážnosti soudů,
Krátce, ministr se dlouze omlouvá a vymlouvá,
známka to, že jeho výnos nebyl jasný a že si z
něho leckdo mohl vybrat, co by se mu hodilo; pro
to nejlépe by bylo výnos odvolat.

Nové kličky Němců. Němci v otázce česko
německého vyrovnání mají zase nové plány, dů
kaz, že sivyrovnání spravedlivého vůbec nepřejí,
Původní jejich plán, aby se na sněmě propustil
pouze zákon o učitelských platech, padl, ježto na
razil na odpor na všech stranách. Proto prý by se
doporučovalo vyříditi na sněmě změnu zemského
zřízení a zákon o užívání řečí u úřadůSamospráv
ných, zákon o úpravě učitelských platů a přísluš
né finanční předlohy — zákon pak o úpravě ja
zykové otázky u zeměpanských úřadů mohl by
počkat, ježto prý otázka tato nepatří do pravo
moci českého sněmu. K tomu ovšem Čechové ne

| připustí, ježto jinak by bylo vyrovnání zbytečné.
A tak Němci, na něž jednak tlačí učitelstvo, jednak

| radikálové, nevědí, kudy kam.
Užší volby. Při užší volbě za říšskou skupinu

(německou) východních měst moravských zvolen
německý radikál dr. Bodírský z Vídně 3594hlasy,
soc. dem. Niessner' dostal 3057 hlasů. — Při užší
volbě do obecní rady v 15. okresu vídeňském byl
zvolen křesť. sociál proti soc. demokratu. — V 16.
okresu ve 3. volebním sboru okres. výboru zvítě
zila kandidátka křesť. sociální proti soc. dem. —
Ve 3. vídeňském okresu zvolen soc. dem. Miller
8214 hlasy, kdežto křesť. soc. Procházka dostal
7176 hlasů.

Delegace. Všecko jednání v delegacích ovlá
dáno jest pod dojmem všeobecné mobilisace na
Balkáně. Ve výboru rakouské delegace, která
schválila rozpočet zahraničního ministra, promlu
vil dr. Kramář delší řeč. Odsoudil právem Mlado
turky, Turkům nesmí býti napříště ponechána
správa křesť. národů. Rakousko musí dbát, aby
si udrželo přátelství s Ruskem, musí se dále sna
žit, aby si zjednalo sympatie balkánských národů,
a aby Macedonie a Albánie dostaly samosprávu.
— V uherském výboru pro vojenské záležitosti

na rok 1912 zaznamenáno jest stoupnutí o 18.2 mil.
S připočtením zvýšení rozpočtu válečného ná

| mořnictví per K 3.5 mil. jeví se v normálním roz
počtu vojska a válečného námořnictví roku 1912
stoupnutí o 21.7 mil. K. Mimořádný požadavek činí

; 19mil. K na vystávění ochranné hráze v přístavu
puljském, celkem tedy 20 mil. K. Tyto číslice jsou
zcela ve smyslu finančního programu, ujednaného
vládami obou států pro dobu od roku 1911 do ro
ku 1915. Na pokračování pořizování nového mate
riálu polního dělostřelectva žádá se jako loni 4
mil. K. Branná reforma zaujímá v požadavcích ro
ku 1912 — přirozeně nejširší místo. Provedení pří
slušných opatření vyžaduje nákladu 15,550.000 K,
z čehož připadá na běžné požadavky v ordinariu
a extraordinariu pro Bosnu a Hercegovinu 5,550.000
K, na vydání jednou pro vždy 10 mil. K. Jednání

. o zákoně, upravujícím zaopatřování poddůstojní

ků, není ještě skončeno. — Ostatně mezi delegá
ty rozšířena jest zvěst, že v podzimním zasedání
delegací vojenská správa požádá za zvýšení pří
slušných úvěrů.

Prohlášení monarchle portugalské. Dne 1. říj
na uveřejněn byl manifest bývalého krále portu

galského Manuela. kterým pyohlašuje se znovamonarchie portugalská.

Eoslelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

snovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIKULEC,
umělecký závod v Hradel Králové.

Četné uonání od vld. duchov úřadů k disposici.

Zprávy organisační
a spolkové.

Otevření dlecésaího domu v Chrasti, spojené se
Svatováclavským sjezdem, bylo slavností velice zdaří
lou. Krásný čas umožnil, že se sešel veliký počet účast

nlků i z dalekého okolí. Odkazem zesnulého nezapome
nutelného biskupa Brynycha byl jednotě chrastecké za
bezpečen krov v domě, jejž biskup zakoupil. Jeho ná
stupce Jeho Exc. nejdp. biskup dr. Josef Doubrava měl
na pilném zřeteli odkaz svého předchůdce. Postaral se,
aby dům byl účelně přestaven na základě plánů, vyho
tovených architektem Fantou. Jeho Bisk. Milost opatřil
krytí stavebního nákladu, dohlížel sám na provádění
stavby a pečoval o manifestační otevření domu. Slav
nosti, pořádané dne 29. m. m., měly průběh velice skvě
lý. Příště podáme o nich podrobnou zprávu.

Katolická jednota mužů a jinohců v Pardubicích
konala svoji valnou hromadu dne 28. září t. r. v ho
stinci »na Hostýně« za hojné účasti členů a hostí od
poledne v 5 hodin. Dp. Jos. Novotný měl při schůzi

nadšenou, výbornou řeč +0. svatém | Václavu a
eucharistickém kongresu«, která přijata byla ode všech
přítomných s neobyčejnou účastí a pochvalou. Při voj

bách po té konaných zvoleni do předsednictva a výbo
ru skóro titéž pánové jako loni. Zdař Bůh!

Dobruška. Dne 28. září sehrála Jednota sv. Václava
veselohru od Štolby »Ach, ta láska«. Provedení za peč

livé režie úplně uspokojilo četné obecenstvo. Zvláště p.
Kotrba (Zahradníček) svým humorem nás znamenitě
pobavil. Výborně si počínala slečna Olga jako host, kte
rá prvním vystoupením získala si sympatie všech. Uká
zala opravdový talent pro dráhu uměleckou i. přejeme
ji na této cestě života mnoho štěstí. Rovněž staří, o
svědčení herci dobře zhostili se úloh, k nimž ladně dru
žila se i obtížná úloha sl. Milady.

Králové Dvár m. L. Naše křesť. sociální mládež se
hrála dne 22. září v 8 hod. večer ve spolkové mistnosti
na Karlově divadelní kus »Cesty Boží jsou nevyzpyta
telny či Pasačka z Lurd«, hra v 5 jednáních. Kus byl
péčí režiséra dp. Dr. Šalšy pečlivě nastudován a vy
praven. Návštěva byla tak četná, že mnozí musili ode
jíti, aniž by místa dostali. Byl proto kus dáván na vše
obecnou žádost podruhé dne 29. m m. Četná účast bu
diž odměnou naší mládeži za její snahu a porozumění
pro disciplinu režisérovu! Sluší také vzdáti zvláštní dík
p. Erbertovi za práci, kterou si dal s výpravou kusu.

Křesť. soc. vzděl. spolek v Čáslavi súčastnil se do

poledne na oslavu sv. Václava s praporem korporativ
ně slavných služeb Božích v děkanském chrámu Pá
ně a večer uspořádal přátelský večírek pro členy a
uvedené hosty v doleních místnostech hotelu »U modré
hvězdy«. Ačkoliv toho dne dáváno bylo v Dusíkově di

vadle prvé představení ochotnické jednoty, přece byla
návštěva spolkového večírku našeho velmi slušná. O
pobavení hostů postarala se zdařilým přednesem hu
debních čísel spolková kapela pod taktovkou p. Kerou
še a pak horliví členové zábavního odboru pp. Lump a
Rěssler s milými nám hostmi sl. Koláčnou a p. Toldem.

Každé jich vystoupení ať žertovné ať vážné provázeno
bylo zaslouženým potleskem, zvláště sl. Koláčná svým

zpěvem i svým zejvem vepsala se ve všeobecnou při
zeň. Pp. Lump a Rěssler jsou pak známí jako výborní
zpěváci a herci, že netřeba ani chváliti. Pan Tolda, kte
rý tak krásně přednesl »Slepce«, žádáme, aby i příště
nám zůstal nakloněn. Děkujíce všem, kdož o zdar ve
čírku se přičinili, doufáme, že i příště zůstanou nám

Sukna

Račte si vyžádati vzory podaimních a simních
látek, které letos přináším v bohatémvýběru.

Veledůstojnému duchovenstvu doporačojí zvláštní
novinku pod názvem „PRENTAM“ v ceně metr K 8:40.



věrnými. Na spolkový dům sebráno bylo 10.20 K, mimo
to věnovala pl. M. Nebožátková, vdova po komisaři, 6
K. Dárcům upřímné Zaplať Bůh!

Organisační výbor strany křesť. sociální okresu Čá
slavského, porokovav na schůzí konané 30. září t. r. ve
Žlebech o důležitých záležitostech strany, usnesl se
jednomyslně doporučíti všem organisacím místním co
nejhorlivější činnost v době podzimní a zimní. Nechť
všude konány jsou přednášky, týkajích se oněch bodů
našeho programu, ňa nějž se Vposlední době zvláště se
strany odpůrců vedou útoky. Výbor. za tou příčinou

„udali, jakých přednášek a kdy si přejí. Dotazníky buď
tež náležitě vyplněny a co v ních žádáno, přesně dodr
ženo. Spolu doporučuje okresní výbor, aby proti sou
stavnému hanobení našt strany pokrokářským a jiným
tiskem bylo pracováno vždy četněji rozšiřovaným ti
skem katolickým. S radostí vzato bylo na vědomí, že
na některých místech čtenářů katol. listů přibývá a ne
bylo by většího přání, než aby se tak dálo všude. Kde

jsou knihovny sdružení a spolků, bylo by dobře, aby
stanovením úrčité doby k půjčování "knih vyhověno by
lo touze čtenářů. Jednotlivým volným organisacím dá
vá se na uváženou, nebylo-li by dobře, aby se sdru

žily v pevné delinitivní.spolky..Ku. přednesenému.přání,
aby opět letos konán byl ples křesť. soc. organisací, u
sneseno, aby organisace dospělých, ustoupily sdružené
mládeži, jíž poskytnuta bude tak možnost, aby se mohla
manifestovati. Po projednání ještě některých důvěr

ných záležitostí skončena byla schůze v úplné svorno
sti a jednomyslnosti.

Konference důvěrníků české strany křesťausko-soci
ální z jižních Čech konala se v neděli dne 29. září 1912
v Českých Budějovicích. Četně obeslanou tuto konfe
renci zahájil předseda organisačního komitétu vdp. Dr.
Slavík. Po zvolení předsednictva podána zpráva o čin
nosti za uplynulé období, zpráva pokladní a revisorů
dětů. Zprávy jednohlasně za bouřlivého souhlasu schvá
leny. V debatě pak nastalé byl předseda vdp. Dr. Slavík
předmětem nadšených ovací. Přijata resoluce vyslovu
jící vedení strany a zvláště jemu naprostou důvěru. Zá
stupce výkonného výboru strany dp. Ant. Havelka z
Plzně referoval o úkolech strany. Řeč jeho odměněna
souhlasným potleskem. Pan Šťáhlavský promluvil pak
důkladnou řeč o organisaci a tisku. Řeč jeho, založená
na zkušenosti, byla pozorně sledována a shromáždění
důvěrníci si odnesli dojista důkladné poučení, jak nut
no pracovati, aby stoupenci naší strany se stali uvědo
mělými a odhodlanými křesťanskými sociály. Volby or
ganisačního komitétu děly se jednomyslně. Předsedou
organisačního komitétu zvolen opětně vdp. Dr. K. Sla
vík. Konference přijala také resoluci oddanosti k nejdů
stojnějšímu episkopátu českému. Důležitou a význam
nou konferenci ukončil předseda vdp. Dr. K. Slavík vře
lým doslovem. Konference v celém jednání | ovládána
byla láskou ke straně a dojista přispěla velice k posílení
hnutí našeho na českém jihu..

Zprávy
místní a z kraje.

V nové bankovní budově nachází
se Záložní Úvěrní Ústav od I. října t. r.

Zprávy dšecésní. Jmenování jsou pánové: Dr. Hugo
Doskočil, professor theologie a -vicerektor, rektorem,
Dr. Jan Konečný, kněz c. k. vyššího ústavu ve Vídni,
vicerektorem b. kněžského semináře v Hradci Králové.
Ustanovení jsou pp.: Emanuel Šavrda, farář v Rychm
burku, za faráře do Luže, Rudolf Typlt, katecheta ve
Dvoře Králové, za katechetu v Jaroměři, Josef Ježek,
kaplan v Týništi, za proz. katechetu do Náchoda, Fr.
Klusáček, katecheta v Náchodě, za katechetu do Dvora
Králové n. L., Al. Dolák, kaplan v Červených Janovi
cích, za proz. katechetu do Náchoda, Frant. Frydrych,
administrator v Holohlavech, za administratora do Čer
nilova, Jos. Ulík, kaplan, za administratora v Lužanech,
Jindř. Láš, administrator v Adersbachu, za kooperatora
do Deštného, Karel Valenta, kaplan v Kněžicích, za ka
plana do Něm. Bělé, Frant. Daněk, kaplan ve Zruči, za
kaplana do Ledče, Eduard Franc, kaplan v Žiželicích, za
kaplana do Ledče, Antonín Kotyza, kaplan v Proseči,
za kaplana do Nových Hradů, Frant. Salfický, admini
strator v Nové Pace, za kaplana tamtéž, Josef Pivoň
ka, kooperatorv Křešíně,za kaplanado Čechtic,Jos.
Pohl, farář v Liberku, převzal excurrendo administraci
fary v Bělém. Neomysté pp.: Frant. Peterka, za koo
peratora do Oubislavic, Jan Havelka, za kaplana da
Vrchlabí, Frant. Šíp, za osobního kaplana do Přepych,
Jos. Trejbal, za kaplana do Heřmaně. Uprázdněná místa:
Rohozná, fara, patron. obec. Rohozenské, Rychmburk,
fara. patron. knižete Thurn-Taxise, Lukavice, fara, pa
tron. hraběte Bohuše Kolovrat Krakovského- Libštein
ského, Trpín, [undatistské misto, vesměs od 1. října b. r.

Městská rada dne 30. září učinila něsledující usne
sent: Žádost p. J. Krále, cukráře, za udělení svolení ku
podávání kávy vjeho závodní místnosti v Čelakovského
ulici, postoupena byla živnostenskému odboru. — Žá
dosti Spořitelny za povolení umístění úsporného anto
matu na chodníku před domem čp. 33. na Velkém ná
městí bylo vyhověno. — Návrh kolliaudace mové dělo
střelecké kolny postoupen byl městskému zastupitel
stvu. — S farmám úřadem v Pon se sděli, Ze bi
skupská konsistoř svoluje k vyplácení odměny K 50—

za zvonění kostelníku tamnímu p. Adolfu Čepkovi dnem
1. ledna t. r. — Vyhlásí se, že při nadání Josefa Bar
tuška, určeném pro* posluchače lékařství, pocházejcí z
příbuzenstva zakladatelova aneb královéhradecké syn
ky, pokud výborně lékařství studují, obsadí se místo
čís. 5. od 1. října 1912 s požitkem ročních 600 K a
nárokem na náhradu útrat promočních, s tím, že žá
dosti ucházečů přijímá c. k. místodržitelství v Praze
do 30. slitopadu t. r. — Vzato bylo na vědomí díkůvzdá
ní akademického senátu a sboru professdrského filoso
fické fakulty české university v Praze za soustrastný
projev nad úmrtím mistra Jaroslava Vrchlického.

Východočeské divadlo v Hradci Králové. V neděli
6. října: První zahajovací představení: »Eva«, opereta
od Lehára, mimo předplacení. V pondělí 7.: »Na Vald

V úterý
placení. Ve středu 9.:
berta. V předplacení. Ve čtvrtek 10.:

8.: »Fidelio<, opera od Beethovena. Mimo před
»Cudná Zuzana«, opereta od Gil

»Višňový sad«, či
nohra od Čechova. V předplacení. V pátek 11.:.Bene
fiční večer manželů Novákových. V sobotu 12.: »Sed
lák kavalír<, opera od Mascagního. Na to: »V studní«,
opera od Blodka. V předplacení.

Propaganda zahramičních soktářů. Na Hradecku ob
cház! mladý muž prostomyslné občany s knižkou vy
danou »Mezinárodní traktátní společností v Hamburku«.
Spis nese název »Slavný příchod Kristův« a cena 80 h,
kterou mladík požaduje, není nejmenší. Úvaha jest psá
na tak obratně, aby se dal chytiti i katolík. Leč při čte
ní stále jasněji se zračí skutečná tendence. Chválí se
tam »potlačení jezovitů«, jsou zde odkazy na Lutherova
proroctví. Knížka vysvětluje, kdy a jak nastane soud
ný den. Jako varujeme před pověrečnými modlitbička
mi, tak pronášítme výstrahu před tou knížkou, jejíž čet
ba svými nezdůvodněnými proroctvími, fíčenám pří

štích hrůz atd. nanejvýš poplete a uvede v hysterii. Ať
hamburská evangelická společnost raději dává své kni
hy čísti těm domácím pastorům, kteří zřejmě již popl
rají Božství Kristovo a zároveň i proroctví uložené v
XXIV. kapitole sv. Matouše, jehož výkladu jest kniha
věnována.

Čítárna průmyslového musea otevřena byla v tomto
měsíci pouze pětkráte. Navštívena byla celkem 276 oso
bami a zdá se, že bude i letos s takovou radostí nad
šených po duševních požitcích a po ušlechtilém vzdělá
ní toužících čtenářů vyhledávána, jako léta minulá. V
čítárně samé vydány byly na 102 žádanky 102 spisy a
44 díla předlohová. Domů zapůjčeny byly na 67 žáda
nek 54 osobám 92 knihy a 20 děl předlohových se 265
předlohami. Mimo město půjčeno bylo na 8 žádanek do
7 různých míst 8 svazků knih a 8 předloh. děl se 162
předlohami. Více než 100 časopisů čistě odborných, u
mělecko-průmyslových nebo Čistě uměleckých, přiná
šejících vždy to, co v současném světě vědeckém i u
měleckém jest nejnovější nebo nejkrásnější, dovede u
poutati každého návštěvníka čítárny, takže, kdo jednou
ji navštívil, jistě odchází s tím úmyslem, že přijde ča
stěji. — Do knihovny darovali: Pp. továrníci Červený
a Jindra některé menší brožury. Zprávy poslaly: Tech
nické museum v Krakově, škola pro stavební řemesla
v Jaroměři, kuratorium měst. musea pražského, museum
král. města Klatov, arcivévody Rainera museum pro u
mění a řemesla v Brně. Zprávy a protokoly Obchodní
a živn. komory v Praze a v Plzni. Zakoupeno bylo 20
spisů poučných a vzdělávacích a 4 předlohová díla. —
Dárcům vzdávají se díky. — Členy musease stali: pan
prof. F. Hnilička a Učednická beskdka v Hradci Král.

Ještě něco o zdejší poště. »Ratibor« na naše věcné
odmítnutí řady lživých výpadů odkličkoval na zvláštní
logickou houpačku. Dokazuje, že jsou místnosti pošty
pro zdraví úředníků »přímo vražedné« z toho důvodu,
že zdejší seminář po stránce hygienické a paedagogic
ké pro vyšší učeliště nedostačuje. Seminář a staré Bor

ňuje tvrzením, že když místnosti semináře nevyhovují,
že ani Borromaeum pro poštu nevyhovuje. S logikou je
»Ratibor= patrně na štíru, proto necháme s ním sporu
o účelnosti pošty, kterou uznali odborníci. Kdo nenf fa
natismem zaslepen, musí uznati, že nynějším uspořádá
ním bylo odpomoženo oprávněným steskům, ale »Rati
bor« toho neuzná. Nemáme zhola nic proti tomu, když
»Ratibor« poště novou budovu vystaví. Vyzná se dobře
v laciných stavbách a proto jistě také novou poštu hra
vě opatří.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové v nové baz
kovní budově. Dne 30. záři 1912přesídiii Záložní úvěrní
ústav ze své dosavadní budovy do nové budovy. Udá
lost tato je pro banku významu nemalého a s.sjně | pro
město Hradec Králové. — Od založení svého r. 1868 ú
řadoval Záložní úvěrní ústav v najatých místnostech do
mu firmy Jos. A. Komárek a po krátkou dobu také v
budově bývalého hotelu »U beránka.« Mívat 3—4 úřed
níky a teprve krátce před rozhodnutím se pro stavbu
vlastní budovy stoupla agenda tak, že bylo nutno ros
Střiti počet úřednictva na 10 až 15. Při stavbě vlastní
bankovní budovy pomýšleno na zřízení úřadoven pro
dvojnásobný počet úřednictva a netušil nikdo, že ma
lá tehdy venkovská banka vzroste během několika let

zřízenců a v osmi pobočkách skoro rovněž takový po
čet. Se vzrůstající agendou a nutným zvětšováním počtu
úřednictva byly přeměněny | zasedací síň, části cho
deb a dokonce | souteraín v úřadovny. Najaty místno
sti ve dvou blízkých domech a adaptovány za úřadov
ny a když to vše nedostačovalo, rozhodnuto zakoupiti
na výhodném místě Hradce Králové staveniště býva
lých Calvasových domů, kde po léta měla úřadovny

filiálka rakousko-uherské banky. — C. k. stavební ra
da pan arch. Osvald Polivka v. Praze dožádán o podání
plánů nového paláce a na základě těchto plánů zadána
r. 1911 stavba firmě V. Nekvasil v Karlině a touto v
září 1912 budova odevzdána. Rozdělení místností feše
no tím způsobem, že částí traktu do náměstí použito bu
de pro účele bankovní a zadní polovina do ulice Ťomko
vy pronajata bude c. k. eráru pro úřadovny státního za
Stupitelství a pro byty soukromníků. Krámy do náměstí,
ulice Klicperovy a Tomkovy budou rovněž pronajaty,
Je tedy dostatečnou měrou postaráno o to, aby nemoh!
se někdy případ nedostatku vhodných místností pro ú
řadovny opakovati. — Rozdělení úřadoven provedeno
je následovně: V přízemí kolem vestibulu umístěny jsou
směnárny, pokladny a oddělení pro vkladní knížkik Od
tamtud vchází se také do sales-depots, jež zříz ej
modernějšín způsobem firmou Wertheimer. | V prvém
poschodí jsou ředitelny, zasedací síň správní rady, míst
nost úřadujícího člena správní rady, oddělení korrespon
dence, bursovní oddělení, Uhelná centrála, prodejní kan
celáře Sdružených východočeských cihelen a oddělení
pro prodej cementu, sádry a strojních olejů. V drubém
poschodí jsou místnosti účtárny a úřadovny a“řiditelna

lové, zapsaného společenstva s ručením obmezeným. V
třetím poschodí umístěno oddělení pro eskont směnek,
úddělení obchodních informací, oddělení kontrolní, úřa
dovna revisorů, vlastní telefonní centrála a výpravna
dopisů. Pod střechou ohnivzdorně opatřeny jsou archivy..

tak i pohodlí obecenstva, vyhledávajícího služeb Zálož
ního úvěrního ústavu a současně postaráno o to, aby
styk obecenstva mezi sebou byl co možná nejmenší. Zří
zen proto vedle hlavního vchodu do budovy i postranní
vchod z Úzké ulice, zřízeny zvláštní místnosti šéfů od
dělení v přízemí a ve všech poschodích, kde možno dů
věrně peněžní transakce vyříditi. Místnosti tyto jsou
opatřeny dostatečným počtem čekáren, jakož i zvláštní
mi východy. Vestibul. i čekárny opatřeny jsou časopisy
obecenstvu k použití, Při safes-depots dána obecenstvu
k disposici zvláštní místnost pro přehlížení cenných pa
pírů a detachování kuponů. Nová budova vypravena
způsobem takovým, že může vyhověti plně potřebám jak
obchodních přátel, tak i úřednictva a lze si jen přáti,
aby přispěla hojnou měrou k dalšímu rozkvětu Zálož
ního úvěrního ústavu. Stará bankovní budova výhodně

pronajata c. k. eráru pro úřadovny berního referátu
a berního úřadu.

Živnostenská banka fillálka v Hradci Králové, stej
ně jako centrála a ostatní filiálky, ustanovena byla
sběrnou ústředního komitétu ku zřízení rakouského
vzducholoďstva. — Upozorňujeme pány interessenty

na okolnost tuto, poznamenávajíce, že laskavé přísluš
né příspěvky mohou přímo u pokladny zdejší filiálky
Živnostenské banky složeny býti — Stav vkladů na
pokladniční poukázky a. vkladní knížky Živnostenské
banky v Praze činil koncem zář 1912 celkem 119 mil.
106.494.74 K.

Spořitelna Králobradecká. Výkaz za měsíc září 1912.
Vklady úsporné: uloženo K 269.532.37, vybráno K..
358.771.58, zůstatek K 15,907.972.76. Vklady odvětví še
kového: uloženo K 227.869.10, vybráno K 428.113.02,zů
statek K 1,143.372.89. Zápůjčky hypoteční K 10,674.656.83.
Zápůjčky komunální K 2,740.597.01. Zápůjčky na cenné
papíry K 29.265.—. Směnky K 561.129.92. Cenné paptry
K 2,667.601.40. Uložené přebytky K 941.272,67.

Spořitelna Kralohradecká, přihlížejíc k stále rostou
címu napjetí na trhu peněžním, zvyšuje úroky z veške
rých vkladů od 5. října 1912 na 4 a půl procenta, účtuje
Je ode dne vložení do dne vybrání a:za vkladní knížky
nečítá žádného poplatku. Následkem toho byla nucena
zvýšiti i sazby ze zápůjček hypotečních a komunálních
na 5 a čtvrt procenta a ze zápůjček na cenné papíry na
6 procent.

Záložna v Hradci Králové. Výkaz za měsíc září
1912. Stav vkladů počátkem měsíce 2,015.383 K, vlože
no během měsíce 135.497 K, vybráno během měsíce
119.193 K, stav koncem měsíce 2,031.687 K. Stav půjček
počátkem měsíce 2,591.469 K, | půjčeno během měsíce
367.225 K, splaceno během měsíce 376.352 K, stav kon
cem měsíce 2,582.342 K. Počet účtů 4094. Reservní fon
dy 218.752 K, závodní podíly 91.569 K, pokladní obrat
2,162.168 K.

Osobní. Pan Bohuslav Mašta, úředník města Hradce
Králové, zvolen byl obecním výborem v Přerově: kan
celistou, kde dne 1. ledna 1913 úřad nový nastoupí.

Poděkovámi. Místní odbor Českoslovanské Obchod
nické Besedy v Hradci Králové koná touto veřejnou
cestou obzvláště milou povinnost, vzdávaje na základě
projevu poslední členské schůze nejvroucnější díky ve
leváženému panu J. V. Tolmanovi, majiteli fy. B. E.
Tolman v Hradci Králové, za vzácný projev uznání a
přízně, kterého se odboru dostalo u příležitosti jubilea
G0tiletí založení závodu jeho, věnováním knih v cemě
větší jednoho sta korun naší spolkové knihovně. Vole
vážený pane! Vzácným tímto darem projevil jste opět
ně nevšední sympatie k organisaci dorostu českého ob
chodnictva, jejíž smahy vždy vydatně jste podporoval;
prosíme, byste přijal ujištění naší nejoddanější úcty a
vzácnou přízeň svou nám vífdně i pro příště zachoval.
Za mistní odbor Č. O. B. v Hradci Králové: R. Svěcený,
předseda, R. Holanec místopředseda, J. Engst, jednatel.

Saoubencůma svatebčanám doporučujese v jejich
vlastním zájmu umělecký závod fotografický J. F. Lang
hanse. (Viz insert na přední straně listu.)

Nálezymapolicejnímúřadě :Dno4 új



menším obnosem.
Na týdenní trh v Hradci Králové dne 27. září 1912

bylo přivezeno hi: pšenice 208, žita 144, ječmene 174,
ovsa 177, čočky 3, zell 49 kop, kapusty 54 kop, cibule
41 bl, drobné zeleniny 121 kop, mrkve 79 kop, brambor
162 hl, jablek 438 pytlů, hrušek 385 pytlů, švestek 565
beček, podsvinčat 369 kusů.

. Seznam ces na týdenním trhu v Hradci Královévě dne
a. září 1912. 1 hl: pšenice K 16.40 až 18.60, žita 14—
až 1460, ječmene 12.— až 12.60, ovsa 7.20 až 8.—, prosa

15.— až 16.—, víkve 30.— až 40.—, hrachu 24.— až
32—, čočky 30.— až 40.—, jahel 26.— až 30.—, krup

28.— až50.—,' brambor 4.— až 4.40, máku 44.— až
46.—. 100 kg: žitných otrub 16.—, pšeničných otrub
15.—. 1 kg: másla čerstvého 3.40 až 3.80, sádla. vepřo
vého 2.40, tvarohu. —.40až —.48, 1 vejce —.09 až —.10,

1 kopa: zelí 5.—, kapusty 1.40, 1 hl cibule 6.—, 1 kopa:
drobné zeleniny —.40 až 1.—, mrkve 1.60, L hl: jablek
4— až 6.—, hrušek 3.— až 6.50, 1 bečka švestek 1—
až 160.

Třebechovice. V neděli 29. září v 10 hodin dopole
dne otevřena byta u násslavnostnén způsobem pokra
čovact škola živnostenská. Přítomen byl nejenom -sbor
učitelský, ale i ostatní někteřípáni učitelové, zástupci
živnostenských společenstev a množství učňů. Po in
formativním proslovu „předsedy kuratoria p. J. Buleta
ujal se slova p. řid. E. Erben, který za svého učitelské
ho působení již třetí školu toho druhu v život uvádí,
a zevrubně vykládá učňům jich práva a povinnosti. Po
patriotickém projevu veškeří přítomní odebrali se do

chrámu na mší sv. na znamení, že počátek moudrosti je
bázeň Boží. Dej Bůh, aby tato nově zřízená škola při
spěla ku blahu živnostenského dorostu a tím i živno
stenskému stavu vůbec a sloužila pravému pokroku!

Pardubice. V těchto dnech zemřel v Pardubicích
JUDr. Leonidas Lhota, advokát v Pardubicích, známý z
neblahé aféry. Dnes už můžeme konstatovati, že všecko
to povstalo jen z osudného nedorozumění a že původce
tolika sensačních rozčilení se v úkrytu asi hodně smál.
O dru. Lhotovi bylo známo, že je výborný právník. Již
delší dobu churavěl srdeční vadou, která byla příčinou,
že zemřel v mužném věku 49 let. Ač byl v komité pro
spalování mrtvol, přece měl církevní průvod za veliké
ho účasterství domácích i cizích smutečních hostí. Po
hřben byl v Praze na Vyšehradě. — »Osvěta Lidu« ne
vycházela po dlouhou dobu ze zlosti nad eucharistickým
kongresem ve Vídni. Každá směšná titěrnost zavdala
židovskému žurnálu příčinu k hanobení a štvaní I ty
vynechané tečky nad i v eucharistickém pozvání roz
pálily její protikatolickou žluč. Ale u svých pánů přátel
vyhechané puntíčky docela přehlíží. Mlýn bratří Win
ternitzů na Chrudimce jest: označen zvláštním pravopi
sem. Tři tečky tam chybí písmena jsou hodně veliká

a »Osvěta« to přece nevidí?
Sbirka a komcert ve prospěch Ústřední Matice ko

naly se v Pardubicích na den sv. Václava na Zeleném
předměstí. Účastenství bylo celkem slabé. Pokladničky
nemohly se letos vykázati takovými příjmy jako jiná
léta. Obětaví matiční výběrčí trpce si stěžovali do po
všechné netečnosti vůči tak důležitému sociálnímu pod
niku. Příčinou toho jsou ustavičné různé sbírky a zvlá
ště sbírka zrovna minulou neděli téměř neomaleným
způsobem konaná ve prospěch Husova Fondu.

Parforsuí hony v Pardebicích začaly dne 1. října
v úterý vypuštěním prvního jelena v Kolodějích. První
jelen bývá zpravidla ponecháň smečce psů na pospas.
Následující pak vs zdravý zase přivezeni bývají zpět
do Pardubic. Jen málokterému podaří se uniknouti na
vždy svým pronásledovatelům.

Děkaeský kostel v Pardubicích. Na průčelí chrámo
vém dohotoven Kristus na kříži od Amorta se znakem
města Pardubic a Pernštýnů u paty kříže. Práce jistě
pěkná a umělecká, ale zdá se nám trochu drahá. Tuší
me asi 18.000 K. Počínají se hotoviti barevná okna. Ku
laté okno ga jižní straně vyplněno již obrazem Panny
Marie, věnovaným panem -architektem Dvořákem od

Aleše a Škardy. Umělci naši nedovedou na mnoze
vdechnouti svému dílu uměleckému výraz té oduševně
lé zbožnosti, jakou hledati musíme v tvářích svatých a
světic a která nás má nadchnouti, povzbuditi při po
hledu na takové umělecké dflo. Malba se nám přece jen
zdá trochu křiklavá. Zednická práce postupuje krokem
blemýždím. Myslíme, že do listopadu hotovi nebudeme.

Fucharistické triduum v Rychnově n. Ka. Od 22. do
24. září konala se v Rychnově n. Kn. třídenní pobož
agst ku poctě svátostného Spasitele za duchovního ve
dení dra. Frant. Šulce, kanovníka a professora theolo
gie z Král. řiradce, jenž jest po celých Čechách jako or
ganisační řečník a věhlasný kazatel chvalně znám. Je

zbožným posluchačům tak populárně podány, že těžko

vzatý a theolog prvního řádu, jehož skvostná řeč:o
eucharistickém sjezdu vídeňském nazvána vším.právem
perlou. Ký div, že děkanský chrám Páně sv. Havla byl
vždy osadníky naplněn, kteří s příkladnou pozorností a
napětím naslouchali výmůsvným-!slovům zasloužilého
církevního hodnostáře, Chrám Páně byl palmami: a éxo
tickýmikvětinamiladněvyzdobena zářilv-jásu' elék

*trických žárovek; obzvláště hlavní oltář, na němž by
lo vystaveno Nejsvětější, byt takřka přepychově vy
praven zásluhou, vdp. děkana Frant. Kubánka, jehož
příchodem do Rychnova svěží život duchovní se vzpru
"žil v celé (arnesti. Tklivá tato pobožnost, která dlouho
"tkvitibude v zbožné mysli.věřícíholida, zakončena v

úterý večer Ambroslánským chvalozpěvem »Te Deum
laudamus«. Bohem nadanému řečníku vsdp. kanovniku
dru. Šulcovi, jakož i vdp. děkanu Frant. Kubánkovi, kte
rý v osadě své duchovní tyto hody připravil, buďtež

Jménem vděčného posluchačstva vysloveny vřele pro
citěné díky a »Zaplať Pán Bůh!«

Červený Kostelec. Ve středu večer zesnul v Pánu
v Červeném Kostelci, zaopatřen svátostmi umírajících,

po dlouhé a bolestné chorobě nervové vdp. Josef Stře
da, farář v Albrechtsdorfu u Tannwaldu. Pohřeb koná
se v sobotu 5. t. m. o 10. hodině dopol. v rodiští zesnu
lého v Červeném Kostelci. Regulescat in pace!

Hořice. [ z našeho města asi 12 bylo účastníků ví

deňského kongresu. Pro ty pak, kteří nemohli se súčast
niti, konáno eucharistické triduum, na němž věřící hoj
ného brali podilu. Zvláště pobožnosti večerní těšily se
veliké návštěvě zbožného lidu. V neděli odpoledne u
končena byla pobožnost kázáním před N. S. O. a konáno
dikůčinění s »Te Deum«. — Na sv. Václava konáno by

lo zavelké účasti procesí k Panně Marii Lohové, kde
k četnému zástupu věřících promluvil vdp. děkan vla
steneckou náboženskou řeč, provanutou citem vlaste
neckým, v nižpoukázal na význam sv. Václava, záro
veň připomenuv, zač národ český má býti vděčen úctě
svatováclavské. Jest to naše česká domovina, český ja
zyk a křesťanská víra. Na této církevní manifestaci
bralo. podíl mnoho věřících osadníků. — Po ukončení
této pobožnosti stala se malá episodka, která byla s to
vyburcovati celé město ze svátečního klidu. Sotva že
duchovenstvo vrátilo se do děkánské budovy, přiběhla
tam. sousedka pí. R., jež celá vyděšena naříkala, že

hrožen. Zároveň svým nářkem zalarmovala stráž a ta
to zase hasiče, ale když jsme chtěli hasit, pozorovali
jsme, že nemáme co hasit. Vedle totiž na dvoře klem
plř něco vypaloval a kouř ze spáleného plechu hnán
byl východním větrem okénky stodoly farské, takže na
prvý pohled se zdálo, že tato hoří. Inu, jen když se nic
vážnějšího nestalo.

Čáslav. Zavedení elektrické síly do našeho města
učinilo značný krok ku předu. V měsíci září konána
byla úřední pochůzka, na níž brali podílu zástupcové
města k stanovení linie od Chotusic k Čáslavi, Do Cho
tusic přiváděna bude elektrická energie z Kolína od fir
my Křižíkovy. Tím zároveň rozhodnuta byla otázka, od
kud vésti elektřinu, zda z Kutné Hory či Kolína. Od
běratelů, ač vykonán byl dosud soupis pouze na zkou
šku, přihlásilo se již značné množství a co zvláště tě
ŠÍ, jest porozumění našeho živnostnictva a femeslnictva
přo tento levný. zdroj.síly. Záležeti bude nyní na komi
sl, jež bude smlouvu uzavírati, aby byla opatrna i pro
budoucnost | Zabrání se tím oněm nepěkným zjevům,
jichž svědkem jest sousední Kutná Hora. — Stavební

družstvo Svépomoc chystá se vypsati konkurs na stav
bu prvé serie rodinných domků. Dle získaných informací

přihlásilo se již 9 interessentů, kteří jsou hotovi počíti
se stavbou. Nelze ovšem opominouti mlčením, že druž
stvo setkává se s dosti velkými překážkami, vyvolaný
mi zvláště konkurencí soukromou. To je také příčinou,
že mnozí, kteří se chtěli akce družstva účastniti, v po
slední době stali se zdrželivějšími. Doufáme však, že až
prvá řada rodinných domků se ukáže, nalezne druž
stvo opět původní, horlivou přízeň. — Socha sv. Jana
ua mostě. K dotazům došlým nás z některých stran, že
socha sv. Jana Nep. na mostě zůstává stále v témž sta
vu, do jakého se dostala rukou nevypátraného dosud
zločince, odpovídáme, že k opravě není možno přikro
čiti jednak proto, že má býti most rozšiřován a socha
na jiné misto přenesena a jednak také proto, že není
peněz. Ohlášená sbírka, jež přerušena byla stržením
dvou provolání na kostelních dveřích (opět neznámým
ničemou), k účelu tomu nestačí. Ze sebraného obnosu,
uloženého u spolku sv. Ludmily, opravena byla socha
na náměstí a tak nezbývá nic jiného, než aby ti, kdož
stav sochy sv. Jana na mostě těžce nesou, sebe men
ším obnosem k opravě přispěli. Mysllme ostatně, že
nejen prostý lid, ale i jinf činitelé by se měli o to za
saditi, aby tato potana, způsobená katolickému ob
čanstvu čáslavskému, byla odčiněna. — Nové umělecké
ozdoby dostalo se našemu hřbitovu postavením nádher
ného pomníku na hrobě zemřelého majitele Filipova
vys. rod. p. rytiče z Kleebornů. Z pozadí tmavých sye
nitových stěn odráží se překrásný kříž s tělem Spasí
telovým, tesaný ze sněhobílého mramoru. Kříž jest prá
ce italského umělce, ostatní části náhrobku jsou dílem
proslulé firmy Cingrošovy z Plzně. Celý náhrobek činí
čest svému navrhovateli, jímž jest stavitel p. Jos. Skři
vánek z Čáslavě. Jeho přičiněnímstalo se také, jak jsme
doslechli, že dostalo se našemu hřbitovu této ozdoby.
Zasloužísi zajisté za todík. —Zápisdo c. k. gymmasla
ukázal, že ústav náš jest plně na svém místě. Mezitím
co jinde návštěva gymnaslí klesá, u nás poněkud proti
minulým rokům stoupla. Zapsáno bylo do tř. I. 40 žáků,
do druhé 45, do třetí 34, do čtvrté 34, do páté 21, do
šesté26, do sedmé18, doosmé25 žáků, celkem243žá
ků. Z těch jest 19 hospitantek a 2 privatisté.

Ronov nad Doubravou. (Osiava sv. Václava.) Rok
Za rokem u nás stoupá oslava národního našeho světce
sv. Václava. Komité pro oslavu světce za hmotné pod
pory dp. faráře Fr. Kašťáka vynasnažilo se, aby oslava
provedena byla důstojně. V předvečer zavlály prapo
ry národních barev po celém městě. O půl 7. hodině
rozhlakolity se velebně :zvony jakožto !první signál

zvláštní události. Rázem o půl8. hodině v záplavě svě

tel zaznívajípyrotechnickédělové rány na znamení, že
půjde průvod. Na povel rorezvučí se ladné tóny mlstn!
budební kapely a průvod ubírá se městem. Průvodu ú

častnili se někteří členové obecního zastupitelstva mě
sta Ronova n. Doubr., vzdělávací ikatolický sociální
spolek »Rovnost«, sdružení katolické mládeže ze všech
přifařených obcí, sl. sbor. dobrovolných hasičů v Ro
nově n. Doubr., si. sbor dobrovolných hasičů v Žleb.
Chválovicích a velmi četné obecenstvo jednak místní,
jednak z okolních osad. V pohádkovém háji lampionů
počtem přes 80 obrážely se vkusně lesklé hřebeny ha
sičských helem. Po průvodu zapěna u sochy Panny Ma
rie píseň k sv. Václavu a třikráte provolána sláva. Na
to opakován ohňostroj v malebných skupinách, sestro
jených prvním českým pyrotechnikem Hájkem z Pra
hy. Zvláště pěkně ozdoben byl letos dům pana učitele
Em. Culka, veliké pozornosti se těšilo vkusné ozdobe
ní zámeckého balkonu. — Svatý Václave! Slabé posilň,
zažeň zrádce všechny, probuď spící, všechny nadchní
dnes, dej, by v srdce věrná Čechů Tvojich víra, láska,
pokoj již se snes! — (Půjčování knih.) Všem členům
sdružení katolické mládeže oznamujeme, že knihy půj
čují se pravidelně v neděli a ve svátek od 1—2 hod.
odpol. ve spolkové místnosti p. J. Vávry. Knihy půjčuje
Josef Bukovský. — (Dikůvzdání.) Litujeme velice od
chodu horlivého člena Františka Karla, jednatele sdru
žení mládeže a přejeme mu v cizině mnoho štěstí. Snad
na nás nezapomene. Týž svojí pílí má veliké zásluhy o
rozšíření“ knihovny a zvláště na poli divadelním ztrá
chne jednu z nejlepších mužských sil. Zaplať Bůh za
vše, co vykonáno pro dobrou katolickou věc. Výbor
mládeže. -——(Účast na eucharistickém sjezdu ve Vídni.)
Z naší osady účastnilo se na 50 lidí sjezdu. V průvodu
ve Vídní přidal se k nám pan baron Česlav Reiský
z Vilímova a statečně kráčel s námi až na stanoviště
na >»Heldenplatz«. Všichni účastníci vrátili se zdrávi
domů, litujíce, že sjezd eucharistický nepořádá se na
přesrok opět v Rakousku. Zdař Bůh! — (Školní.) Na
naší chlapecké škole měšťanské zavedena na zkoušku

koedukace. Nevíme ještě, jak se věc osvědčí. Vyčkáme!
— (Výstraha.) Nějaký zlomyslný člověk rozšiřuje po
věrečné modlitbičky v Ronově n. D. a okolí a zasílá je
k opisování a to devětkráte. Každý, kdo něco podob
ného dostane, ať to'hodí do plotny.

Opravené vydání mluvnice Gebauerovy. Před dvě
ma roky dostal se nám do rukou dopis absolventa mě
šťanské školy, psaný ve Vídni po půl roku po vyjití
žákově ze školy. Bylo nám s podivem, že na čtyřech

vopisných a slohových chyb. Tomu jsme se podivo
vali tenkrát. Dnes však údiv náš pominul a my si klid
ně ony hrubé chyby vysvětlujeme, když čteme zaslá
no p. Františka Skočdopole, ředitele obecné a měšťanské
školy v Ronově nad Doubravou v č. 38. roč. XVIIL z
20./9. 1912 v čáslavské »Pravdě.« Zasláno je adresová
no dopisovatelům do Štítu. V několika řádcích mimo
různé germanismy jsou 2 (pravíme dvě) hrubé chyby
mluvnické. Pan dopisovatel píše: »Nedávno kráčel
jsem .... z mého dumání: byl jsem najednou nepříz
nivě vyrušen.« Průměrný žáček na konci školního roku
v prvé latinské by mu řekl: »Pane řediteli, nepíše se
z mého dumání, nýbrž ze svého dumání.. Dále táž
hrubá chyba ku konci: »Když jsem se blížil již cíli ce
sty mé.< (Řekl by opět žáček . ...cíli cesty své.) Tedy
slovy dvě hrubé chyby udělá p. ředitel měšť. škol ve
20. stoleti v několika řádcích. O obsahu samotném zmi

Řovati se nebudeme. K němupoukazujeme všechny sta
rostlivé otce, až budou mluviti © nepokoji ve městě, aby
si obsah náležitě přečetli a jsou-li aspoň z 50 procent
pravdymilovní, poznají, jací lidé nejvíce štvou jak u
nás tak jinde. Každý žáček teď může s klidem řici: Pa
ne řediteli, jděte se sám trochu přicvičit mluvnici a pak
opravujte nás!. Duch p. pisatele zaslána jest tak silný
a svěží, že jeho řeči, pokud jsme slyšeli a zprávy v
»Pravdě« většinou buď začínají neb končí: »Šuměly
stromy a dole hučela voda« a mezitím jak lidé bydleli
v děrách a lev procházel se kolem.

. Křížíce u Jilemnice. Ačkoliv naše dědina malá a
v horách, přece oslavila památku sv. Václava způso
bem — možno říci — slavným na zdejší poměry. Nej
prve konala se třídenní pobožnost k uctění Nejsvětější
Svátosti Oltářní v pátek, v sobotu a v neděli, k niž

scházeli se obyvatelé z roztroušených chaloupek v po
čtu velmi hojném. Zvláště o kázaních byla prostora ko

seda Jednoty sv. Janské Ant. Hejzlar, místní farář, pou
čnou přednášku o vlastenectví. Poukázal na důležitost
lásky k vlasti, zvláště v kraji, kde blízko jsou hranice

ře německé. Povzbuzoval k vlasenectví pravému,
které záleží v tom, že hájíme spravedlnost a práva
svého národa. S nevšední pozorností byla přednáška
vyslechnuta. Po ní následovala jednoaktovka »Jen žád
né klení« od P. Bertona. Ač delší dobu herci naši ne
měli příležitosti ukázati své umění, přece bez chyby se
hráli své úlohy. Po jednoaktovce bavili se všichni při
tomní nenuceně až do 11. hodiny. Vykonala se zároveň
sbírka na Matici Svatováclavskou a vynesla 16 K, což
na chudý kraj jest suma veliká. Tímto vzdává Jednota
srdečné »Zaplať Pán Bůh« všem dobrodincům Matice.
Výbor.

Pravé příčinynašichvolebaíchnezdarů na Opočes
ska. Tvrdím se vší jistotou, že na Opočensku jest na
šinců daleko více, než příslušníků u všech jiných stran
zabarvení pokrokářského dohromady. | Plno křesťan
ských sociálů však jest existenčně závislých, takže tito
Jsou při volbách pro nás úplně ztraceni. Zákon sice pra
ví, že má býti volba zcela svobodná, ale právě ti lidé,
kteří nejvíce bouchají na buben lidovosti, dovedou nej
různějšími kličkami svobodu volební u lidu obmezovati.
A tak našímec zhusta netoliko nevolí svého kandidáta.



Agrárniíci na zdejším okrese chovají se k nám zrovna
tak jako Němci k českým lidem v uzavíraném území.
Dovedou se proti nátt spojiti i se soc. demokraty, kteří
jim potom statky rozbíjeli. Jest to zvláštní, jak z ne
návisti proti církvi dovedou zapomínati i na svůj sta
vovský program, ačkoli sami říkají, že jsou stranou tří

dní. Kdyby nebyli tolik protí církví zaujatí, mohli by
chom my zemědělci býti za jedno a dovedli bychom lé
pe čeliti plánům rudé internacionály. A teď si všimněme
některých specialit při posledních říšských volbách. V
Čánce bylo loni 105 oprávněných voličů. 2 z nich ne
byli nedopatřením do seznamu zanešeni. Počítejme tedy
103. Z těch svým smýšlením byli 3 sociálný demokraté,
7 agrárníků a 93 katolických zemědělců. Ze 7 agrární
ků jest jich 5 v obecním zastupitelstvu (starosta jest ta
ké agrárník). V témž obec. zastupitelstvu jsou 4 našin
ci. Malá převaha agrárníků způsobila, že volební komi
se sestávala při volbách skoro ze samých agrárníků.
Přiznáváme našim agrárníkům, že jsou to lidé slušní,
solidní. Ale jakmile běží o agrární politiku, najednou Ja
ko by se povahy jejich měnily. Na př. p. předseda teh

dejší komise má veliký statek, několik obytných stave
ni, tedy také čeleď a nájemníky. Zeptejte se, kolik lidf
pod jeho krovem žijících se odvážilo voliti proti agrár
níkům. Jednomu občanu jest přes 80 let. Předseda vě

starci k volbě pro chatrné zdraví 'nechtělo, vzkázal
pro něho. A když přece nešel, poslal pro něho strážníka.
Ovšem pro katolického voliče by byl obecního zřízen
ce neposílal. Pří přijímání volebních lístků jsme dobře
pozorovali, jak má p. předseda dobrý zrak. Lístek se
jménem agrárního kandidáta uložil do urny velice ele
wantně, ale listky opačné vhodil do urny rychle s mr
zutým výrazem. Také jeden náš lístek byl odmítnut,
ačkoli jméno našeho kandidáta bylo Aapsáno zcela sprá
vně, a to jen proto, že se ocitlo malým nedopatřením v
rubrice »zaměstnání«. Myslime však, že nevolila rubri
ka, nýbrž občan, který to psal,'a dal zřetelně na jevo,
koho si přeje. Pánům to však bylo — nesrozumitelné.
Kdo se s některými lidmi také vůbec domluví? Ti, kteří
byli hodně dlužni, byli od svého věřitele před užší vol
bou navštívení. Ten jim již poskytl otcovskou poradu,
jak a koho voliti. Co měli chudáci dělati? Nevadilo, měl
li již našinec lístek napsaný. Dostal nové třebas dva.
Jiný člen komise získal několik hlasů, ovšem však zase
způsobem šikovným. Pan předseda věděl hned, kdo ko
ho volil a také hned po volbě prohlásil, že to nebude
tak zlé, prý přibylo agrárnímu kandidátoví tolik, kolik

našemu. Při volbě prvé měl náš kandidát 47 hlasů, a
grární pak 27. Při užší volbě tedy měl býti poměr hla
sů 53 : 33. Ale chyba lávky! Po konečném sečtení se
ukázal poměr 48 :38. Tedy našemu kandidátovi přibyl
takto hlas jediný a agrárnímu 11. Takový byl výsle
dek přes to, že při užší volbě dostavilo se k urně o 12
našinců více než při volbě prvé. Když jsme sčítali své
lidi, když jsme uslyšeli předběžný úsudek předsedy, tá
zali jsme se s úžasem, jak jest možný výsledek tak pře
kvapující. Členové komise zůstali po sebrání lístků až
do jich čtení asi hodinu sami. A proč to tak dlouho tr

valo, jsme se nedověděli. — Slyšel jsem doslovně ji
ného agrárního předsedu z menší obce, než jest naše,
promluviti ve společnosti agrárníků doslovně toto: +A
my jsme klerikálnímu kandidátu před 4 roky u nás u
kradli 46 hlasů a on byl přece zvolen.« Proto příště
máme býti stále. bděll, pokud nejsou lístky zapečetě
ny a odnešeny. Dále nebuďme tolik bojácní, jednejme
všude dle svého přesvědčení! Kdyby v Čechách každý
katolík důsledně vystupoval při volbách dle svých zá
sad, zalekli by se všichni ti, kteří si nás dovolují zkra
covati. Přejeme svobodu každému, ale od nikoho si
nedejme bráti svobodu vlastní!

Na spolkový dům Jednoty sv. Václava v Dobrušce
darovali P. T. pp. tyto oBnosy (počítáno v korunách):
P. Román J. Lelek O. S. B., kaplan v Polici n. Met. 3,
Fr. Janoušek, farář ve Vápně 5, .J. Kašpar, děkan v
Rosicích 1, K. Machaček, děkan v Abtsdorfu 2, K. Bauch,
farář v Červeném Kostelci 1, Fr. Rysner, kněz defic. v
Cerekvící u Vys. Mýta 2, dr. J. Soukup, kap. děkan v
Hradci Králové 5, Ant. Pogerth, kanovník v Hradci
Král. 3, Ant. Vitvar, farář v Novém Hradci Králové t,
AL.Peměkl, farář ve Zruči 1, Jan Novohradský, farář v

Černikovicích 2, Jos. Holzmann, farář v Kaliští u Hum
polce 2.20, Jos. Kulda, exposita ve Větrném Jeníkově I,
dr. Fr. Reyl, kanovník v Hradci Král. 5, Fr. Kuřil, fa
rář v Kuklenách 2, dr. G. Domabyl, prof. theol. v Hrad
ci Králové 2, Vlad. Sekera, ředitel ústavu hluchoněm. v
Hradci Králové 2, dr. Jos. Huráň, bisk. sekretář v Hrad

ci Král. 2, K. Kotrbelec, děkan v. v. v Hradci Král. 1,
Fr. Hampl, kanovník v Hradci Král. 2, Leopoldina Ziko
vá ve Veltrusích 2, Jos. Dejl, emer. farář v Jablonném
n, Orl. 5, Al. Kaván, farář v Roketnici n. J. 5, M. Musil,
děkan v Hradci Král. 5, J. Sedláček, farář v Solopiskách
1, B. Blecha, kaplan v Solopiskách 1, Fr. Klus, děkan v
Košicích 1, Fr. Zrzavecký, kaplan v Litomyšli 2, Fr. Ker
ner, kanovník v Hradci Král. 2, Jos. Zelený, kaplan v
Sedlci u Hory Kutné 1, Fr. Dražil, kněz jub. v. v. ve
St Boleslavi 1, dr. J. N. Jindra, prof. past. v Hradci
Král. 10, Lud. Flieder, kaplan v Branné 3, Kar. Vimr,
bisk. vik. sekr. v Čestíně 2, P. Wilh. Schuster, Prior O.
S. A, Vrchlabí 2, Ant „Macháň, kooperator v Pouchově
1, Jos. Aster, kooperator v Josefově1, Jan Kaván, ka
techeta v Hlinsku 2, L. Hora, farář v Dašicích.2, Jos.
Ptáček, farát v Sedlci u Kutné Hory 2, Jos. Stejskal fa
rář v Studnici 2, K. Adam, larář v Moravanech 2, V.
Nepokoj, farát v Ostřetíně u Holic I,. Ant. Audrlický,
kaplan v Sadské 2, Jos. Růssler, kaplan ve V. Ouřímě

3, Fr. Naxera, kaplan v Rovni u Pardubic 1, Englb. Sta
rý, b. k. rada a děkan v Rovni u Pardubic 5, J. Dvořák,
farář v Dušejově 20, Fr. Paleček, larář v Kovářově 1,
V. Dvořáček, farář v Nížkově 2, Fr. Náhlík farář ve
Chvojně 1, Aug. Novák, farář v Dobřenících 1, Rud. Du
fek, kaplan v Činěvsi 1, Vik. Gartner, kaplanv Daši
cích u Pardubic 2, Jan Hejtmánek, bisk. vik. v Bystrém
u Poličky 1, K. Hrdina, far. ve Chvalkovicích u Č. Ska
Jice 2, J. Záruba, farář v Gruntě p. Kolín 5, Jos. Filip,
farář v Trstenici 2, Jos. Vlček, osob. děkan v Dol. Ú
Jezdě u Litomyšle 1, Jan Procházka, kat. v. v. v Boh
dašíně 2, K. Havran, farář v Korouhví 1, F. Blecha, dě
kan v Solnici 2, Farní úřad v Úpici 1, Jos. Elitzer, fa
rář v Ranné u Hlinska 2, P. C. Salfický, farář v Polici
n. Met. 5, Fr. Urválek, spírit. Voršilek v České Skalici
2, Josef Jiříček, katecheta v Polici n. Met. 2, Fr. Grudič,
kaplanv Červ. Kostelci 4, Fr. Tomíček, děkan ve Vel.
Ouřímě u Solnice 2, Josef Krihl, farář v Hořičkách 2.
Bayer Václ., konsist. bisk. archivář v Hradci Král. 2,
Jan Brabec, kaplan v Hradci Král. 2, Št. Dvořák, děkan
ve Skutči 2, Ed. Franc, kaplan v Žiželicích 1, Václ. Dvo
řák, farář v Sádku u Poličky 1, P. Ant. Krása v Polici
n. Met. 3, J. Jahoda, koop. v Lipnici u Světlé 1, Bayer,
farát v Jablonci n. Jiz. 1, Jan Rameš, farář ve Smida
řech 2, Al. Kuřík, kaplan v Jablonci n. Jiz. I, J. Král,
tarář v Suchdole u Kutné Hory I, Jos. Forman, katech.
v Něm. Brodě 2, Jos „Tuček, farář v Bělém u Rokytni
ce 2, Jos. Pecháček, kaplan v Solnici 2, Václ. Kopecký,
prof. v. v. v Nových Hradech 1, J. Macháček, děkan
ve výsl. v Proseči u Skutče 3, Jaroslav Pavelka, kaplan
v Chlebich 1, Fr. Bílek, kaplan v Lanškrouně 1, XY v
Poděbradech 0.50, Jindř. Svoboda, kaplan na Hořičkách
2, Jos. Pospíšil, bisk. vik. v Novém Bydžově5, Al. Sigl,
kaplan v Roztokách 10, Tomáš Koutník, farář ve Zbra
slavících 1, Jos. Michálek, kaplan v Jilemnici 2, Jos.
Jankovský, starosta v Kojetíně u Milevska 2, Ferd.
Audrlický, farář v BIl. Újezdě 10, Štěp. Bobek, kaplan
v Bíl. Újezdě 10. — O další příspěvky prosí Křesť. jed
nota sv. Václava v Dobrušce.

SINGEROVY|
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mechs vedlejším znakem

Singer Co. akclová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, u Iabského mostu 270.vV——,

Různé zprávy.
Skon českého kněze v Americe. (Dopis z Jackson

Mínn.) Nedávno umřel nám zase jeden český kněz. Je
škoda každého mladého života — a tohoto dvojnásob.
Velebný pán Koníček byl jenom 33 let stár a teprv 10
let knězem. Ale plaťí o něm: »non multa, sed multum“.
Byl vysvěcen v roce 1902 a 1905po kratičké přípravě
v semináři v Lovani povolán biskupem Van de Vyve
rem do diecése v Richmondu ve Virginii. A dán mu ú

kol věru k nezávidění: organisovat českou osadu mezi
našimi krajany, kteří už na polovic od víry své odpadli.
Sám biskup mnoho nedoufal. Měl smutné zkušenosti z
dřívějška. Ale náš mladý kněz vzal si k tomuto těžkému
úkolu na pomoc obětavou, nadšenou lásku k svým kra
janám. Na sv. Václava 1905 přišel a 15. ledna 1906 po
čata stavba farního kostela, téměř zároveň farní budo
vy. Na sv. Jana Nep. přichází biskup celý překvapen
světit kostel tam, kde dříve marně snažil se založiti
missijní stanici. A což si měl mysliti, když v roce 1907
byl volán opět — světit druhý český kostel, který naši
krajani pod vedením vel. pána Konička postavili sř v
sousednůn okrese! Aby zásluha veleb. pána byla oceně
na, nutno neznalým poměrů vysvětliti, že katolici ame
ričtí všechny výlohysami ze svých kapes dobrovolnou
sbírkou si musí hradit, na kostel, faru, plat knězi, plat
biskupovi,na vydržování kněžského semináře, sirotčin
ce a pod. Veškerý majetek farní osady, ku kterému si
pomohli, podle círk. zák. musí dáti knihovně na jméno
diecés. biskupa zapsati. Zajisté neby) k necti své dlécési
mateřské vp. Koniček. A nejen to; při prvním kostele, jím
postaveném k úctě Nejsv. Srdce Páně, založil městečko
s poštovním úřadem. jemuž vládou Spoj. Států povoleno
bylo jméno New Bohemi a na věčnou památku, že i v
daleké, historicky tolik památné Virginii, žijí naši čeští
krajané. Blíže kostela zbudoval osadní sí pro schůze
i zábavy, jsa tak starostlivým otcem (v Americe i ne
katolíci zovou katolického kněze Father — otec) svým
farnikům. A nebylo by spravedlivo zapomenout při této
vzpomínce na jeho činnost na jého mladistvou sestřičku
Aninku, snad jen ISletou, která mu byla hospodyní a —
varhaníkem. Najímat řiditele kůru — to pro počátek
aspoň, kdy peněz nebylo, je drahý luxus; a ona jistě
byla ochotnou — zadarmo. A zemřel velebný Dán jako
oběť svého vznešeného povolání. Spěchaje pěšky jed
nou do sousední osady zpovídat, uhnal si chřipku, kte
rá v jeho slabém těje se vyvinula v souchotiny, jež zlo
mily ten život mladý, nadějný. Byl pohřben mezi svý

žími) spěchá jej uložit ve hrob takdaleko od dtahé víla

sti, otce, sester, bratří, na které on tak Často vzpomt.

%

nal Jeho důvěrný přítel, vel. pán T. O'Farrell chce ká
zat nad jeho rakví a — nemůže slovo ze sebe vypravit;
pláč drhne mu hrdlo. Jediný český kněz přítomný vel.
půn Šott z Baltimore, končí českou řeč svou, že není

|-třeba vel. pánu pomníkuna jeho hrob, jeho pomník že

| de kostel a celá osada, který sám si postavil. Je bolest
no pro otce a sourozence vel. pána jen vzpomefoutí si,
že nen! už více toho, s nímž téměř nedávno se loučili:
a že ani jim není možno u jeho hrobu pokleknóuti. Ale

| hrdi mohou být na svého syna a bratra, že jeho památ
| ka v daleké cizině je požehnána. Můžeto být útěchou?
| A dlecése hradecká neobětovala jednoho ze synů svých

zbytečně. Mnoho vykonal za mořem pro víru a řeč na
ši. Jeho osadníci ve veřejném projevu v novinách práví
mezi jiným: »... V našich srdcích sí postavil pomník
svým sebezapíráním a horlivosti při vykonávání svých
kněžských povinností;tu neznal únavy, a mnohdyi ne
dostatek mu zaklepal na dvéře, jak to obyčejně bývá
při začátcích osady. To vědí jen ti, kteří v podobných
poměrech se nalézali... Kéž mu je Pán Bůh štědrým

(odplatitelem za všecko, co pro nás učinil. My se mu
již. nemůžeme odsloužiti jenom modlitbou. Lehké odpo
činuti dejž mu, ó Pane, a světlo věčné ať mu svttť. E. K.

Schůze účastníků tří českých poutí do Lurd. U pří
ležitosti světového eucharistického kongresu, který zla
tým písmem zaznamenán bude v annálech katolického
Rakouska a církve. svaté, konala se v sobotu dne 14.
září odpoledne v chrámu Páně: minoritského kláštera

na Alserstrasse velice četně navštívená schůze všech
poutníků, kteři se pod duchovním vedením vdp. kons.
rady L. Koliska některé ze tří výprav do Lurd súčast
nili. Po dojemném kázání vdp. faráře Brože a po ob
šírném a věcném referátu vdp. prot. Karla Kolíska o
zázracích lurdských měl nejdůstojnější protektor 3. pou
tí J. E. kardinál ze Skrbenských z Prahy pontifikální
sv. požehnání, při kterémž litanie, jakož i jimavé vložky
precisně pělo chvalně známé kvarteto vdp. bratří Ko
lisků. Po sv. požehnání navrhl předseda lurdské schů
ze vdp. rada Kolísek, aby byl vznešenému příznivci če
ských poutníků J. M. biskupu lurdskému dru. Schopfro
vi, jenž naši schůzi obeslal delegací francouzských kně
ží, zaslán holdovací telegram, což bylo za frenetického
aplausu přijato. Po té děkoval vdp. rada Kolísek poutní
kům za sympatické projevy a spolu vzpomněl oněch
hanlivých dopisů, v nichž byl viněn ze zištnosti. Odpou
ští rád svým nepřátelům, neboť jej blaží vědomi, že
vše podnikl z lásky k Panně lurdské. Upozornil na vel
ké výhody poutí čistě českých. Navrhuje, aby se založil
českoslovanský spolek pro pořádání poutť do Lurd, lou
čí se vdp. rada tklivě se všemi, jež byl přivedl na mí
sto omilostněné, Vdp. farář Stárek vzpomíná zásluh
vdp. rady Kolíska i jeho vdpp. bratři a prosí je, aby i
dále poutníky do Lurd vedli. Rovněž i vdpp. faráři Ko
lenec a Rudolecký děkují vdp. radovi Kolískovi za ve
škerou námahu obhajují jej proti různým nespraved
livým pomluvám. Konečně kaplan dp. Róssler ujímá se
slova a vybízi poutníky, aby nepřestali putovati dó
Lurd, kde Bůh na přímluvu Matky Boží tolik četných
zázraků tvoří. Uznávaje, s jakými obětmi a nesnázemi
pořádání poutí jest spojeno, souhlasí s návrhem vdp.
rady Koříska, aby se zřídil spolek pro Čechy, Moravu a
Slezsko, který by jednou za dva roky, event. i každo
ročně pouť do Lurd pořádal. Ano, takového spolku jest
nanejvýš potřebl mají-li čeští poutníci míti z pouti du
chovního užitku. Proto vybízí kaplan dp. Róssler pří
tomné, aby ve svém okoli podporovali tuto akci a pro
zamýšlený spolek lurdský četných 'příznivců získali.
Prosí též vdp. radu Kolíska i jeho pp. bratry, aby svý
mi vzácnými a bohatými zkušenostmi byli nápomocni.
Když pak se nikdo ke slovu již nepřihlásil, ukončena
tato zdařilá schůze za souhlasu všech, aby se spolek
lurdský se sídlem v Praze co nejdříve zřídil. Kaplan
Róssler uvolil se vypracovati stanovy a svolati schůzí
do Prahy, na které vše bližší bude ujednáno. Den a ho
dina schůze, jakož i místnost bude včas oznámena. V

těchto dnech odeslána uctivá prosba na J. M. nejdp.
kardinála pražského, aby milostivě převzíti ráčil pro
tektorát Přihlášky, jakož i dotazy buďtež prozatím lask.
tízeny na adresu: P. Jos, Rěssler, kaplan, Velký Ouřím
u Solnice — Čechy. Tož, českoslovanský lurdský spo
lek vivat, crescat, floreatl

Jako upomínka na omcharistický sjezd ve Vídmi vy
šla pozoruhodná brožura: »Průvody s Velebnou Sváto
stí v Lurdech«. Cena 8 hal., poštou 10 hal., 4 exempl.
poštou 30 hal., 12 exempl. 80 hal., 24 exempl. 1.60 K, 48
exempl. 3 K, 100 exempl. 6 K franko. Hodil se velice k
povzbuzení úcty k. Nejsv. Svátosti Oltářní. Objednávejte
hromadně od »České sekce diecésního komitétu v Č.
Budějovicích«. Peníze možno poslati též v poštovních
známkách v psaní.

Všelicos. Národní železniční svaz španělský prohlá
sil v neděli 2686 proti 84 hlasům generální stávku. —
Habešský následník trůnu věnoval našemu císaři mladé
ho Iva a zlatý čestný štít se dvěma stříbrnými kopími.
Tyto dary jsou nejvyšším vyznamenáním pro zahraniční
panovníky. — Nejvyšší soudní dvůr prohlásil, že obecní
přirážky jsou zabavitelny. — Učitel obecné školy V.
Lamszus v Hamburku propuštěn ze školní služby bez
pense proto, že vydal knihu, v níž temnými barvami
liči hrůzy budoucí války. Prý učitel s takovými názory
nemůže býti za žádných okolností vychovatelem | lidu!
Pravá německá kultura! — V Uhrách velké škody způ
sobeny povodněmi na Tise. — Při. revisi v kanceláři
Lenské společnostina Sibiři přišlo se na to, že společ
nost ošidila stát o pět milionů rublů na daních. — Dů
stojnické zkoušky jednoročních dobroeolníků ©dopadly
vůbec letos všude neobyčejně. špatně. Vinu na tom má
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mový výnos ministra vojenství, jímž tyto důstojnické

vzoru. pařížských apačů vyzbrojili se zvláštním vatova
ným spodním šatem, do něhož jsou všity jehly, takže
když policista učiní na ně útok, utrpí povážlivé zraně
ní, poněvadž, jakmile uchopl sufražetku za rámě. roz
drásá si o jehly ruce. — Místodržitelství v Terstě za
stavilo přípravy k obecním volbám, poněvadž italští
držitelé moci zamítli 266 reklamací, které podala slo
vínsko-německá koalice. — Ruský car jmenoval ru
munského krále polním maršálkem své armády. — V
lázních Poděbradech navrtán za kostelem ve hloubce
91.6 m nový léčební pramen, který dává za minutu 54
litrů vody. — Pruští biskupové požádali spolkovou radu,
aby byl zrušen zákon o jesuitech.

České Illastrované Noviny přinášejí v 38. čísle vel
mi zdařilá vyobrazení důležitých scenerif z eucharistic
kého kongresu. Obrázkový ten list jest velikou podpo
rou vídeňských Čechů a snaží se horlivě obsloužiti své
čtenářstvo vybraným obsahem jak textovým, tak illu
stračním. Adresa administrace: České Illustrované No
viny, Vídeň X-1, Favoritenstrasse 130..

Neplačte úad svým osudem! Ten nejhorší mají ú
dělem nevidomé dívky venku v bkdě a nouzi. Pomoz
me Útulně slepých dívek, Praha-Kampa, aby jich hodně
zaopatřila. Administrace t 1. příspěvky uveřejní.

víte, jaká to hrozná némoc. Máte jistě v paměti, jak ten
váš drahý chřadl, před vašima očima pozvolně umíral.
Snad to ještě byl mladý člověk, snad otec rodiny, snad
drahá matička, bratříček nebo sestřička a nebylo jim
pomoci. Den ze dne trpěli více, až konečně smrt byla
Jim vysvoboditelkou. Kdyby byl došel účelného léčení
'v sanatoriu, mohl být zachován. Takové sanatorium
pro tyto trpící staví na Pleši nákladem 1 mil. K Český
"pom. zem. spolek pro nemocné plicními chorobami. K

úhradě velikého stavebního kapitálu určen jest výtěžek
»Druhé České Loterie.« Losy prodávají se po 1 K ve
všech prodejnách. Zajisté že' nebude ani -jediného Če
cha, který by nebyl majitelem alespoň jednoho losu ve
prospěch nejnešťastnějších z nešťastných.

" Katolická Útulna pro české učně ve Vidal III
Schůtzengasse 30.,v budově českého kláštera spro
středkuje bezplatně místa učňům výhradně u křesťan

jich mravnost a zdraví nevzaly úhony. V neděli shro
mažďuje hochy ve svých besidkách k poučným před
náškám a ušlechtilé zábavě, kde nabývají. jakési. ná

hrady za radosti otcovského domu. Útulna přihlíží též
k tomu, by se učňové odborově vzdělali, by Jednou do
vedností a zdatnosti v. řemesle mohli snáze soutěžiti v
bojí o skývu chleba. Rodičové katoličtí. kteří posílají
své syny do Vídně na učení. obraťte se nejprve na Ú
tulnu, sdělte v dostatečně známkovaném dopisu, jakému
femeslu míní se hoch. věnovati, přejete-li si umístění v
české či německé rodině a pod. Upozorňujeme, že místa
elektrotechniků a strojních zámečníků těžko se obstará

přiložt se 10haléřová známka na odpověď. Před od
povědf neposílejte hocha do Vídně.

Česká banka v Praze. Stav peněžních vkladů činí
koncém měsíce září K 20.142.661.09, tudiž o K 631.472.47

vicekn: v měsíci předešlém.IČeskoslovanskézáložny v Praze-li., Spálenáal.
č 9% měsíki září vloženo K 79.127.—,vybráno K
ELI8SŘÍ Spiacehých podílů K 38.809.—. Obrat od 1.

ledna o 30. září 1912 K 4.313.553.62. Našinci, podporujte
svůj katolický peněžní ústav. ,

“ »Veákovan«, kalendář českých katol zemědělců v
království Českém,. vyšel a začíná se právě rozestlati.
Kalendář vyniká“ bohatou čáští zábavnou i hospodář

zení Doporučujeme přoto kalendář této přední katol

ném prodeji prodává se kalendář »Venkovan« kus za
jednu korunu i s poštou. Při hromadných objednávkách[
stojí tucet kalendářů 8 K nevyplaceně, Zároveň upozor
ujeme, že totéž zemědělské Sdružení vydalo malé ka
lendáře kapesní, které obsahují vedle kalendaria a zá

hodí se kalendařik tento zvláště naší omladině a funkci
onářům našich ralffeisenek. Objednávky přijímá a obra
tem vyřizuje »Sdružení česk. katol. zemědělců, Praha
I., Velká Karlova ul. č. 8. n.«

Příloba. K dnešnímu nákladu »Obnovy« přikládá
me seznam některých vynikajících spisů, vydaných, aa
ším Politickým družstvem tiskovým. Odporučujeme la
skavé pozornosti. Objednávky adresujte buď na Bisk.
tiskárnu anebo na Družstevní knihkupectví v Hradci

Belékatoj.Nakupehou košslstoří ověřen dodárati.

Mešní vína,
čéně přůvá,“ přírodní, neperašená; upjle

jakostiinabízí v Zoddiědh: nabo: lahvích j ju
pe. 70,80, 90 hal., 1 Ki výše firma

A lole.Čtšnvá

kásbalnén 7M
ěž sa POCTA uznáníporuce.*

dv 1 MH
+ se

; 0Me“

—

počínajíc. —

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB „„Wzájemnost'“ mm
69“ vwHronově čís. 186. "U

Vývoz lněného a modního zboží.
Doporučaje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky vininé i prací, dámskéi panské
plátna, damašky, ubrusy, ručníky ZefÍMY na kolile,
— —datyatd,překrásnýchmodníchvzorů.— —

vé sboží

M“ Výbavy pro nevěsty “U8
ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po

láme vyplaceně.1bak Ony ů vkusněrozdružených—— za ===--===L=====

OEB* Vpodnikutomto lze též bezpečněuložiti UB
vklady proti 6%,úrokování.

: a Zemského Brasn.

Svatováclavské Matice Školské.

kupní pramen2 pejvbodnějí o nejlevnějšínéuveškerých

prádle. praporů. příkrovů, koberců a
závodu v Čechách, k. dvorního dodavatele

rue usnávasíchreferencíaodpora
Obrázkové„oeaníky, rospočty,Všory8kvýběrufrank

h, levná pracovní síly ne venkově, čímů lovnější
yo 30%,nešneš všudejinde.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.
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obralajch zenání © Objednávkyvceně přes 20 Kuasí

Obdrňítete nejlepší! | řesť.-seciál. podnik!

Podnik podléhá revisi Zemského výboru král Ceského

vý Ve prospěch

kupní pramen vRakousk

S ©Čechách,K vo „ýrobnáchnejstaršího

v Jablonnémn. Orl. č. n)

Bez vlkoměrtské rošie vo. vlastních dílnách a

Jubil. 100 Jet. trvání a 40 let. vlastní činnovál.

psací a krosl.potřéby,

Svůj k avému!

dabeSo“
RAL Adalbertinum.

Vláda peněz.
Dílotočítá 1200stran.GN- Pouzeza20E.
Dílo to působí všude, kam vniká, svým obsahem

pravou sensaci.
Objednávky vyřizuje

Dražslovní NDrEpebiní
v Hradci Králové, Adalbertinum.

ž = išádijícmšli
pros dldků
i3S stí
Aaa 85koosšstě

E edjijNšÍ

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

Biskupská knihtiskárna
| v Hradci Králové [7

nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku,

Oy mírné, vyřízenísprávné a rychlé.

|| Obrázky svatých4 v různých cenách, levné
j pro školní dítky,

obrázky smuteční
a upomínkyk sv.+
„přijímání.a zpovědí“sKO

v. Družstevním knihkupectví
v Eraáel Králové (Adalbertinam).
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Záložní úvěrní ÚSÍHY

a v Hradci Králové, 52
Od1.říjnat.r. vnové bankovní budově.
Akc. kapitát K 15,000.000"— Reserv. fondy ca K 2,700.

Stav vkladů koncem září K 40,984.000'—

Filiálky: Krakov, UliceWisina,Plzeň, Františkánskáulice, Praha, Josefskénám.(Patác
Obchodní a živnostenské komory), Semily (podružný úřad Rakousko-uherské banky).

Expositury: Chrudim,Jičín,šlaně, Turnov.

5 M:č (O OE 02vkladníknížky ADSK8Osit „ozn | 8Got9238|Vklady“ | sis
3 = 6 ; ukázkya běžnýúčet u "56 čaJE 3 ——a ncemniFhrb-5kb ete.
aPePe7e*Směnárna - Vadia - Akreditivy ., Výplata kuponů "==="

Účet nl Sat VelikostW Ta Tota ME -C 0000000000000spo eln a- es cm roku, '/,roku| 1 roku Úč t št :kouskéč./871, | | = etupoštov..
Únerské8a62,| depět |-| 75 |" E50 VBerlíně653)
Bosenské čis. pronajímá: |%2| 25| 275| 47 |K15—|K25—|K35—

Zálohy na cenné papíry. Bursovní příkazy.

Eskont směnek, devis. Informáční oddělení. Inkasa na tu- i cizozemská místa.Losové oddělení při fillálke v Krakově.

Velkoobchod uhlím. Ústřední prodejna cihlářskýchvýrobků.

Obchod všemi druhy cementu, sádry, vápna, olejů, petroleje.

Skladiště nejmodernělizzařízené.Spojeno kolejís nádrero-n | vací .

|Bakariccá vytahovadla.| Výhodyreexpedice. "Zálohyna uložené zboži.Ústavemzaložena:

Diskontní společnost vHradci Králové
2 z. 3p. S F. ©. o

Provádí: eskont faktur, účetníchúčetníchpohledávek a směnek. —Poskytuje: úvěryM |

směnečné.—- Zápůjškyna cennépapirys životnípojistky, s

Majitel:Poloké úružtro ové vHmi Králevé.—. i . Pre. Vydavatel«a so. „edaktor, abesto Podmm —Tikam Buk. fpifiskárnyv, be: , nd. “. s 04.
W $ om en pa " eees
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Příloha
Národohospodářská hlídka.

Na sjezdu mlynářů čČeskomoravských v Praze
[šský poslanec J. Důrich v řečí své >O mlynář
tví dnešní doby a jeho potřebách« kladl hlavní
i..z na to, že zákon by nebyl mlynářské
nu stavu nepříznivý, ale že výklad úřadů čelí pro
i a že nenastane zlepšení mlynářství, dokud vlá
la uherská nezruší terminový obchod cestou zá
:onodárnou. Rovněž se nešetří se strany úřadů
watných ustanovení všeobecného zákona občan
kého, pokud se týče udržování slupí; i vodního
kona se málo dbá. Instruktor živnost. společen
tev JUDr. K. Polák promluvil o významu orga
isace mlynářské. Tato organisace má 48 odbor
ných organisací s 2178 členy, kteří zaměstnávají
800 pomocníků a 333 učňů.

Pivovarníci naříkají. Na valné hromadě spolku
sro průmysl pivovarský v Praze zanaříkal si cís.
ada Zvěřiná, že výroba piva jest snad ohrožena.
ravil: »Již počátek kampaně, pokud se počasí tý
te, je málo potěšitelný a nutno doznati, že k veli
tému zklamání, jež nás překvapilo ohledně skliz
vě, přistupuje také zklamání ohledně odbytu piva.
Jvoce urodilo se v některých krajinách tolik, že
pro ten případ, že by se počasí zlepšilo, bude kon

curovati s pivem. Také všeobecné poměry dra
totní, jež nutí ke spořivosti, přispívají k tomu, že,
aokud se výstavu týče, dlužno naděje naše silně
zredukovati. Jediným světlým bodem v těchto
trudných poměrech mohla by býti konjunktura.
Jest nesporno, že průmyslových podniků značně
přibylo a stále ještě přibývá. Také zaměstnanost
dělnictva jest lepší, avšak přes to vše odbyt piva
klesá a sice jednak následkem šíření se zásad ab
stinentních, jednak podporováním prodeje nápojů
bezlíhových v továrnách a konečně znemožňová
ním, ba zakazováním dělnictvu píti pivo, jak tomu
nasvědčují samy nejnovější zprávy Žživnosten
ských inspektorů. Budiž mi dovoleno při příležito
sti této upozorniti na to, že nesmíme před šířením
se zásad abstinentních zavírati oči, neboť rněli jsme
příležitost konstatovati během roku minulého ne
jeden zjev, že naše rozhodující kruhy zdají se bý
ti tomuto za popularitou se ženoucímu hnutí na
kloněny. Po krocích, učiněných k uplatnění zásad
abstinentních mezi dělnictvem, ve škole a mezi

ké ve vojště a obáváme se, že bude vyžadovati
delší doby, než svedené kruhy přijdou k rozumné
mu poznání, že se nesmí pivo, tento lékařsky pro
pracujícího dělníka za nepostrádatelný prohláše

le

řalkou. Další ztížení pivovarské konjunktury příští
kampaně hledati dlužno také v neobyčejně vyso
ké míře úrokové. Uvážíte-li, velectění pánové, že
pivovary musí se dlužiti značné obnosy, že mají
mnoho nedoplatků a že musí hraditi krátkodobé
půjčky na vysoký úrok, samy pak vlastní pohle
dávky čekají dlouho a na úrok nízký, uznáte, že

ani v tomto ohledu nekyne průmyslu našemu žád
dná potěšitelná vyhlídka.« Tedy dle pánů pivo
várniíků hodně píti, pak bude národu blaze!

Druhý sjezd českých stavebních a bytových
družstev. Na výroční valné hromadě Českého

ství Českém bylo, jak známo, se strany českých
stavebních družstev projeveno souhlasné přání, a
by letošního roku konal se druhý sjezd staveb
ních a bytových družstev. Sděluje se nám právě,
že český zemský spolek pro reformu bytovou v
král. Českém bude tento sjezd pořádati, a to opět
v Praze, ve dnech 16. a 17. listopadu t. r. s tím
to programem: Obce a reforma bytová. Daňové a
poplatkové výhody pro malé byty. Úvěr pro sta
vební družstva. Jak zařizovati malé byty po strán
ce technické a zdravotní. Ve věci této neopome
neme přinésti včas další podrobnou zprávu.

r O
Fillálka Českého obchodního muses v Saraje

vě, České obchodní museum pracovalo již dlouho
na myšlence, aby země anektované a státy bal

průmysl. Po zkušenostech, nabytých opatrným
postupem celé řady měsíců, vstoupilo České ob
chodní museum ve vyjednávání s jedním ze svých
členů a důvěrníků v těchto zemích se zastupitel
skou firmou Milan R. Paranos v Sarajevě, která
se snažila uvésti na trh bošensko-hercegovský
zboží z Čech a upozornila na svou skutečnou způ
sobilost tím, že. zavedlajiž asi 60českých tová
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v Sarajevě. Hlavní činnost filiálky bude ovšem in
tensivní praktická činnost obchodní. Neobmezí se
tedy filiálka pouze na zprávy, informace, upozor
nění, nýbrž bude pomocí zpravodajství hledati in
teressenty, vstupovati s nimi ve stálý styk, získá
vati je pro dotyčné obchody a snažiti se od infor
mace a upozornění dojíti až k uzavření pevného
obchodu. Filiálka v Sarajevě bude co nejusilovně
ji zaváděti naše firmy na tamním trhu a přizpůso
bovati je v tomto směru. Pro zastoupení domu,
které by filiálka sama obstarávati nemohla, vy
najde a opatří schopné a spolehlivé zástupce. Fili
álka bude kreditní informace na požádání revido
vati, poněvadž informační kanceláře bývají často
nejasně a mnohdy i nesprávně informovány. Sprá
va filiálky uspořádá dvakrát neb třikrát do roka
pod vlajkou Českého obchodního musea výpravy
obchodníků bosenských do Čech, kam se má jeti
ovšem za účelem pouze obchodním. Veškeré do
tazy ochotně a bezplatně vyřídí České obchodní
museum v Praze V., Mikulášská tř. č. 9., telefon
čís. 928.

Všem našim důvěrníkům, jednatelům a pra
covníkům v odbočkách, Raiffelsenkám, jakož | me
zl mládeží. Blíží se doba podzimní a tu přirozeně
ruch organisační po delší letní přestávce značně
se zvýší. Ani my, přátelé, nesmíme zaháleti. Nut
no hned přiložiti ruce k dílu. Pohleďte jen na stra
nu agrární a soc. dem., jak obě tyto si čile počínají
a svými sliby a balamucením získávají stále půdy,
ačkoliv dnes každý rolník, chalupník a domkář
má o činnosti těchto dvou stran smutné zkuše
nosti. —

Každý z Vás ví, jak důležitý význam zejména
naše hospodářské instituce mají. ©Hospodářské
Sdružení za 3 roky doznalo přímo obrovského roz
machu, jakým nemuže se vykázati žádná jiná kor
porace. Dnes soustředěno jest v něm přes 510 od
boček, hospodářských spolků a besidek a peněžní
jeho obrat za loňský rok obnášel přes 10 mil. ko
run. Rychlý tento rozmach jest nejlepším důka
zem toho, jak Hospodářské Sdružení v řadách ze
mědělců jest oblíbeno a proto také podporováno.

Rovněž naše ústředí Raiffeisenek, družstev a
konsumů — Zemský Svaz — za krátkou dobu
svého trvání dosáhl přímo obdivuhodného výsled
ku a vzrůstu.

V Zemském Svazu soustředěno jest dnes přes
350 Raiffeisenek, družstev a konsumů, které ve

směs velice zdárně působí a docilují nejlepších výsledků.
Jsou celé řady obcí v království Českém, kde

bylo viděti z loňských volebních výsledků do říš
ské rady, a přece v mnohých takových obcích
našich hospodářských odboček a Raiffeisenek ne
stává a jsou naši stoupenci odkázáni na milost na
šich nepřátel.

Rovněž i u mnohých Raiffeisenek, které jsou
členy agrární jednoty, jest většina našich stoupen
ců a přece setrvávají tito i nadále v této agrárnické
instituci, našemu hnutí nejvíce nepřátelské, ačkoliv
vědí, jak to.s hospodářstvím jejím dopadá. Vzpo
meňte si jen na agrární jihlavskou motouzárnu.
Proto vzhůru, přátelé, ku práci! Postavte se na
vlastní nohy — založte si své odborové a druž
stevní organisace, které budou Vám pevnou zášti
tou v příštích dobách a nespokojujte se pouze
příslovím: »Nějak bylo, nějak bude.«

Tam, kde máte většinu v Raiffeisenkách, po
starejte se o to, aby tyto co nejdříve dostaly se
do bezpečí a přistoupily za členy našeho Zemské
ho Svazu.

Dopište na Hospodářské Sdružení do Prahy,
které Vám podá o všem informace a poradí, jak si
máte počínati, a to učiňte ještě dnes! Neodkládejte
to na doby pozdější, kdy snad již bude pozdě! Ho
spodářské Sdružení i Zemský Svaz vyšlou na kaž
dou schůzi zdarma odborné hospodářské řečníky
a pracovníky, — zašlou Vám tiskopisy, plakáty,
legitimace, brožury atd., takže žádných výloh s
pořádáním schůzí míti nebudete.

Každý upřímný stoupenec po přečtení těchto
řádků sední a piš ihned na adresu: Hospodářské
Sdružení českých křesťanských zemědělců, Pra
ha-II., Spálená ulice č. 9. a sděl místa, kde naše
hospodářské organisace nechají se založiti a při
čiň se zároveň o svolání schůze.

Socialní besídka.
Říjnové číslo »Maloživnostníka« (10) vyjde za

příčinou změny v redakci a administraci a revise
kníh asi o deset dní později. Všecky zásilky na
Sdružení českých katol. živnostníků adresovány
buďte takto: Redakce »Maloživnostníka«, Král.

Vinohrady 1585.
Rolmictví a židovstve, Víme dobře, jak právě
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s nimi navazují a náležejí k předním prodavačum
rolnických produktů. Kolik židů však pracuje při
těžké práci polní vlastníma rukama? Hledejte po
Čechách se svíčkou nejchudší židy, kteří by se u
volili vydělávat si chleba skutečnou prací rolnic
kou! Podobné poměry jsou v krajích jiných, tře
baže na některých místech přece shledáváme bílé
vrány. Nyní sám žid dr. Arthur Ruppin vrhá hoj
ně paprský na poměr židovstva k rolnictví. Vydal
knihu >Die Juden der Gegenwart«. V ní praví, že
v Německu pouze 3746 židů (tedy 1.3 procenta)
účastní se v zemědělství. Do toho počtu však po
čítá i židy zaměstnávající se zahradnictvím, les
nictvím, rybářstvím.

Ale kolik aspoň z těchto židu zaměstnává se
prací ruční? Ruppin praví: >A sám tento malý
počet židů žije se skrovnými výjimkami nikoli z
výnosu vlastní zemědělské práce, nýbrž jsou to
velkostatkáři a nájemcové, anebo náležejí do řady
prumyslových závodů na zpracování zeměděl
ských produktů.

A že vlastně v Rakousku rovněž není selského
stavu židovského, doznává Ruppin těmito slovy:
»V Haliči a Bukovině není sice nic neobyčejného,
že žid drží krávu anebo má větší chov dobytka,
ale skutečný židovský sedlák mne na dlouhých
cestách po Haliči nepotkal.«. A přece nyní židé
v Polsku mají ve své moci přes třetinu veškeré
půdy.

Velice zajímavý jest posudek Ruppinův o ži
dech v Rusku. Udává napřed statistiku kolonií a
pak pokračuje: »Půda v koloniích jest největším
dílem státním majetkem a jest přenechána koloni
stům do dědičného nájmu; menším dílem jest ma
jetkem kolonistů anebo jest spachtována od pri
vátních osob. Tyto rodiny však nevzdělávají spo
lečně samy své pole. Značný počet z nich propach
toval hospodářství dále, takže mezi 4022 rodinami
držícími hospodářství nachází se toliko 2568, kte
ré se samy hospodářstvím zaměstnávají.« Tedy
spekulace s najmutými pozemky podobná, jako při
blankoterminovém obchodě. I židovský pachtýř
umí si utvořiti svou bursu. Dědiční pachtýři židov
ští, jimž stát dal příležitost k poctivé práci, žijí
dále z potu podnájemců.

O židovských koloniích rolnických ve Spoi.
Státech severoamerických dr. Ruppin píše: »Tam
se nalézá jistý počet židovských kolonií, které po
vstaly od roku 1881 ze soukromého popudu přistě
hovalých ruských židů, brzy však buďto zanikly
anebo se musily obrátiti na židovské lidumily a
společnosti o pomoc. Ty kolonie, které dosud trva

Proč jenom mnoho těch kolonií rychle zanik
loP Židům se do tělesné práce nechtělo a země
dělský dělník jest tam velice drahý. Farmáři kře
sťanští, kteří si získali za nějaký čas obrovské jmě
ní, musili dlouho pracovati do úpadu, než si ušetři
li skrovný obnos.

A ještě jedna žaloba Ruppinovy knihy: »Je
ště dosud se hlásí, nemáme-li na zřeteli Zionisty,
nadšené pro Palestynu,.jen zcela chudí lidé ke
kolonisaci, kterým se musí poskytnouti půjčkou

lení až na nejmenší inventární kus.« Tak prý jest
aspoň postaráno o to, aby se s potřebným inven
tářem zacházelo opatrně.

Roku 1900 v Oděse mezi 150.000 židovských
obyvatel bylo neméně než 48.500, kteří činili ná

mřelých židů oděsských musilo býti pohřbeno bez
platně, 20 procent podle nejnižší sazby. Přes to
však židům naprosto se nechtělo dáti se do ho
spodářské práce, ačkoli jim vláda vyšla !vstříc
tak ochotně. A židé přece při své duševní čilosti
by vyzískali racionelním hospodářstvím z půdy
třikrát více než mužík, který jen velice zvolna
chápe význam moderního hospodaření,

Školský obzor.
Nespokojenost s ústředím pokrokového učitel

stva propuká znovu. Není divu, že stálé sladké sli
by, jež kýženého ovoce nenesou, budí konečně
rozmrzelost jak proti vůdčím politikům našeho ná
roda, tak proti učitelskému ústředí. Netrpělivost
stoupá také při pomyšlení, jak se dovedli učitelští
pohlaváři obohatiti na účet kolegů poplatníků. Vý
slednicí přirozenou jest otázka: »Jestliže jste do
vedli shrábnouti tolik tisíc pro sebe, nemohli jste
za tak dlouhou dobu rozvinouti ráznější akci, aby
se pomohlo v přední řadě právě nejchudším ko
legům?«

Pro informaci uvádíme některé stesky z opo
sičních pokrokových »Učitelských Novin< (ze dne
25. září):

»Myslím, že o nynější učitelské organisaci
kromě učitelův, inspektorův, okr. hejtmanův a tu
l tam některého novináře, který býval podučite
lem, v celém národě nikdo skoro nic neví. Jen ob
čanstvo okr. měst dvakrát či třikrát do rokx si



povídá, že »dnes jsou tu učitelové; zas budou ohtít
větší platy«, ale při tom se nerozeznává vládních
konferencí od >výbojných: schiůzí učitelských
jednot. Jaké hlubší vědomí o našem organisačním
životě má některý zemský agrární poslanec? Dle
pravdy význam učitelských sdružení pro králov
ství i pro markrabství je minimální. A možno-li,
ještě menší je význam našich jednotlivcu.

Ústřední spolky soustřeďují přes 14.000 členu,
z Čech 4, na Moravě 3 sediminy (slezský ústřední
spolek spojuje několik jednot bezvýznamným pou
tem pavučinovým). Obě organisace mají poměrně
velikou sílu finanční; na Moravě právě vykazují
příjem za min. rok 96.398 K; skoro 200.000 ročního
obratu, platí tam každý učitel 16 K ročního pří
spěvku (Pedag. Rozhledy a Věstník má zdarma).
V Čechách jsou příspěvky stabilisovány. V Jed
notě měšť. škol platíme 10 K za rok. Jsou tu uči
telky, spolky Vel. Prahy . . . těch peněz mělo by
se účelněji využitkovati! V Praze a v Brně všeli
jak se vykrucují a brání se snaze. aby za zkrocené
učitelstvo psali, mluvili a jednali s rázností nezá
vislých lidí řádní spolkoví sekretáři a samostatní
redaktoři org. listu. Jak chceme v dnešní konku
renci zájmů jednotlivých tříd se svými učit. tuž
banu proniknouti, když naše požadavky musí pro
nášeti. propagovati i obhajovati kolegové až JI)
hodinami týdně obtížení a na všecky strany opa
trně se ohlížející. protože ve svém veřejném vy
stupování kráčejí po hřebeně střechy? V Praze
dáváte předsedovi 4000 K, v Iirně 600, jednateli v
Praze 240 K, v Brně 400 K a jakémusi výpomoc
nému sekretáři 423 K upravte tyto nesrovnalo
sti a pro 800%)českých. pro 60000moravských kole
zuv ustanovte sekretáře, aby vyvolali a skutečně
vedli boj © úpravu platův osobně po celé zemi, a
dosaďte redaktory, kteří by nebyli akt. učiteli a

lirické s odpurci úpravy a akad. vzdělání.

Spory o jormu organisace nás stále oddalují od
poctivého rozdělení práce. Ústřední spolek mmorav
ský má ještě přes 4%) učitelů z měšť. škol a jde
ruku v ruce s učitelkami. Od sloučení všeho uči
telstva v ústředním spolku, »v rámci organisace
jednolité, silné, obsahující všechno učitelstvo ob.
i měšť. škol, očekává zdar. V Čechách už jsme
z těch snů procitli. Zdar vidíme teď v tom, aby
odbory měšť. škol při ústř. spolcích se zrušily, aby
provedla se dusledná rozluka učiteluv — odbor
ných učiteliv -- učitelek, aby bez lměvu konala
každá skupina svuj specielní úkol. Morava v mno
hém jde před námi, ale rozluky se ještě bojí.

Do Prahy 1 do Brna volá členstvo po decen
tralisaci. Toť stará. v (Praze nevyléčitelná nemoc.
Na Moravě nesoustřeďuje se po desetiletí všecko
na tři, čtyři jména, osoby v popředí se střídají'
(předsedové v poslední době: Úlehla, Havlík, Mrá
zek). o práci se dělí ještě Pozdník, Hradil, Matě
jin. Moiyčka, Kraus, Krumphole. Šilha, Havelka.
Gartner, Krejčí a jiní. Pro nás v království zní
idylický odstavec v jednatelské zprávě moravské:
>Kol. Aug. Kučerová převzala administraci a ex
pedici Žákovské knižnice a vypomáhala obětavě
předsedovi. řajemníku i jednateli . Při tom
trubcu mají na Moravě bezmála pětinu všeho uči
telstva, v Čechách ještě víc. Prací se však neroze
znává většina »činných: členuv od příživníkův!
Při nedostatku pracovních sil plýtvá se silami. O
véžný obor, učitelskou statistiku jsme se nestarali
a pojednou ia nemožné statistiky vyhazují se veli
ké penize. V Praze o výsledku mlčí. v Boskovi
cích otevřeně řekli, že 90 procent materiálu není
vubec k ničemu. Došlo 1630 učitelských rozpočtiv,
ale jsou »ledabylé, nesprávné, nemají valné ceny..
a věnována jim ohromná práce. V Praze práci ne
chali stát a školské komisi dali za venkovské uči
telstvo rozpočet, který nebyl ze sta procent k ni
čemu. Pokusy, aby venkov spolupracoval. se ne
daří. A přece jen potom přijdou veliké výsledky,
až v Praze a v Brně soustřeďovati se budou pení
ze a po venkově rozloží a vykoná se co nejvíce
práce.

My Kulturní dělníci máme tolik společného s
dělníky rukou! Když padne v příštích dnech poli
tikům vyrovnání, nám úprava a dělníkům volební

právo do sněmu, vydejne a rovljine heslo:Učitelští proletáři spojte se s dělnickými proletáři!
Kdyby naše taktika po celé půlstoletí byla správ
ná, bylo by bývalo tak prohlášeno a dle toho jed
náno už tuze dávno.«<

Doporučujeme

Myslíme, že očekávají »Učitelské Noviny< od

které výtky jsou upříliíšněné.Ale proč strany, kte
ré jsou na zemském sněmu zastoupené tolik četně,
slibovaly k vůlí mandátum učitelům tak štědře?
Není divu, že neupřímnost dochází nemilé odplaty.

Stávkokazové z učitelského stavu. Frumaruv
list staví na pranýř učitelku z Třebechovic, která
při dělnické stávce tahala továrníkovi trakař s
kožemi, jak dosvědčil sám učitel Šmída. Leč list
chytře zamlčuje, že učitel ten jest sice vybarvě
ným pokrokářem, ale že se nezachoval lépe než
jeho kolegyně. Kdyby nebýval na schůzi interpe
lován, byl by v zájmu svém nejraději mlčel. Nyní
se obrací hněv dělnictva stejnou měrou proti těm
oběma representantum skoly. Nechť tedy >»Učit.
Noviny. bez bázně svou kusou zprávu doplní!

Učitelé mlatcí na statcích evangelického vel
može. Socialistická »Volkstimme« píše: »Gester
ský blázen Štěpán Tisza, majitel 40 jiter úrodné
pudy, nekorunovaný král Uher, baví se nyní na
svém statku v pravdě královsky. Tři dny a tři no
ci museli nvní cikáni na zámku Gesterském bez
přestání hrát, aby vznešená společnost a předsta
vitelé úřední moci v tomto komitátu mohli se ná
ležitě bavit. Násilník chtěl svým hostum také ně
co ukázat. Svoji neobmezenou moc a bohatství!
Aby se mu ještě více mohli obdivovat a brát za
vzor. Celá společnost vyjela přímo z hodovní sí
ně do polí, kde dva ntocné mláticí stroje hltaly
spoustu obilních snopu. U každého stroje stál při
plnění pytlu černě oděný, zaprášený muž s černý
mi brejlemi na očích, který měl dohled na práci a
zaměstnán byl počítáním vymláceného obilí. Kdo
jsou tito zaprášení dělníci, kteří bojácně hrbí své
hřbety před zraky velmocného césara? >To jsou
učitelé z panství pana hraběte,- zní odpověď na
danou otázku. A skutečně. Obadělníci jsou učiteli,
kteří v prázdninách smí od časného rána pozdě
do neci — polykat prach při obsluhování mláti
cích stroju. Tuto práci jsou povinní vykonávat.
Učitelský plat se jim vyplácí pouze pod podmín
kou: že ve volném čase budou vypomáhat při
polním hospodářství!:
jich dětmi měli nějaký respekt, musí nosit černé

poroučí uherský tyran a státní úřady padají před
nímv otrockém ponížení v prach. — Jelikož žně
potrvají daleko přeszapočetí školního roku a u
končeny budou asi v polovině října, musí býti vy
učování odloženo až do té doby, neb učitelé musí
obsluhovat — mláticf stroje. Kdo se odváží odpo
rovat! Pán porouči! On, Tisza! César Uher, kte
rý šlape nohama veškeré zákony země.« Zprávu.
tuto zaznamenává centralistický »Dělnický Den
ník«. Hrabě Tisza je reformovaný evangelík.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

odborný M

— uměleckýzávod —|

mo Malby HÝ

oken kostelních. 8%

PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova p
nl. čís. 29nové blíže Ma M
lého náměstí, dříve přs»
80 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje 80

ku dodání oken chrá- 8
movych od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi- ©
guralnímu provedení a

sice i 37 železnými
rámy, síltémi,osazeními.

Veškeré rozpočty, akizey i odborná rada besplatné, D6>0
vší závaznosti ku definitirz.! objednávce.

ORP" Nosčetná veřejná i písemna pochvalná v=na 1.<ED

Založeno roku 1863

úrokuje veškoré 4%

komunálníchna5,
a zo zápůjček
RA CORNÉpapíry na 6%



Voledůstojným

duchovním a patronátním. úřadůmI

Odborný závod pozlacovačský

GAUDENC APPL
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

oltářů, "$$$
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Bozpočty a nákresy zdarma. Š
Na požádání dostavím ze ihned.

XKXKKKKKX

Založeno r. 18bu.

Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířská

BRarlaZavadila
nástupce Antonín Zavadil

v Hradci Králové,
'v'nově zřízených místnostech, Čelakovského tř.

(za živnostenským domem)
ku zhotovení veškerýchkos
stelních nádob ze stříbra,
bropzu a jiných kovů, od nej
Ieónodnššíhodo nejskvostněj

šíbo provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přežně, čistě a důkladně
zhotovuje se v mévlastnídílně
jen ručně, čímáumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou sa ceny přiměřené.

Yeškeré vzerky jsom Jeho
Blskupskou Milostí revido
vány.

Meiní nádoby jem v ohni
zatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních sc rv..le, řádně a
ievně vyřizují,

VšezaslámjenPVzorky, t-zpočty, nákres
hotové zb. zí naukázku fran o
se zašlou.

Chudším kostelum možnosplácet bez přírášek.
GBP- Sta odporučenía čestnýchaznání po ruce. ij

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou příseň
a důvěruzávodudomácímu.
Spolkům doporučuji rychlé a levné provedení

edznaká spolkových atd.

v Českých Budějovicích
“(—SE výrobou tužek. 3

Objednejte přímo u WEBRA tamtéž, ušetříte
Wap*>50 procent.

Jemné tužky cedrové tucet 80 h. Jemné tužky inkoustové
tucet 40h. Jemné tužky barevné tucet 80 h. Jemnétušky

pro desníky tucet 90 h. Jemné pro truhláře, tesaře,en. tucet 60 h. Obyčejmé velké bílé Lucet 15 h.
Držátka ma péra 144 kusů K 180. Vzorková zásilka:
od K 188 až 12 K dobírkou neb předem pouze u

ADOLFA WEBRAv Čes. Budějovicích,číslo 46.

Fén eewHradciové)
(proti Grandhotelu) :

přijímá vklady nakulšky= za4až Bo==
::úrok ato dle. výpovědi.

„SRD*"Soškí lístkyma požádánízdarma. bo

-Uhlí zohezšísíce
ce nejlevněji. 5

ŠBob. úvěrní společnost
zapesné společenstvo s ručením obmezeným

h

POTŘEBUJETE

SVĚTLO
Doporučujik nastávající době:

Olej řepkový se zárukou pravosti jasně a bez
zápachu hořící 1 kg. za 1 K 20 h,

svíčky hospodářské, kus 2 4, 6 b, 1 kg. za1K4h

svíčky voskové, gasolín, petrolej, karbid,
za nejlevnější denní ceny.

JOS. JELÍNEK,
parfamerie a mydlářství v Hradci Králové.

dál800-07000070 (OHK 00000001000100 ==
Paramenta.

loráce V, Aeškudla Syn
ž (protokolovuna drical

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Noškodly, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovezstva
avůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
v'ach kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku[5

š « se na rižádání franko zašlou.

o..

BuBrdnd0-08050400.60-0.00.0.000.00:0:0:8.0.0900.8.0.0.00008 jvEo TTUYTE

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

Rozpočty zdarma — Ceny levné.

KPJ XČB) X 7 K6 KGBYAX

*Jan Horák, :
soukenník x

v Rychnově nad Kněžnou
XBBX

zasíiá na požádání vždy X

dle roční salsony kollekci >
nejmovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- icizo

zemských.
Četná usnání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosm, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.,
Též na splátky bez zvýšení cen!

X G6 XCBDX58) X 863XG6BX
SečORKARBKI čežXG6DXG6XI:

za skladiště neb dílnu obuvníkům a krejčím
zvláště dobře se hodící jsou ihned
k pronajmutí. — K doptáníu firmy

(K. W.SKUHERSKÝ,
a. 0 k drorní továrna nábytku v rade! Král

Zařizování Velkosklad

elektrického Justrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

a přístrojů
Dynama. ý k vaření

Motory. , ? A a topení.

Žárovky: i S Instalační: S k materiálza
Osram, ýA tovární Ceny.Tungsram, 1 K
Tantal. Solid.obsluha.

Sekretariát Matice
Cyrillo-Methodějské

doporoučí

paramenía, prapory spolkové

4„A veškeré církevní náčiní
firmy

Fr. Stadnik,
stálý přísežnýsoudní zalec

naproti kostelu P. Marie Sněžné.

Za půl roku odvedeno přes

800 K Matici Cyrillo-Meth.

Pouze objednávkou u firmy Frant.
Stadn:k podporujete přímo Malici

Cyrillo-Methadějskou.

Odebírejte hromadně dětem

* KVÍTKY »*
Bohatším dětem vydání
— dvakrát měsíčně, —

jež každý, kdo je viděl, chválí a radostně vítá jako novinka
pro katolickéděti na měňť. Školárh. v nejnižších
třídách zymnasií, reálek. lycef atd.a ve vyšších
třídách škol obecných.

Předplící se ročně: t výtísk poštou K 240; 5 výtisků
společně po K 220, za k 11 —.Na 10 předplacenýchjede
náctý zdarma. Při odebrání nejméně 20 výt. 1 výtisk po
K 2-— franko. Tedy 20 a 2 výt. K 40—

Chudším dětem vydání
— jednou měsíčně, —

kteréž stojí ročně:I. « burevnou obúlkou: 1 výtisk
90 hal.: 5 výt. (po 72 hal.) K 360; 10 výt. (po 66 l.) K 660;
20 výt. (po 60 bal.) K 12. Na každých "0 předplacených
jedenáctý výtisk nádavkem. BI. bez obálky z vždy0 10hal.
ročně za každý výtisk méně.

Předplaťte včas, byste nezmeškali
první tah na hodinky

který bude dne 25. října,
poněvadž knihař nedodal věas lepší vydání kalendáříků pro
vydání „Kvítků“dvakrát za měsíc. Ct. objednávky na adressu:

Administrace „iívítků“ Praha-II.
Lípová ulice 5, přízemí.

č Divadel. kukátka
<jd=o=k$ S koženým pouzdrem již od 9 K výše,

mbrejle a skřipce,
lorgnony, teploměry, lupy aid.

doporučuje

KAREL VACEK,
závod optický, hodinářský a zlatnický

V HRADCI ERÁLOVÉ, blíže Adalbertina.
Správkyrychlea levně.===

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho=
venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

slacení písma a různých předmětů venku se uale

sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá
nová chrámová zařízení

v každém slohu a provedení čistě uměleckém.

Plány a r Eboč zbotovuji úplně bezplatně ak ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž
bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání pu ruce a bronzová
státní medailie z výstavy v Pardabicich.

ORP*Závod založen r. 1898. "Za



Nejvýhodnější dary aoporncjePrvní východočeský závod "UB

VÁCLAVPOTŮČEK,vF
Zástapoo Unim Horlogári, spol továren hodinek Bi, Glaahdie v. S, Zenon,

Svýcarské precisní hodinky. Násténné hodiny v nejmodernějším provedení. Brillanty. Klenoty a šperky. Optické
zboží. Přepychové předměty z čínského stříbra. Stříbrné i alpakové stolnía jídelní náčiní. Vše v obrovském výběru.
Nejlevnější ceny! Nejlevnější ceny!

© G OOIOOOXXX

Knihovna o 21 svazcích Mešní vIna |
(vybrané četby, celkem 2286 stran

místo za32-50 K, jen za/ K Ř zaručeněpravá
(při hromadné objednávce dokonce za 5 K). dodá na objednávku

od 10 litrů výše
Neobyčejně snížená cena při následujících skupinách knih po 3— K: v bedničkách

J. Uher: — — Kapitoly o lidech kočovných a :

Sku ina M.Kort: — —Básně. [ jináprosa. 6 a Vpmn St.K. Neumann: Přede dveřmi Pantheonu. h toza 11.10 .

I Fr. Volný: ——Černá země (sociální román). A koru :. V. Martinek: © Jsme synové země. orun j
; - i . s pouze 3 E. .| Babička - Dr. Mil. Hýsek: O českéliteratuře. hotelier v Adalbertinu

St. Kovanda: | Stranou hlučných cest. | v Hradci Králové.
J. Kalus: — — Valašsko v písních. 8 knih o 862

Skupina Sela Karas = ně. časy. (Histor.román). stránkách Ceny za litr od 90 hal. výše.
HH ) Dr. M. Hýsek: Výběr z moravských povídek. místo za 11—. Prof. Smrček: | Průplavy a regulace toků vod. orun XO0MDOOOGOOOCX

J. Bartocha: — Frant. Bartoš. ©[ na Moravě. pouze 3 K.
Will. Rittér: | Paličatostslovenská,

M. Jahn: — — Kosatce. | Zalc.ženo 1800. Státní cena.
. C. Ostravický: Píseň o Ondrášovi. 7 knih o 738 w

Skupina | E Sokol: ——Kresby. stránkáchJ. Holý: ——Skokády. , místoza 1L— K DU SJ K M
III. R. B. Mácha: — Feuilletony. korun |Ot. Břenek: — Humoresky. po upozorňujina svůj vlastní, —

K. Hauser: — Ztrozkotáno. bohatě zásobený sklad hotových
g „©

Všechnytři skupinynajednouobjednanépouze 7 K.Nejméně10exemplářůvšech M A H R B Ktří skupin nejednou objednaných za 50 K, takže |

i knih stojí v tom případě toliko 5 K. zrůznýchdruhůmramorů,la),

Vydav.družstvo Morav-Slezské revuev Moravské Ostravě.
Každý se přičiň, aby tyto kniby našich nejlepších spisovatelů zakoupeny byly za tak
nepatrnou cenu do všech koihoven soukromých i spolkových. — Využitkujte této

nebývalé výhody.

©
(©

Veledůstejnému , Katolickýponitní ústavduchovenstva a — v r v . “

derným„patronátem| Jyární družstvo Eliška
o o ae hala| v Hradci Králové(Adalbertinum)
zem.aeyršálonc: kopa | úrokuje vklady dle —449
RU.vněvlarinévývody,předpis rokuje vklady le — > lo

čtyopravajevpárodníinte a| Ukládati možno poštorní spořitelnou bez0v ohni zlatí astříbří nebo proti do
platku ss nové vyměňuje. Hotové
předmětynebvýkresyzasíléna a- | Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
kázku franko bes zá ti k .

Všeoposlá pozolooní.má.Práveruční záložen.

prstýnků, náramkůatd. :£ Notářské | €* todiiíkodii
protony, tabatěrky jídelnínážiníse stříbrapravého| A dol ME tříšení j

šínakéh kazatelny oltáře, sochy, Boží rel
P levně provádí absolvent ©. k. odb. skoly sochařské $

a řezbářské

1 o vždy na skladě.

| BOHUMIL BEK vHOŘE KUTNÉ. /

První a nejstarší závod pro prů
mysl kamenický na českém
severovýchodě —

ZDENKOJEŽEK
u Hradol Králové.

Přímý dovoz oizokrajných mramorů a Bu«
Elektrostrojní zařízení.

-Staráslato, stříbro 6drahobemybupuje za nejvylšíceny

JAN STANĚK,
paslé a olselour

Praha-L-079., ul. Karoliny Světlé, čis. 12. n.

1 = u HradolKrál.130,obporodejevoledůst.úzehorenstvasvé Potontní

DASA ÚLNÁSOhPononnotaě enyPRO ooou Hviboněu ové boší.Prové Jkčrvvépeddše! SR" te vyřizují



jeko utocnějšími nežji mužové počínají býti socialistic
ké- ženy- Tento týden: potkal jistý kněz na veřejném
chodníků tří mladé dělnice u Moravského mostu a měl|
příležitost poznatí ovoce rudé výchovy. Jedna z děl |
nic s pošklebkemřekla »Pochválen buď Ježíš Kristus«,
načež druhé jaly se na klidně kráčejícího kněze pokži
kovati surovými a zvrhlými nadávkami. Nebylo by ob- !
tížno zjistit! osobnost nezvedených holek, ale potrestá
ním jednotlivých furií se druhé nepolepší. Zde by
se měl zastyděti rudý štáb a poučiti své stoupence, že
surovost a socialismus nejsou pojmy totožné. Není snad
toho zapotřebí, aby policejní eskorty střežily městské:
ulice před dělnicvem, které si zde hledá práci.

., Přesídlení c. k. bermáho relerátu a bermího úřadu v
Hradci Králové. Uvedené úřady přesídlily z dosavad
ních místností do domu čp. 177-195 (stará bankovní bu
dova Záložního úvěrního ústavu — roh Divadelní a.
Tomkovy ulice.).

Malá Asle a Syrie, obchodní města Smyrna, Mity
leny, Marmariza a Bejrut s živým ruchem přístavním a
karavanním, život tureckého obyvatelstva v orientál
ském prostředí jsou předmětem zajímavé serie obrazů.
Panoramy Národní Jednoty Severočeské v Hradci Krá
ové ve dnech od 12. do 18. října 1912.

Nová bankovní budova Záložního úvěrního ústavu
v Hradci Králové. | Jak jsme již sdělili, byla koncem
předešlého měsíce dokončena a svému účeli odevzdá
na nová bankovní budova Záložního úvěrního ústavu,
která zajisté bude nemalou okrasou našeho města. Stav
ba tato byla v době malého stavebního ruchu v Hrad

ci 'Králové velice vítána hradeckému živnostnictvu,
které také většinu prací a také většinou k úplné spo
kojenosti provedlo. Někteří z těchto živnostníků požá
dali ústav, aby povolil obecenstvu volný vstup do ban
kovní budovy k prohlídce těchto prací, což bylo pro
hradecké živnostníky téměř nemalou výstavou. Jak se
dovídáme, ústav povolil pro neděli dne 20. t. m. od 9.
do 12 hod. dopol. a od 3 do 6 hod. odpol volný vstup k
prohlídce celé bankovní budovy, jakož i celého zaří
zení a tu chceme dnes právě upozorniti na jednotlivé|
práce, které možno tamtéž shlédnouti. Stavbu celé ban- |
kovní budovy navrhl pan arch. Polívka a provedena.
byla panem arch. Nekvasilem z Prahy. Přední fasádu
bankovní budovy pi vedla firma Dr. Klumpar a spol.
v Hradci Králové a „ři sochy, umístěné ve věži budovy
byly dodány sochařem p. Frant. Fabiánkem z Hradce
Králové. Bronzové sochy u hlavního vchodu do ban

kovní budovy, z nichž jedna znamená plodnost. druhá
kontabilitu, navrženy byly mistrem Šalounemt a. prove-.
deny Společností pražské Metalurgie dříve Bendimayer
v Praze. Mramorové obložení ve směnárně jakož i scho
diště mramorové provedla firma Zdenko Ježek. sochač
ství v Hradci Králové. Mramorový krb a pamětní de- !
sku „provedl sochař Václav Škoda v Hradci Král ©- |
světlovací tělesa ve dvoraně, směnárnách a prvním po- i
schodí, jakož i 'šaltry ve směnárnách dodala firma
Franta Anýž v Praze. Stavební truhlářské práce pro
vedly společně firmy Josef Netuka, Karel Netuka, Vác
lav Souček a Josef Žabka v Hradci Králové. Zámeč- ;
nické práce velmi pěkně provedla firma František Ada
mec, zámečnictví v Hradci Králové. Práce natěračské
provedla firma Antonín Petr v Hradci Králové. Podlahy '
linoleové na podložce torgamentové jakož i koberce, :
zařízení šaten, obložení stěn linkrustou provedla firma
Antonín Zeman v Praze. Portál rohových krámů do ná
městí, turniketových dveří do dvorany, zařízení repre
sentačních místností provedla firma Josef Nevyhoště
ný. Sklenářské práce provedla firma Josef Ráliš a V.
Kadečka v Hradci Králové. Luxferové zasklení proved
la I. rakousko-uherská továrna Luxfer-Prismat v Pra
ze. Ústřední topení dodala Akciová společnost pro zři
zování ústředního topení v Praze. Barevné zasklení ob
starala firma Šilling a Knoflíček, V. a Ant. Kirchnerové|

a Josef Vlasák v Praze. Hromosvody, umývadla atd. |
dodala firma Ant. Fait v Hradci Král. Mříže malých
balkonů, mříže oken. zábradlí obytné části provedla
firma Ilia Radulovič v Předměřicích. Zábradlí schodi
ště v bankovní budově, zábradlí balkonů do náměstí a ;
dvéře hlavního portálu firma Otto Seitz v Hradci Král.
Elektrický výtah na spisy dodala firma inž. Josef

Moučka v Praze. Práce malířské v zadní části budo
vy provedla firma Josef Kugler v Hradci Králové, prá
ce maliřské v přední části firma Gustav Stoklasa a Otto
Zeisl. Sporáky do zadní části budovy dodala firma Je
len, americký nábytek firma K. V. Skuherský, dvorní
továrna v Hradci Králové, nábytkové zařízení dvorany
firma Fr. Dvořáček zde. Upravení archivů dodala firma
Dvořáček a Žabka, rolety a portiery firma Josef Thoř,

Hradec Král., svinovací okenice Fr. Otava, zde. Želez- |né konstrukce střešní a stropní, točité schodiště kon
struovala Pražská akeiová strojírna v Praze. | Točité
schody v krámech, nákladní ruční výtahy v těchže do
dala firma A. Rainberg v Pardubicích. Domácí telefon,
zavedení elektrického osvětlení, kontrolní a alarmní za
tizení zvonků, lustry ve II., III. a IV. poschodí dodala
tirma Joseí Ježek v Hradci Králové. Vydláždění chod

híku kolem bankovní budovy provedla firma Josef Štěp i
v Hradci Král. Pancéřové schránky, železné skříně do
tresoru, dvoje ocelové pancéřové dvěře, jakož i mříže
denních dveří v tresoru, okenice a ventilaci provedla
firma F. Wertheim a spol., Praha. Dopravu 8 pokladen
a pancéřových schránek z nádraží (celková váha 104

«metr. centy) provedla firma H. Richter v Hradci Král.
a celé přestěhování ústavu, mezitím 11pokladen (v cel
kové váze 175 a) provedla firma Zdenka Broukalová

sv Hradci Král. — Při prohlídce této bankovní budovy
může se každý přesvědčiti o jednotlivých pracech ře

meslníků a účelnémzažísení aremišikal celé nnilanaí
budovy. 1.

Záložní úvěsuí ústav « Hradci Králové. Stav. ve
škerých vkladů člnil koncem měsíce září 40,984000. K.

Masopusi. Jak dovídáme se, má. býti letošní. kar
seval zahájen plesem místního odboru Sdružení. česko
slovanského účednictva. ústavů. peněžních ast w prvé
polovině ledna.

Na týdeamé trh. v. Liradci: Králové dne 5. říjam 1912.
bylo 'přivezeno hl: pšenice ii8.5, žita 220, ječmene 12%,.
ovsa 395.5, prosa I, čočky, L. Iněného semínka 5, máku:
6, zelí kop 72, kapusty 30, cibale pytlů 37, drobné. zele
nizy kep L35, mrkve 25, brambor. bi 160, jablels 250,
hzsušek 202, švestek beček 945; podsvinčat kusů 498.

Seznam. cesna týdenním. trhu.v: Hradci Královédne
5 člina 1912. 1 hl: pšenice K. 16.60.až 18.60, žita. 13.60:
až. M.10, ječmene 11.— až. 13.—, ovsa 6.50 až 7.20, hra
chu32 —, čočky 4.:— až. 42—,iahel! 28.— až 30.—,„Kram
28.-—až 48.—, brambor 4. až 4.30, máku 40.— až.44.—,'
lněného semene 23.70, až. 24.—. 100, kg: žitných otrub
14.58. pšeničných otrub 14—, 1 kg: másla čerstvého
4.23 až 3.80; sádla vepřového: 2.40, tvarohu —.32. až.
—.44 Ivejce —00 až. —.U). Uana: aeli 4.— až 7,.-—,ka
pusty i— až LM, I pytel. cibule 7.— až 9.—, 1 kopa:
drobné zeleniny 1.—, mrkve —.W,až —.90, 1 hl:zjablek
3.— až 6.—, hrešek. 2— až 8—, l bečka švesteki. 1.40:
až. 160. ,

»Bazkoval aprávy«, vydámané Českou | bankom.
ořinášejí ve swém říjnovém: číslk následující zajímavé.
články: -Mraky aa Balkáně, Kumavé poklesy rent (do
končení), O chystané reformě: giměnečného práva, Ru
ský průmysl, Z italského. peněžnictví a hospodářského:
života. Různé zprávy, Kunsovní a Slosovací. ist<.

Čenallov. Den 29. záři t. n. zůstane nám. v trvalé:
paměti, kdy loučili jsme se s věele milovanýmě a o kos
láturu zdejší velezasloužilými. dachovními otci vldpo. l.
Fr. Seidlem, biskupským vikážem, notářem a děkanem.
a dp.. JI. Lad. Petráskem, kaplanem, odcházejícími' na
nové své půsoliště do, MHolibiha«.Těžko líčáki bolestný
dojem, jakým. ma. nás. působili edchod těchtoo duchovních:
otců našich, Awšak něco mne ptece potěšilo: předně.ten:

slzami « oku tyto pány. Tak zajisté vzdána čest. zá
sluhám, kterých si zde aka. Tak projevena láska.
jaké se zde těšilů. Byla mě úáěchou i slova, která. jsem:
slyšel a úst edpůrců jejich (taky katolíkdi), kterýojhěto
zde bylo jem vebni mála Tito sami doznávali: »Nikhy
pnoucípomník si zde Pan děkan postavil jak v olede
duševním tak i hmotném: a velebný páru za ten kráttý
čas též.. A protež ke koaci volám k vám, koláturníci
bolohlavšti: »Važte si takovýchto kněžát: K Vám pak,
duchovní otcové naši jeltě jednou volám: Pán Blůů
zaplať vše, co jste pro más učinili! Bůh všemoteomcí
žehnej vám na movém působišti vašem! S Pánam Bo
bem, na shledanont . —r

Zvláštal vlaky za příčinou parásbických
dostihů. Za příčinou koňských dostiká, pořádamých c
13. října 1912 v Pardubicích (začátek v 1 had. odpol),
vypraveny budou na trati Josefow Jaroměř-Parchsbice
Chradim k závodišti a opačně zvláštní vlaky s másledu
jicími dopravními dobami: Jízda tam: Odjesd z Jose
fova-Jaroměře v 11 hod. 46 min. dopol., přítzů ma zá
vodiště v 1 hod i mil. odpol. Teato zvlážiní vlak za
Staví na všech stanicích a zastávkách z Jesefova-Jaro
měře až do Rosic. — Odjezdy odpoledne: Z Pardubic
ve 12 hod. 34 min., příjezd na závodiště v 4 hod. 1 min.,
z Chrudimě v 1 hod. 1 min., příjezd na závodiště v 1 h.
2) min.. z Pardubic v 1 hod 33 min., příjezd na závodi
ště v 1 hod. 51 min. — Jhada zpět odpoledne: Ze závo
diště ve 4 hod. 41 min., přišezd do Chrudimě v 5 hod
6 min., ze závodiště v 5 bod, příjezd do Pardubic v $
hod. 16 min. Příjezd de Josefova-Jaroměře v 6 bod.
41 min. večer.

Hořice. Město naše učinilo v poslední době nemalý
pokrok a osvojilo si mohou moderní vymoženost jak
v oboru kulturním, tak technickém. Máme krásné sady,
cesty a chodníky v dobrém stavu, máme zdravě školní
budovy, výbornou pitnou vodu, elektriku, nemáme však,
co mají všude jinde, opatrovny, a nemáme toho, čím
každé lepší město svůj pokrok začalo — kanalisace.
Tento nedostatek je také příčinou, že mnobé domy do
leníh) města mají sklepy zatopeny a že majitelé jsou
nucení vodu buď pomocí pumpy neb samočinným od
vodňovacím systémem odváděti, což stlačuje hodnotu
domu a zavaluje zbytečných starostt i obtíží. Je to tím
citeh.čjším, že si obec dává vodu k tomu cíli upotře
benou platiti, ač ona je v první řadě na té kalamitě
vinna. Z té příčiny nepřistupují majitelé domů k zaří

NěmeckéhoBrodiu.RonGwmil;ar ezývulytéž nepříznivé:
posudky jak o přednášce tak a disadie, třeba připo
menouti toto: Pledmáška pama professora byla velice
krásná a zcela věcná. Přednášešcíjevik se v ní čo sku-
tečný vědátor v oboru svém. dobře ebeznalý a do ne
mísiných poznámak. nezahihající. aož. může jistě jenom
ke cti jeho býti připočtěno, —. Hlavmí úlohy sehrány
byly výtečně, divák přímaviděž odehsávadi se v srdci.
hercově, co ústa jeho pronážela. Rovněž. i podružné ú
lahy vypadly zdařile, tak. že. se- nikdo. kdo dovedl o
wšem pochopiti, nzaubránil hiubolému. dojmu. Nepřízni
vě posudky měly základ buď w osobní závisti nebo v

neporozumění velikým myšlenkám a. citům. básníkovým.
' — Nechť se jen pekračuje: takto dále! Na takový vý

|—— — po
Různé zprávy.

Čest statečné! Prý katoliciunus oslabuje ži-
waémíenergii. Ovšemkatolická církev neadporučuje tří
skání oken spolubližních, zákeřné přepadání pumami a.

| čvavé útokyproti odpůrcům. Rěstuje statečnost blaho-
|dárnou, kterájest hotova. v. okamžiku.kritickém nasta
Cítí i život pro.strádajíc..V.době,ky, emancipované..
dámy se ve Fraacii tintí, kdy v. nich.jast. plstopověreč-
né bázně, kdy náhradu za náboženství hledají u kartá-

| tek, astrologůa.věštkyň,. katolické iemtižky vyvinují v,
nemocnicích nedkrásnější. hrdinství ducha. Nedávno ze
mžřela francouzská ctihodná sestra Badionová u věku.

legie, avšak návrh odmrštěngroto, že se jednalo o ře
holnici.Zištní.defraudamtidobyji.si: čestnýchmíst,apa
čové jsou pragouštěni, porotami.z. vězená, do katolické.
humanity se kbpe. »Čech« dne 8. Flina, přináší o Badio
nové v dopise.z Belgie tyto řádky- »Bohatá, slíčná ma
demoisellie Badton vsáoupila. ve. dxacetě letech do klá
štera. Svůj neviciátprodělala,v. Krymslkéválce. Chodila.
raněné vojíny ošetřovaí.a. m. nejam-na.oddáleném boji
šti »červeného křížes, nýbrž. i:pod nepřátelským obhěm,.
kde ji vraždící koužkjejt. lallý, Kernat ma hlavě propá
bily. Tam zvláště chtěla býti kda padmli ubozí mladíci..
práhnoucí 2 prosíck.o doušek vody a volající na své:
vzdálené wjich otčápě.matkty,v- jjčihmežvyššínous...
Když bylactihodná. sestra Badienová.33 let stará, byja.
zvolena wechní sesárou. wa špitála w«Aumale (hlávním
městě kagtonskémmv. departementu: Seine-Inférienre, at+
rodissemant Neufehatel: na. řeča: Bresle). Avsšalf nespo-.
kojila sa s ošetlpváním nemasných pouze ve špitáje:
samém. nýbrž chodila.šetření: chadé nemacné ide:
jejich giíbytků a- ze samých.esobnjch peněz pomáhala:
nuznýma. Roku 1865 zuřila psudká cholera « departe
menteckSommaa Seike-|nféjstucea tuopět;sestra: Ba«.
dion ašetřovala od swěchpětbuamých opuštěné umáta-.
jicí a s matetskou péčí osikaovala jim jich poslední
vzdech ... iflyž pak zuříly meštovice, snášela: tato.
statečná žena mrtvoliy po: áebříka dolů, aby ubohé: sta
tičké osoby před někazou zachránila. V zimě chodila..
tetaříc se zizpou, snějiem: a slstom ode dveří ke dyeřím
a sladkými slovy a penim: přinášela útězhu chudým:a
nszným. Nastal rok 1870 a tm opět jaka bílý mořský,
pák rilhaj se bílý konmaetctih. sestry: Badiongvé. na:
krvavém bojišti, kdež děj všade vražda a ničení vrha-.
la a chrlilk. Frangnuzi: a Něsci byli stajeě laskavě tou

- (o poníženou hrdinkou obažehování . .. Když. starosta:
aumalestý na hnobě tito zmužilé řeholnice «jivalofeč
pronesl, připojilityto dvě věci: »Ctihadná sesim. Bado
nová zfepšila ar svého jmění náš špitál a hadovu, jež.
jí náledela, ku spitáde přivtělila. Leč sestra Badineová
nebyla dekorexána, poměvadž tata hrdinka byln klá
Šterně esstrou" Než bidiž potěšena. © křesíanská: Žemo,
Ty, kteráž jsf nosila pravdu v dechu a hedinnou lásku
v sedci, buděltpotěšena, budouť brzy Tvoje spolusestry
jeptišky z toho dome vyhnány, kterýž Ty's sama da
rovala, a potom bude, budiž © tom ujištěna, kefistižíz
mevý likvidátor misto Tebe dekorován, poněvradá jest
kněžožragttm!«

Všelicos. Pro novou katelickou universita v Solno
hradě zakoupeno bylo vhodné stavengdště za 590.000 K.
— Na vysoké hospodyňské škole V Grignone ve Prancii
obsadé se první místo professorky pro theorii i praxi
ve vaření. První a nejtěžší zkouška, kteroe budou mu
siti složiti kandidátky, bude: uvařiti dobrý oběd pro
členy komise, která rozboduje o zadámí místa. — Na
radiologickém kongrese v Praze prohlásil prof. Ste

| křasa, že k potřebě celého světa jest nyní celkem asi
4 32 gramů radia. Z tohoto celkového množství vyroblia

4 gr. pl. Curiecová 2 Jjachymovské smolné rudy a aby
zení samočinného odvodňování, ano i odstraňují je, kde
bylo zařízeno, a jestliže jinde vodu ani pumpou neod

straňují, jak známe jeden dům, pak nastává stav, jenž
může přivoditi v ohledu veřejného zdravotnictví pravou
pohromu a snad musí se to připsati zdravé poloze mě
sta vůbec, že nevypukl posud u nás tyf, zrovna jako
se divíme, že majitelé domů, jichž se to týče, ničeho
posud nepodnikli, aby vedle okresních přirážek nemu
sili platiti výdaj za vodu, který jim vzniká pouze z
odvodňování sklepů a to nedostatkem kanalisace. Pro
jekt kanalisační sice vypracován, ale má se to jako s
tou válkou na Balkáně, chuť by zde byla a nutnost od
pomoci se uznává, ale není peněz a banky.již nepůj
čují. '

Humpolec. V neděli dne 6. října t. r. sehráli zdejší
ochotníci historické drama od zesnulého mistra Jar.
Vrchlického »Exulanti« na jeho paměť ve dvoraně So
kolovny. Před divadlem promluvil »O Jaroslavu Vrch

tek asi 8 gr. vyroben dr. Ulrichem v Jachymově. Po
chází tedy všecko radium z rud naší české vlasti a ta
ké v ní většina ho byla vyrobena. — Ve Varšavě ze
mřel minulý týden vynikající lékař dr. St. Hasewicz v
73. roce věku svého, který své jmění 180.000 rublů od
kázal jednak Polské matici školské v rak. Slezsku, pol
ské akademii věd v Krakově atd. — Letos zavedeno ve
Vídni vytápění vagonů na elektr. tramwayi. — Turec
ká vláda čítá, Že tripolské válka stála Turecko »jenoms
167 mil. korun. Z toho 60 mil. padlo na žold vojákům,
který byl by se musil tak jako tak platiti, 107 mil. při
šlo na výživu vojska a munici. halská vláda počítá, že
vydala posud na válku 250 mil. korun. Degně vydaly
oba státy na válku »jen= něco přes million. — Ve Vys.

, Vesell ukradli zloděj z kostela monstranci, cíborkum
atd. v ceně několika tisíc. — Ve vězení u okr. soudu

" v Přerově došlo 7. L m. ke vzpouře mezi vězni. Tre

'stanci roztřískali zařízení -svých cel a ohrožovali do
zorce. Teprve četnictvo zjednale pořádek, — Pravo



slavná synoda zamýšli zrušit poplatky povinné za křti
ny, sňatky, pohřby a zavésti ročaí plat pro kměze vč
výši 1200 rublů, pro diakona 800 rublů a psalmoščika
400 rublů. Celkový náklad činil by 25 mil. rublů. —
Spolkový sond severoamerický rozhodl, že společnost
Wiite Star Line má nahradíti 96.000 dollarů: jako ná
bradu škódy, vzniklé přikatastrofě. Titaniku. Požadav
ky, které byly uplatněny. oproti společnosti, „převyšují
1 mil. dollarů.

Pojišťování pro lékařské ošetřování a léky. | V
Moskvě „povstal spolek na podnět universitních profes
sorů a jiných předních osob, působících ve veřejnosti,
který si vytkl zabezpečit svým onemocnělým členům lé
kařskou pomoc podle příkladu vzájemného pojišťování.
Spolek nedovolává se žádné státní, zemské, obecní neb
Jiné pomoci, nežebrá o nic, nýbrž pomáhá sám sobě,
vycházeje z názoru, že nemoc je takový nešťastný pří
pad jako požár. Zakladatelé spolku vyšetřili v různých
větších městech ruských případy onemocnění, statistic
ké výkazý, a vypočítali, že průměrně nemocný platí
ročně 5 rublů lékaři a tolikéž za léky. Na základě to
ho-dali do stanov, že od rodiny až o pěti členech třeba
bráti ročně po 2 rubléch 50 kopějkách »v první třídě«,
to jest za právo používati jen ambulančního léčení, »v
druhé třídě« platí se'6 rublů 50 kopějek a poskytne se
lékařská pomoc v bytě, a »v třetí třídě« za 10 rublů do
stane se mimo lékařské ošetřování v bytě také léků
zdarma. Spolek zřídí po celém Rusku odbočky. Podle
počtu členů bude počet lékařů; 20 procent čistého zisku
přiděleno bude na zvláštní »epidemický kapitál«, jehož
použito bude k zřízení labaratoře pro vědecké bádání,
dále k pořádání veřejných bezplatných přednášek ze
zdravotnictví, k otevření sanatorií, léčeben, laciných li
dových lékáren a pod. Mezi zakladateli jest několik o
blíbených lékařů a na první čas jest zabezpečena pra
videlná lékařská pomoc ze všech lékařských oborů
pro členy. .

Památku drahých zemřelýchsvých nejlépe'uctite
zasláním dárku Útulně slepých dfvek Praha-lil., Kam
pa, tam jsou ty nejnešťastnější. Administrace t. L dár
ky přijme.

| Millon dvacetihaléřů pro Matici Cyriilo-Methoděj
skou. M. C. M. letošího roku přistoupila ku praktickému
řešení svých úkolů. Doba dnešní více než jindy vy
žadnje úporné obrany kulturní. Zejména kulturní boj o
školu se již vyvrcholil. M. C. M. stará se pečlivě o to,
aby nejpalčivějšímu požadavku katol. rodičů, aby dít
ky jejich vyučovány byly učiteli věřícími, vyhověla.
13 nadaných kandidátů učitelství vyslala letos M. C.
M. na ústav učitelský do Prahy. Studují na stipendia
M. C. M. jim udělená. Dva z nich již po prázdninách
vyjdou na svá působiště. M. C. M. staví mateřskou
školku v Třebčíně u Prostějova na usedlosti mecenáše
svého vdp. assesora J. Vychodila z Choliny. M. C. M.
plní i své kulturní poslání. Přes 60 schůzí pořádala v

krátké době proti imunisaci Macharovy čítanky. M. C.
M. zaslouží tudíž největší podpory. Letošt podniky Stojí
Matici C. M. přes 30.000 K! A sotva 10.000 K sešlo se
od března t. r. na sbírkách. Pomozte v díle tak důleži

tém. Zachraňte Matici, aby splniti mohla svůj úkol: Po
staviti v Olomouci katolické paedagogium do 1oku 1915!
Matice naše letos sbírek nepořádala. Poslední přichází
prosit o příspěvek na své účely. Tento týden zahajuje
sbírku na jeden milion dvacetihaléřů do roku 1915. Ú
střední vedení Matice C „.M. pevně doufá, že obnos
ten bude ještě překročen. Nebude zajisté uvdomělého
katolíka, který by alespoň haléřem na kult potře

by naše nepřispěl. Pořádejte sbírky při každé příleži
tosti na jeden milion dvacetihaléřů! — Výbor M. C. M.

Kalendáře Cyrlilo-Methodějské knihtiskárny a ma
kladateiství V. Kotrby v Praze. Dávno již sice minula
doba, kdy kalendář býval přečasto jen jedinou knihou,
která vnikla do české domácnosti a kdy českých knih
tisklo se poskrovnu. Ale přece zůstal kalendář dodnes
důležitou knihou „českého lidu. Nyní vycházeji. celé

spousty českých kalendářů. Každoročně vidíme je ve
vábných obálkách hojně vystaveny ve všech knihku
pectvích a často inserovány v novinách jen že — bo
hužel! — platí i o nich slova bible (lsaiáš 9, 3): »Roz
množil jsi národ, a nezvelebil's radosti!< V té nesmírné
nynější záplavě černí tiskařské je mnoho jedu, otravu
jicího dobrý lid náš, podrývající dobrý mrav a starou,
po otcích zděděnou víru. | na poli kalendářovém na
rostlo mnoho literárního býlí, jež škodí tím více, čím
markantněji oslňující jest jeho zevnějšek a mámivější
vůně. S povděkem jest konstatovati, že také rozmnožila
se řada kalendářů dobrých, mezí nimiž vynikající místo
zaujímají úhledné, pěkně vypravené, pečlivě redigova
né obrázkové kalendáře Cyrillo-Methodějské knihtiskár
ny a nakladatelství v Praze. Jako každoročně i letos,
oděno uměleckým svátečním šatem, objevilo se na trhu
knižním jedenáct druhů těchto kalendářů, a to šedesáti
haléřové malé: „Vlastenecký Poutník« a »Svatováclav
ský kalehdář«; © korunové: © »Vlastenecký |Poutnik«,
»Svatováclavský kalendář<, »Maria«, »Meč«, »Praha« a
»Vlastenka«; velké: »Vlastenecký Poutník Svatovác
lavský« za 1.40 K, »Rodina« díl I. a II. v tuhých des
kách po 2 K. — »Rodina« díl I. sestavena ze tří kalen
dářů korunových: »Meč«, »Maria« a »Praha«; díl II.
z kalendáře »Svatovéclavského«, »Poutníka« a »Vla
stenky«. Všecky tyto kalendáře jsou ozdobeny krásný
mi barevnými obálkami a ke všem přiložen je tříba
revný umělecký obraz Nanebevzetí Panny Marie od
Ouida Reni. Do kalendářů vložené obrazové přílohy
počtem 5—8 tvoří malou uměleckou galerii. Text je
provázen hojnými ilustracemi od předních našich u
tnělců. Doporečujéme.

“
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Praktické vlastemectví. Není každému přáno, že při
nákupu modních látek vlněných, zvláště plesových, su
ken, modních' barchentů a flanelů šatových i košilo
vých zefirů, damašků, ručníků, kapesníků i lněného a
bavlněného zboží, bývá šťasten. Stejně se to má s kou
pl výbav pro nevěsty. Co již bylo náfku po dodání
zbož. — Tomu všemu rázem se odpomůže, když obrá
tite se na český podnik »Tkalcovské výrobní družstvo

to časopis každému sbírku vzorů s cenníkem bez zá
vazku ke koupi k lask. prohlédnutí zašle. Doporučujeme

vzácné přízní našeho váženého čtenářstva co nejvře
leji. Podnik tehto zasluhuje co největší podpory, neboť
se skládá z českých tkalců, bydlících v dědinách na
samých hranicích Pruska.

Drahé časy. Maso, zelenina, uhlí, všecko se zdra
žuje. Tím více osvědčují se nyní oblíbené Maggiho po
lévkové výrobky, jichž cena zůstává stále stejná a

zajišťují dobrou, zdravou kuchyni. Spořivá hospodyň
ka váží si zvláště Maggiho kostek po 5 hal., které —
pouze polity čtvrt litrem vroucí vody — dají okamžitě
výtečnou hovězí polévku, které se užije jako každé,
obvyklým způsobem připravené, na polévky se zavář
kami, při úpravě zeleniny, omáček atd. Při nákupu dluž

»křížové hvězdy«, které zaručují pravost Maggiho vý
robků.

Odvážným čisem dlužno nazvati usnesení Českého
pomocného zemského spolku pro nemocné plicními cho
robami, jenž přes to. že schází ještě polovina značného

plicními chorobami na Pleši. Výbor spolku došel k to
muto rozhodnutí v naději, že scházející polovina uhra

koupí i doporučováním losů zajisté splní naději spolku
a přispěje k dokončení nejvýš lidumilného ústavu ku
blahu nešťastných, kteří stali se oběti zákeřné tuber
kulosy.

Sociální demokraté o Sokolu. »Rovnost« ve své
»Hlídce mládeže« zabývá se poměrem socialistů, resp.

ců protiklerikálního Sokolstva píše: »Sokolstvo mělo
by býti již tak upřímné a veřejně doznat, že sleduje po
litické tendence českých liberálních stran měšťáckých
a nemělo by si více hráti na schovávačku politické bez

Dále tvrdí, že i Sokolu při jeho zrození byla dána do
vínku idea politická, tak že je nemístno vytýkati Las
salákům (a pak ovšem i Orlu), že jsou doplněním poli
tické strany, vychovávajíce mladé příslušníky. Na výt
ku Sokolů, že Lassaláci se živí ze soustav tělocviku
sokolského (totéž Sokolové vytýkají Orlům), odpovídá
»Rovnost«: »| Sokolstvo živeno jest dosud ze soustav
tělocviků jiných, v tom směru vyspělejších národů a
nenapadá nám mu to vytýkati. Pravdou jest, že metho
da našeho tělocviku liší se v mnohém od tělocviku so
kolského.: (I methoda tělocviku orelského se liší od
sokolského.) V dalším předhazuje »Rovnost« Sokolu po
litickou bezpáteřnost a neupřímnost, nepěkné chame
leonstvl odklon od původních dobrých vlastností a zá
sad sokolských, odrodilství Sokolstva bývalému demo
kratismu a pokrokovosti. Přes to však socialisté ne
chtějí prý býti nepřáteli Sokolstva; ale na nějaké slou
čení různorodých těles (Sokola a Lassala) prý není ani
pomyšlení. A sokolské časopisy a Sokolstvu přející li
sty přes to socialistům nevytýkají, že drobí národní
jednotu, a nevyhazují je za to z národa. Dvojí loket!

Povrchní vzdělání naší mládeže. Nářky na nedoko
nalé a příliš povrchní vzdělání mládeže jsou všeobec

né. Ozývají se jaku nás tak „po celé Evropě i v Ame
rice. Povrchní vzdělání jeví se u mladých lidí všech
stavů a projevuje se jak v denních listech a časopi
sech, tak v knihách, v rozmluvách mladých lidí, v před
náškách i v politických názorech atd. A příčina? Hledá
se v nynější methodě vyučovací. Učitelé hledí mládeži
školní vše co nejjasněji vyložiti, aby jí pochopení co
nejvíc usnadnili. Mládež nemusí sama skoro nic pře
mýšleti a pouze hotovou nauku přejímá beze vší du
ševní námahy, bez práce, bez vlastního přemýšlení a
zkoumání. A jakmile jednou s dětmi byl nějaký před
mět probrán, jde se dále, učení starší se neopakuje a

pakování je paměti otec i matka, kazijed zapomenutí
(hat. repetitio mater studiorum). Mimo to jest osnova
všech škol příliš rozsáhlá, místo multum sed non multa

je ve školních osnovách i knihách přikázáno: multa.
A poněvadž mladá mysl nemůže toho tolik obšáhnouti.
co se jí podává, zůstává ze všeho jen vědění kusé, jež
se provuje povrchnosti a mnohomluvností. Chovanci
našich škol mluví o všem možném, rozumějí všemu.
ale všemu jen málo a nedokonale. A mládež zvyklá.

ním studiem a přemýšlením své vědění prohlubovala.
Dřívější doba 'vzdělávala hlavně paměť dětskou, ny

— odtud povrchní rozumování bez podkladu, t. j. bez
vědomostí zapamatovaných. U nás povrchní vzdělání
mladých lidí vedlo i ke vzaiku politických stran, jichž
hlavním kádrem i štábem jsou povrchní polovzdělanci,
kteří všemu rozumějí a o všem mohou mluvití s patra.

Následky toho cítíme jak v politice celého národa, tak
jednotlivých obcí okresů atd. atd. Jest povinností iiči

| telův, aby se nad tímto výsledkem své práce vážně
zamyslili. (Frumarovy pokrokové »Učit. Noviny«.)

Sociální demokracie a vojsko v Německu. Nedávno
vydalo pruské ministerstvo války výnos, dle něhož byl
dělníkům v pruských vojenských podnicích a závodech
zakázán vstup do německého svazu. vojenských děl
níků, který má sídlo v Mnichově, poněvadž svaz sledu
je tendence sociálně-demokratické, Nyní se v »plném
rozsahu« připojilo k výnosu i království saské, mini
sterstvo války. Členství v tétoorganisací, která byla
založena proti křesťansko-národnímu hnutí mezi dělní
ky a která patři ke kartelu říšských a státních dělníků
(sídlo Berlín), je tudíž v saských vojenských dílnách
pod trestem propuštění vypovězeno.

Co soudí Poláci o Sokolu. Nedělní »Čech« přinesl
původní dopis z Krakova od Ignáce Zháněla, z něhož

vyjímáme tuto zajímavou stať: »Jako před dvaceti lety,
kdy jsem byl poprvé návštěvou u bratří Poláků, jest až
do dneška skoro jedinou místnosti, v niž se schází lepší
krakovská společnost, restaurace »U Havelků«. Sotva
usedám, již poznávají přítomní Poláci, že jsem cizincem.
O všem dáváme se do řeči a došli jsme brzy na Soko
ly. Bez obalu vyznávají, že český Sokol zachoval se

i při slavnostech grunvaldských nejen beztaktně, ale i
urážlivě. Světící biskup ve Lvově dr. Ladislav Ban

durski sloužil slavnou mši svatou i kázal, při čemž bylo
| i svaté požehnání. Veškefí přítomní a ovšem i Sokolové
+

|

i

voklekli, ale kdo ostentativně neklekl a zůstal státi,
byli — Češi. »U Havelků« přítomní pánové jednohlasně
vyznávají, že byli Poláci nanejvýše uražení a podráž
děni; vždyť věděli, že zajisté všichni přítomní Češi
Sokoli byli katotici. A dodávají: a toť také snad hlavní

, příčina, proč v letošním červnu nepřijeli naši polští So

| kolové na všesokolskou slavnost do Prahy. Pátrali, vyptávali se a zvěděli, že čeští Sokolové stavějí se na
i rozhodně protikatolické stanovisko, proto nechtěli spo

| Jupůsobiti, aby se snad neřeklo a nezdálo, že sokolstvo
| polské stojí na témže protináboženském stanovisku, ja

ko české. Vážně prý se též jedná o tom, a hlavně pro

| paguje myšlenku čestný předseda lvovského Sokola dr.
Bandurski, světící biskup, aby se sokolstvo polské od

| dělilo od Sokolů českých a přidalo se k Orlům.« Tak
j se mluvilo »U Havelků«. — Sdělení to je velmi zají

| mavé, ale přirozené. Polské Sokolstvo není tak hloupé,
aby neprohlédlo dvojí tvář našeho Sokola. Sokoli ruští
a chorvatští chtěli z Prahy ze sletu ujeti, poněvadž se
rozhořčili poznámkami, kterými po nich házeli Sokoli
čeští za to, že se súčastnili bohoslužeb. Neujeli, ale o

: taktu českých Sokolů si učinili náležitou představu.
| Příloha. K celému nákladu dnešního čísla příklá
| dáme reklamní oznámení solidního Orlického | podniku

tkalcovského p. J. Krčmy. Odporučujeme čtenářům pro
hlédnutí toho podrobného cenníku.

žádáte-li u svého ku

prostě, lvkovékostky“a obdržítejakoukoliv
známku, pe

Vám dostalo MAGGIHO
kostek po 5 h (hotová
hovězí polévka) neboť
MAGGIHO kostky jsou —
nejlepší.

, Kato peněžní ústav

„Úvěrnídružstvo Eliška“
|v Hradcí Králové (Adalbertinum)
|| úrokujevklady4%:—44 9

Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez
výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

|

|

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci Králové 1900 konanér:
četnými ilustracemi, s řečmi všech řečníků,

: větělnoo dle stenografických protokolů podanými,
" — v rozsahu 35 tiskových archů velké 89 —460 str

| nabízí vo výrobní ceně K 3 — franko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.
—————————Ě————>



DRAŽBA
vwobeoní zastavárně

Královéhradecké
v čísle 230. (u semináře)

odbývati se bude v sobotu dne 19. října
1912, začátek o 9. hodině ranní,

NA ZÁSTAVY
pozůstávající z klenotů, hodinek, řetízků
zlatých, stříbrných atd. rovněž | ze
šatetva, prádla a rozličných druhů látek,

obuvi, kol, šicích strojů, atd.,
které do konce srpna 1912 propadly.

Veškeré do dražby propadlé zástavy
lze nejdéledo čtvrtka před dražbou
buďto zůročiti aneb vyplatiti.

Po čtrnáct dní před dražbou účtuje se
dražební poplatek mimo úrok a sice
2 haléře z jedné koruny.

V pátek před dražbou se vůbec
neúřaduje.

V případu, že by se všechny zástavy
neprodaly, odbývá se dražba nová v sobotu
26. října 1912.

Ze správního odboru
obecní zastavárny Královéhradecké.

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkráz spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Praha, Vídeň,Budapost.
Podálováharmonis

obou soustav v každé ve

likosti, pro kostel, školui ku ovičení.

P. T. duchovenstva
avláštní výhody.

Divadel. kukátka
s koženým pouzdrem již od 9 K výše,

brejle a skřipce,
lorgnony, teploměry, lupy ud.

doporačuje

KAREL VACEK,
závod optický, hodinářský a zlatnický

T HRADCI KRÁLOVE, blíže Adalbertine.
mmm Šprávkyrychloa levně.===

: Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

aj Aměrs de kondres
ešÍ| ekařskými vědátory jakožto příjemný

LZ občenstvujícíprostředekd
oporučovaný,

A. J. Andres v Ustí m. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frame

cognacu, srěmské slivovice jakožpv. jam.

rumu avšech lada, obe vcenáchs
nejlevnějších.P. T. ům obchodníkům a
hostinskýh povolujíse zvlášť výhodné ceny.

Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

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

pro každou dobu.
Stran 722. Cena 4 K.

Odebírejte hromadně dětem

* KVÍTKY »*
"Bohatěím dětem vydění
— dvakrát měsíčně, —

pro katolickéděti ma měšť. školárh, v mejmišších
třídách gymnasií, reálek, lycef atd.a vo vyšších
třídách škol obecný.h.

Předplácí se ročně: 1 výtisk poštou K 240; b výtisků
společně po K 220, za K 11 —. Na 10 předplacených jede
máctý zdarma. Při odebrání nejméně 20 výt. 1 výtisk po
K 2+— franko. Tedy 20 a 2 výt. K 49—.

Chudším dětem vydání
— jednou měsíčně, —

kterét stojí ročně:I. s barevmou obálkou: 1 výtisk
90 hal.; 5 výt. (po 72 hal.) K 360; 10 výt. (po 66 h.) K 660;
20 výt. (po 60 hal.) K 123—. Na každých 10 předplacených
jedenáctývýtisknádavkem.EI. bez obálky : vědy010 bal.
ročně za každý výtisk méně.,

Předplaťte včas, byste nezmoškali
první tah na hodinky

který bude dne 25. října,
poněvadě knihař nedodal věas lepší vydání kalerndáříků pro
vydání „Kvítků“dvakrát za měsíc. Ct. objednárky na adresu:

Administrace „Kvítků“ Praha-li.
Lipová ulice 5, přísemí.

Vláda peněz.
Dílo to čítá 1269 stran. Nj> Pouze za 20 K
Dílo to působí všude, kam vniká, svým obsahem

pravou sensaci.
Objednávky vyřizuje

Družstevní FniDrnpeotn
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Všude rozšiířujte —
a podporujte

katolický tisk!

Školní knihy

Obracejte se ma své knihkupectví,
které Vám vždy řádně a ku spo
kojenosti poslouží. — = Z % %

Svůj k svému!

Družstevní knihkupectví,
nakladatelství, závod hudební
a papírnietví = z z %

v Hradci Král, Adalbertinum.

Hudobnnystarší

se levně koupí.
Dotazy zodpoví administrace t. listu,

Při objednávkách

kalendářů
obracejte se na své diecésní

Družstevní mm
knihkupectví,

nakladatelství a papírnictví

v Hradci Králové,
Adalbertinum,

které vám poslouží s výhodami dosud
vám poskytovanými.

l Svůj k svému li

V pozůstalosti zemřelého p. víkáře Karla
Janského v Chroustovicích nalezá se zbytek
knih, asi 200 výtisků, které druhdy svým ná
kladem v bisk. tiskárně vydal:

Brynychovy
KATECHESE.

Posluchači + p. biskupa Brynycha, bývalého
professora pastorálky, katechetiky a methodiky,
znají oceniti praktický význam jeho katechesí.

Í duchovenstvo sotva asi tyto katechose
sn dle jména. Upozorňujeme na ně.

Ježto se jedná o rychlé zpeněžení pozůsta
losti p. vikáře Janského, nabízíme tyto katechese

se značnou slevou 30%.
Krámská cena 1 výtisku o 196 str. (dříve K 1-80)
snižuje se tudíž na K 130 frankovaně.

Objednávky obratem vyřídí 

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.
O
PAMÁTKY
a vhodné dárky

k první sv. zpovědi, sv. přijímání a
biřmování, k missiím a k velikonoční
zpovědi, symbolické obrázky, obrázky
svatých, modlitební kniby ve skvost
ných vazbách a různých oenách,
růžence. obrázkyr upomínku
na sv. křest

v oenách levných na skladě má —



+909+0+0%

Mlešní vina
zaručeně pravá

dodá na objednávku
od 10 litrů výše

v bedničkách

Jan Košťál,
v Hradci Králové.

Cenysa ltir od 90 hal. výše.

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům +dovolajesi dopo
rmějltí voškeré kostelní nádoby a
nášínía to: monstrauce,kalichy

cibáře, nádobky,paténky, nacikály,S R ooyevřsdolstů
. církevním vyhovující. Btáré "Dřed

mé opraroje vpůvodní intenci azlatí astříbří nebo proti do
plátku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bezsávoznosti koapě.
Věe26povíld pocvšesné.Práce ruční.

SlNad oěbovýci sletýcha stříbrných klenotů, jako: řelésů
madonek, u nk lnínášíní ne pravékse véB0
protony,E ákého vědyna akladě.

Skorésleta, uříbro € drahobomybopvjs za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a oiselour

Přáha-L-079., u. Kareliny Světlé, čis. 12. ».

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonnémnad Orlicí (v Čechách)|
E (dratr P, J. Hoškudiy, faráře vo Týpravhťielek)

doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstva i
svůj osvědčený a Často vyzRAMeNABÝ

: výrobní závod |
fvšech kostelních páramentů,|
Hapolkevých praporů a kovového náčiní
š Cenníky, vzorkyi roucha hotová ae ukásku |

ji 0 a požádání franko zašlou.

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradol Králové: (protiGrandhotelu):

přijímá vklady naknšky
= za 44"oaž 5"

úrok a to dle výpovědi.

ORP“ Složní lístky nanapší zdarma. “UBUhlí 2zklekt“coKolavněji. O
B...

KTúvěrníspolečnost



| he uláře, snchy, 3Beřm |
) derně provádí aboolrent © k odb.školy sochařské $

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medaili.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučujese

první anejstarší odbornádílnapasířskáKarla Zavadila
nástupce Antonín Zavadil

v HradciKrálové,
v'nově zřízených místnostech, Čelakovského tř.

(za živnostenským domem)
ku shotovení veškerýchks

stelních nádob zestříbra,inýchkovů,p
Arinodněkikododo nejskv
"ího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladně
ahotovujejse v mévlastnídílně
jen ručně, čímž amožněno
mi dodati velodůstojnému du
thovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jebo

Blskupakon Milestí roride
Meění nádoby jem v ohmí

slatím za ceny velice levné.
Veškeré opravy nádob ko

stelních se rychle, řádně a
levně vyřizují,

ve zasílám jen posvěcené.
hotové s ožíab [zmfanko

2 se zašlou. 

Chuděbm kostelum možnosplácet bez přirážek,

OBE“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “jiij
Prosím veledůstojné duchovenstvo ©laskavou přízeň

a důvěruzávodudomácímu.
Spolkůmdoporučuji rychlé a levné provedení

odznaků spolkových atd.

v Českých Budějovicích

mw.výrobou tužek. 3
Objednejte přímo u WEBRA tamtéž, ušetříteoMp*>50 procent. <
Jemné tužky cedrové tucet 80 h. Jemné tužky inkoustové
tacet 40 h. Jemné tušky barevné tucet 80 h. Jemnétužky

pro desníky tucet 90 h. Jemné pro truhláře, tesaře,en. tucet 60 h. Obyčejné velké bílé tucet 1b h.
Držátka ma péra 144 kusů K 1:80. Vzorková zásilka:
od K 188 až 12 K dobírkou neb předem pouze u

ADOLFAWEBRAv Čes. Budějovicích,
číslo 46.

©

areoná

P kostelní okna
v odbor. provedení zhotovuje a dodává

Fr. Uhlíř,
umělé sklenářství

v Třebechovicích u Hradce Král.

Cenníky a rozpočty na pořád. zdarma.

Obrázky svatých
v různých oenách, levné
pro školní dítky,

obrázky smuteční

a upomínky k
přijímání a zpovědi

v Družstevním knihkupectví
v Hradol Králové (Adalbertinum).

Sekretariát Matice

Cyrillo-Methodějskédoporoučí

paramenta, prapory spolkové

a veškeré CÍrkovní DÁ
firmy

Fr. Stadník,
stálý přísežný soudní znalec

Olomouo,
naproti kostelu P. Marie Sněžné.

Za půl roku odvedeno přes

800 K Matici Cyrillo-Meth.

Pouze objednávkou u firmy Frant.
Stadník podporujete přímo Matici

Cyrillo-Methodějskou.

Světoznámý

malinský křen
letošní sklizně,jakož i eibuli,
česnok, majoránku a demní
nejlepší jakosti zasílá nej
levněji v 5 kg. balíčkáčh
i ve velkém

Josef Mikulecký v Kutné Hoře.
Vývoz malín. křenu. Ceníky na požádání franko.

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé spousty prolhaných brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to“

ČASOVÉP
EX ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 82 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

Při hromadných objednávkách poskytujeme60 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudíž může si každý

koupitihojnost; vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
ažnepřátelé protikatolickými letáky zbožnouosadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědoraovati, aby pro případný útok byli

ozbrojeni. Pracuje- li ss nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí
vytrvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
jest uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky
obratem vyřídí

administrace „Časo
vHradci K

ch Úvah“
ové.

NÁBYTEK
KOBERCE

koupíte nejvýhodněji co do jakosti i ceny přímo
v osvědčených závodech firmy

AD. NOVOTNÝ a SPOL.
v Týništi n. 0.

Zástnpce:Hynek Kodym, Vinohrady, Bla
nioká ulice čís. 6.

Sklad též: Olomouc, Česká ulice 18.
O výhodách se přesvědčíte, dopíšete-li si hned
o náš nový obrázkový cenník čís. 60



vý SingerůvšŠicí stroj
Obdržoti lze vo všech krámochs vodlojším |
„S“ zaskom ssb prostřednistvímnaších jednatelů.

Singor Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, u labského mostu 270.

SPOŘITELNA
Králohradecká

homo 4 ol5čína
odedne vlešení dodno vybrází.

Vkladní knížky zdarma.

Současnězvyšuje úroky30 zápůjšek hypotolních a

na 64k

awasppteyA Go Irmam.

0E“ fe ee“000
Gyrilo-Method. knihtiskárna a nakladatelství V, Kotrba v Praze

vydala své výborně redigované a uměleckými illustracemi opatřené
„ WALENDÁŘEas.K am 1913.mms

Korapové tucet za K ph Moč,Praha, Vlastonka, Svatováclavský (velký),
Malé po 60 h, tucet za K 480: Svatováclavský (malý),Vlastenecký Poutník (malý).

$ Velké: Bedina. Díl I a II Velké kalendáře kato'ické v tuhé vazbě po K 2—, tucet $K 16—; Vlastenecký Poutník Svatováclavský. Cena K 1:40, tucet K 11-20.

Kalendář RODINA díl I. sestává ze tří korumovýchkalendářů: Marie, Mečea Prahy.
RODINA díl II. sestává: z kalendáře Svatováclavského, Poutníka a Vlastenky.

Při hotovém placení je třináctý kalendář zdarma. — Na zakázku aspoň
50 kusů dávají se značné výhody. — Každý prodavač kalendářů obdrží zdarma
„potvrzení“ (licenci) jako průkaz před úřady., Tam, kde Kotrbovy kalendáře
nejsou k dostání, objednejte si je přímo i jednotlivě, zašlete obnos (třeba veznámkách) a třetí den máte kalendáře v rukou.

3 Zakázky adressujte na . 3

Cyrillo-Methodějskou knihtiskárnu a nakladatelství V. Kotrba
Praha-|l., 200.0C-JUJU JU -JO

OV
G 260OD 0008JO

Moderní látky |
nejlepších jakosti

v nevídaném jinde výběru doporučuje

obchodní dům sukny

V. J. Špalek
v Hradoil Králové.

SMY*>Největšíčeský závod v oboru. i

Pohodlné, světlé prodejní mistnosti
v přízemí a mezaninu.

Původní anglic. „Homespony“.

POTŘEBUJETE

SVĚTLO ??
Doporučují k nastávající době:

fopkovýse zárekou pravosti jasně a bez
sápachuhořící 1 kg.za 1K 92h

1K4hb

svílky voskové,gasolís,potrolej,karbid,
za nejlevnější denní ceny.

parfumerieamydlářetvívRraáciKrálové.
KX

Volodůstejným

dachorním a patronátním úřadům'

Odbornyzávod pozlatovášský

GAUDENU APPL,
LITOMYŠL,

doporučnoje se ku opravování i stavění

vět“ | oltářů,4šte
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Rozpočtya nákresy sdarma.
Na požádání dostavím se ihned.

XX
notaooajkakeí

Dopište si
ještě dnes o nkáskové číslo „České Selky“,
jediného samostatnéhočasopisu pro ženy a
dívky venkovské, vycházejícího čtrnáctidenně |£
v Raclavicích na Moravě, jež "

spolu int zajímavým prospektem nového roč

Celoroční předplatné 6 korum.

KHARLRARARARRARRARÁRÁA

EE
český, katolický závod



bma čtvrt roku 2 Kóuh |
na půlroku 5bK—h

Politické přesvědčení.
Ze všech táborů politických zvedaly se hro

zebně ruce proti >tříštění a poškozování národa«,
když katolicí byli donucení organisovat se proti
nesnesitelnému terrorismu na svou obranu poli
ticky.

A hned celé řady demagogů na řečništích do
kazovaly, že katolík ani národně cítiti nemůže.
Stíny zesnulých národovců katolických tyto lží
slyšely, ale nemohly se proti nim brániti. Arnošt
z Pardubic, Tomáš Štítný, Balbín, Vydra, Miku
láš z Lobkovic, Vilém z Pernštějna, Skopalík atd.
potupení zároveň s katolíky žijícími. Pohaněni by
li od sobeckých běhounů, kteří si dalí za řeči hod
ně platiti, kteří ssáli mízu z kmene katolicko-ná
rodního. Bylo kopáno do katolických mučedníků
za věc národní a to od individuí, která místo ná
rodní obětavosti žila na účet českých poctivců.

"Starý »kantor«, který společně s knězem lid
uvědomoval, znevážen :od paedakogů moderních
jako komický copař. A v novějším čase dovedli
právě pokrokářští učitelé dokazovati, jak kněz vů
bec nemůže býti vlastencem, jak celá jeho pozor
nost obrací se výhradně k Římu. >Alehleďte na
nás, my jsme vlastenci v přédní řadě. Národ náš
potřebuje charakterů žulových — a kdo vám je

merr, dejte se k nám. aby se vám narovnala poli
tická páteř. Naučíme vás politice přímočarné, cha

rakterní, jaká jedině náš národ spasí!«

nahlížeti, že ta žulovost jest z křehkého skla. Pro
tože na venkově začali vládnouti a rozdávati mí
sta agrárníci, u většiny venkovských pokrokových
tvů ze řad učitelských »přesvědčení« politické se
zelenalo jako pod čarovným proutkem. Ve měst
ských volebních skupinách zase »přesvědčení« a
grárnické skoro na celé čáře ustupovalo těm »po
litickým zásadám«, jaké vyznávaly nejmocnější
místní organisáce — ovšem »protiklerikální«. Kte
rý učitel se přidal veřejně ke straně naší, zkusil
jako jelen při honě. Ale jiní se mohli přidávati k
mladočechům, nár. sociálům, radikálům — dle o
sobní vypočítavosti zcela svobodně. Někteří z nich
sami nepokrytě dávali na jevo, že volí tak neb o
nak z příčin hmotných. Všecko jim bylo promíje
no. A pohlaváři pražští provedli s organisací poli
tický čachr, který jim vyčítal sám pokrokářský
redaktor učitelského listu Frumar.

Náčelníci sami za zády svých poplatníku (ta
ké jistě k uplatnění vyšších politických zásad) ne
smírně se obohacovali, ač přece viděli jasně, jak
se vede chudším kollegům, kteří do Prahy odvá
děli daň. ,

Když se pak seznalo, že strany, které tolik
pro hmotné zlepšení stavu učitelského slibovaly,
zázraku dělati nemohou, ozval se zlověstný msti
vý pokřik učitelstva z Písecka, aby se zahájila
stávka: školní, politická a po případě i národní.
Výkřik ten nezůstal ojedinělý. Dle novinářských
zpráv na Žižkově a Smíchově, kde se přece jen
učitelstvu vede lépe než na vesnicích, vystoupilo
80 pokrokářských učitelů z Ústřední Matice Škol
ské. Otázka: může tato Matice za poměry na če
ském sněmu? Právě tato národní instituce posta
rala se o chléb již tisícům učitelů, kteří by jinde
těžko místo nalezli. Nyní sklízí odměnu.

Ale šlo se ještě dále. V „Uč. Novinách“ ne
podepsaný učitel z Prahy vydal apel: »Učitelství
nás neživí — sociálním postavením patří učitel
mezi proletáře. — Vstupujte, kollegové, do řad
sociální demokracie, aby dnešní společnost se pře
měnila v socialistickou. — Zahoďte staré ideály!«

Tu to máme. Charakternost se poznává v
době zkoušky. Předně soc. demokracie dovede si
ce velice obratně práce učitelské využívatí pro
své politické cíle, ale učitelskému stavu samému
prospěje daleko méně než strany: jiné. A pak: kde
Jest tedy vlastně pevné přesvědčení politické těch
pokrokářů, kteří se tolik chlubili svou zásadovo
stí? Dovedou-li finanční svízele převrátiti politic
ké zásady jako zavanutí větru pavučinu a větrník,
pak jest přece zřejmo, co vlastně pudilo pokro
káře do různých politických táborů.

Chce-li se někdo přidati k soc. demokracii,

|

|

V Hradci Králové, dne 11. října 1912.

legy pod rudý prapor, vyzývati je k náhlé promě
ně kulturního, politického a sociálního názoru pro
peníze — to už jest vrchol politické kaučukovito
sti. Zahoďte staré ideály! Nic nenesou — a proto
musí býti špatné i pro jiné vrstvy národa. Proto
pokrokový učitel pak po svém usazení v soc. de
mokratické organisaci, chce-li býti důsledný, mu
SÍ na veřejných schůzích opravovati to, co hlásal
dříve. A nebude-li kaleným soc. demokratem, pak
jej organisace jednoduše vykáže ven. Z přírůstku,
který by takto v soc. dem. táboře vznikl, měli by
malou radost sami prozíraví soc. demokraté. Kaž
dý soudruh by aspoň jasně věděl. proč vlastně to
lik nových členů přibylo a zda možno se spoleh
nouti na jejich obětavost v době těžší zkoušky.
>Zahoďte staré ideály!« Kdyby toto otiskl list ka
tolický. co by všichni katolíci zkusili! A učitelstvu
se přece posud nevede v Čechách tak zle, jako v
zednářské Francii a Italii. Rašínovština hlodá dá
le, svedla na scestí. A konservativní učitelstvo
musí nyní od abecedy učiti pokrokové kollegy
politické poctivosti. ,

Obrana.
Proti darvialsmu svědčí nové velice markan

tní pokusy. Dokazuje se, že skutečný organický ži
vot. jest něčím jiným než pouhými zjevy fysikál
ními a chemickými. Několik dokumentů z řeči ne
klerikála Rud. Málana. Když někteří tvrdili, že v
žaludu jest již všecko, co dovede utvořiti dub, tá
zali se jiní: | zrudy, i duběnky? A jak strojově
vysvětliti křížence? Jak tělesné boule, hojení zlo
menin a ran? Z rozřezaného vláknitého tvora ne
zmara vznikne talik nových zcela vyvinutých ne
zmaru, kolik se nařezalo částí. G. Wolff vyřízl vod

z duhovky. Driesch zkoumal velice houževnatě,
zda organická účelnost jest nějakým samostatným
činitelem, který existuje vedle a kromě jiných pří
rodních sil. Účelnost sama jest již zcela zřetelným
faktem. U larvy mořského ježka vyvíjejí se ústa
a střevo nejprve na sobě nezávisle, ale konečně
se spojí v účelně pracující organism. Zvířecí zá
rodek vyvíjí se z vajíčka dělením na 2, 4, 8, 16 bu
něk. Driesch roztřepal yezkoumavce ježovčí záro
dek na rozličnéskupiů o 3 5,6,9.... buňkách
a všem dal uzráti v larvy. Vyvinuly se larvy růz
ně veliké: z původních buněk větší nežli ze 2, ze
3 buněk o polovici menší než ze 6... ale poka
ždé s dokonalým a úplným ústrojím. V pravidel
ném zárodku má každá buňka jiný význam, účelný
pro další život, jsouc základem jiné příští části
zvířete. Ale přes to pokusem Drieschovým do
kázáno, že každá z buněk, jsou-li od sebe oddě
leny. vyvíjí schopnost k utvoření celého zárodku,
k vytvoření těch schopností, jež jindy tvoří buň
ky jiné. Clavellinám uřízl Driesch žaberní části,
které však ihned dorůstaly na zvířata celá. U ji
ných .zvířat odříznuté části žaberní se napřed svi
nuly do netvárných skupin buněčných a po čase
vytvořily nová celá zvířátka.

Dalšími doklady přichází se na velice pečli
vou účelnost v přírodě i při organismech na po
hled málo významných. Na úřezcích pampeliško
vého kořene na zraněných místech naroste ně
kolik zárodků pupenů a z nich příštím jarem trsy
pampelišek. Byly-li na bramborových hlízách zni
čeny povrchní pupeny, vyvinuly se pak nové u
vnitř. >A co jest (v rostlinstvu) hojných zdrojů re
stitučních (náhradních) buněk v pohlavních orgá
nech! A z každé reprodukční buňky buněčným
děleníin vznikne nový organism — jaká rozmani
tost! Jest možno, aby v té buňce byl už skryt fy
sikálně-chemický stroječek příštího ©organismu?
Dovedete si představiti stroj, jenž by neustále
na tři prostorové směry se dělil — a zůstával při
tom celý? A nejenom celý by musil zůstati v ka
ždé buňce organismu, ale zároveň i v nesčíslně
vydáních různé velikosti, ježto dospělé organismy
bývají vyvinovány i z libovolného počtu buněk
v libovolné sestavě a veliké podle toho, jak veliká
byla zárodečná stavební hmota. >Život« nemůže
býti v prostoru rozestaven po částech jako koleč

části všecek, jako jest táž a všecka >tvrdost« že

jakýsi faktor sui generis (činitel svého druhu), ja
kostně odlišný od jiných přírodních sil, autonom
ně (svéprávně) jsoucí vedle sil fysikálních a che
mických a nemožno si ho nijak představití v pro
storu, protože jest přírodní činitel původní, jest
základní konstanta jako jiné přírodní »síly<: spe
cifické teplo, affinita, električnost.«

Jestliže tedy darvinisté hleděli všecko vy
světlovati bezděčným, nevědomým a nutným po
hybem hmoty, fosforisací, chemickým processem,
vynější badatelé naopak jasnými důkazy dovozují,
že život jest silou povznešenou nad hmotu, že sí
la ta docela železnou rukou si hmotu podmaňuje,
řídí její skupenství atd. A dokáže-li život tolik di
vů při živočiších nepatrných, vyniká daleko nade
všecky tvořivá síla duše lidské. Moderní vitalisté
přesvědčivě podporují vývody našeho slovutné
ho učence Mareše, který tak často již odkázal di
voké fantasie darvinistů do příslušných mezí!

Pokrokové mázory o náboženství. Celá desí
tiletií snažily se živly protikatolické u nás zalepo
vati lidu zrak podvodným tvrzením, že nábožen
ství jest věcí soukromou, ačkoli svými útoky či
nili z naší víry věc nejveřejnější. Leč když na
každém kroku bylo jim jasně dokázáno, že zásady
milionových společností náboženských jsou zrov
na tak veřejné jako věcí národní, kulturní, politic
ké, konečně fráse na některých místech strašiti
přestala. Nyní (dle »Času« ze dne 6. října) na 3.
sjezdu pokrokové mládeže Masaryk prohlásil:
»sŘíci, že náboženství jest soukromá věc, jest do
cela nesprávné, když přece vidíme moc theokra
cie.« Vybral si tedy Masaryk z mnoha dokumentů
právě takový, kterým chtěl katolíky šlehnout. Do
dáváme tedy, že itaiská diplomacie utekla se s
prosbou právě k vrchnímu rabinovi židovskému.
aby svým vlivem zastavil některé útoky semit
ského tisku proti válečné akci italské. Synagogy.
židovské konfessní školy a košerování také jsou
přece záležitostí veřejnou, protože se příslušné ná
boženské úkony nekonají v katakombách. Církev
židovská musí navazovati veřejné styky s jino
věrci, s úřady iněstskými, státními, chce-li si po
staviti synagogu. ,

A je-li tedy každé náboženství věcí veřejnou,
jest veřejnou záležitostí tím více náboženství ka
tolické, k němuž se hlásí valná většina rakouského
obyvatelstva.

Církev by ovšem měla míti značná práva as
poň v »zklerikalisovaném« Rakousku. Mluvil-li
však Masaryk o moci církve, pak měl říci, že ná
vrhy k zákonum nad katolickým lidem v Rakou
sku komponoval semita Singer-Sieghart, který měl
větší moc než osm ministrů arijců. Má-li církev
moc, proč učitelé, pusobící na našich školách, ne
toliko velikou většinou se hlásí k proudům pokro
kářským, ale docela usilují náboženství vyloučit
ze školy? Proč jest dovoleno veliké šikanování
paedagogu konservativních od pokrokářských kol
legů? —

Dr. Kohn při témž sjezdě řekl: »Formulku, že
náboženství jest věcí soukromou, © ovšem nelze
přijat, poněvadž není pravdiva, ba odporuje zku
šenosti do očí bijící. Ale má-li náboženství vliv,
sebe větší vliv na politiku, neplyne z toho, že po
litika má se starat o náboženství vůbec. To poli
tika nemuže prostě proto, že toho nedovede, jako
nedovede regulovat jiné dědičné disposice národ
ní povahy, které jsou politicky neméně význam
ny, než náboženství. Prof. Masaryk několikráte
projevil a také dnes řekl, že o náboženství nelze
diskutovat. Kde však přestává diskuse, tam pře
stává politika ve vlastním smyslu tono slova.«

Tyto výroky zase svědčí, jakou klikatou stru
hou potok pokroku se plouží. Právě to bylo velice
ostře lháno, že naše články víry před kritikou vě
dy neobstojí a že tedy v zájmu vědy se jich má
každý zhostiti. Kdo tak neučiní, zůstane zpáteční,
kem. — Katolíci však na tyto fráse dali příslušnou
odpověď. Předně vyložili odpůrcům, jaký jest roz
díl mezi vědou a vírou a pak vystoupili na veřej
né kolbiště, aby tam svá dogmata hájili proti de
magogům, kteří tak často »politisovali« třískáním



do viry. Teď se vítr obrací. »Nelze diskutovatl«
Jak že — nemá víra žádných styčných bodů s vě
dou? Jest náboženství pouhým citem, který ne
podléhá rozumové úvaze? Vždyť přece na téže
schůzi Masaryk postavil korunu svým floskulím
těmito do omrzení přemílanýmí slovy: »My ne
můžeme již věřit. Kriticismus (to jest přece výsle
dek a účel diskuse) nám brání. Moderní člověk
nechce věřit, poněvadž nemůže. Chceme mít dů
vody, přesvědčení, ne víru.«

Kdo tedy touží po vědeckých důvodech, po
přesvědčení, ten nesmí podrobit žádné nábožen
ství příslušné diskusi a kritice? Jaký jest vlastně
účel vědy, jestliže nemá poučiti Mohamedána, že
uctívá v Mekce praobyčejný meteor jako kámen
posvátný? Nemá se lidstvo dověděti, z jakých 0
sobních pohnutek Luther dovedl rychle sestavo
vati svá dogmata? Nemá věda promluviti o spá
dech auguru rázu antického a o rafinovaném učení
kouzelníků indiánských?

Taková konfesse vyhýbá se diskussi úzkostlivě,
která má bázeň, že by podlehla. Proto židé a €
vangelíci co možno se vyhýbají debatě o svých
konfessích na veřejných shromážděních. A nao
pak titéž lidé pracují plnou parou, aby se hodně
ve veřejnosti mluvilo proti konfessi naší. A co již
proneseno demagogických frásí proti naší víře za
nejsilnějšího vzepětí pověstných Husiád!

Tedy diskutovati o náboženství nelze, ale mo
derní pokrokář nemůže -věřiti, protože ho víry
zbavila kritická, vědecká diskuse. A ke všemu to
mu ještě Masaryk dodal: »Jest dokonce nemysli
telno, aby náboženství, které u nás v Čechách 400
let (snad o nějaký týden déle?) bylo pružinou na
šeho vývoje, bylo odbyto a nyní aby nastoupila
věda. To jest psychologicky a historicky docela
pochybené hledisko.« Odbyta jest prý tolikocír
kev. Masaryk touto floskulí sice si notně zalhal.
Ale vyberte si z ostatních frásí něco směrodatného!
Náboženství, ačkoli jest církev odbyta, musí trva
ti dále. Ale sám Masaryk neví, jaká forma nábo
ženství má platiti aspoň pro dobu přítomnou. A
protože Masaryk po všech svých řečnických ho
kuspokusech nepověděl o tvaru nutných positiv
ních proudu náboženských nic určitého, proto je
ho družina vybíjí statně a na předním místě své
síly podporou bezvěreckých rozběhů Volné My
šlenky. .

Má-li politická církev Masarykova svoje dog
mata, muže uvážlivý myslitel tvrditi, že nábožen
ství může býti jen vzdušným pojmem bez pevně
stanovených zásad? A že se s beztvárnou, mlha
vou mátohou spokojí člověk opravdu myslící?
Mají snad býti povětrné a věčně měnivé vidiny
jednotlivců pevnou náboženskou autoritou? A bez
autority lze si spíše představiti všecka jiná hnutí
než náboženská. Který myslitel od pravěku až do
časů našich vzbudil mocné a blahodárné hnutí ná
boženské bez pevně stanovených dogmat, bez po
ukazu na vůli příslušné autority? Je-li katolicis
mus »bigotní«, nuže konečně dokažte, jak se po
sitivně vyvíjejí nové proudy náboženské aspoň
pod štítem masarykovcí. Vždyť slyšíme stále a do
omrzení jen kritiku.

Ostatně sám. Masaryk prohlásil ve své řeči:
>»Myvšichni, jen stopujte, co jsme zde k věci řek
li, jak jest to neurčité. Ne ze zlé vůle, a jsme polo
vičatí a hlavně v otázce náboženské.« A tohle jest
pravda. Až vystoupí Masaryk z církve, do níž do
brovolně jako professor vstoupil, ačkoli evange
lickým dogmatům nevěřil, pak už tolik polovičatý
nebude.

Politický přehled.
Pracovní program poslanecké sněmovny. Dne

7. t. m. konala se ve Vídni porada zástupců sně
movních stran za účastenství minist. předsedy hr.
Stirgkha a ministra financí ryt. Zaleského. Schůzi
té přičitala se velká důležitost z toho důvodu, že
se jí zůčastnili dva nejdůležitější činitelé vládní.
Ale výsledek porady byl pouze ten, že podzimní
zasedání parlamentu počne 22. října. Vláda a ně
mecké strany by si přály vyřízení finančního plá
nu a řádného rozpočtu na rok 1913, sklaplo jim
však. Jménem Slovinců prohlásil dr. Korošec, že
Slovinci zachovají si volnost postupu, ježto vláda
dosud neučinila nic pro obnovení ústavy v Chor
vátsku a jménem Rusíní prohlásil pak dr. Levický,
že Rusíni byli oklamáni vládními sliby v otázce ru
sinské university i haličské volební opravy a pro
to protestují proti přikázání rozpočtu výboru bez
prvního čtení. Jsou tedy vyhlídky pro budoucí za
sedání velmi zachmuřeny. Z českých poslanců by
li přítomni Udržal a Sedlák, ostatní nebyli vůbec
pozváni.

Česko-německé smiřování, ačkoliv zase mě
lo započíti počátkem října, uvázlo nanovo,a to jistě
zásluhou ministra spravedlnosti dra Hochenbur
gera. Známé jeho výnosy působily velmi rušivě
a podnítily také Němce, aby stupňovali své poža
davky, které zdůrazňují hrozbou, že nebude-li jim
vyhověno, vyrovnání raději zmaří. Za takové ná
lady v německém táboře těžko doufati v konečný
zdar dohodování. — Hr. Stůrgkh prohlásil, že vlá
da nynější tak jako předešlé, trvá na tom, aby vo
lební reforma pro zemský sněm království České

ho byla projednána s celým souborem vyrovná
ní a tolikéž trvá na volébní reformě, která byla
dřívější vládou sněmu království Českého podána.

Volba na Opavsku. Dne 8. t. m. poprvé vystou
pila ve Slezsku samostatně strana křesť. soc. a již
dostala do užší volby svého kandidáta, rolníka
F. Klimeše, přes to, že v poslední chvíli vpadli jim
vzad tak zvaní >národní« a že agrárníci povolali
z Čecli »agrárního kněze« dra Hnídka a posl. Švej
ka, aby zmátli katolický lid. Židovský advokát dr.

nadšení pro válku. Na př. v Srbsku mělo se mo
bilisovati nejvýš 2804000mužů, aby se války zú
častnilo nejméně 200.000 vybraných vojínů, a za
tím mobilisováno 300.000.Ženy srbské hlásí se ne
jen za ošetřovatelky, ale i do řad. Mnohé ženy a
matky po prohlášení mobilisace samy telegrafova
ly manželům a synům, aby přišli domů, neboť je
vlast volá do zbraně, Dobrovolníků hlásí se ne
sčetně, jen z Ruska přihlášeno jich na 20.000. —
Černohorci napadli prý Turky na hranicích na ně

hlasů, křesť. soc. A. Klimeš 2701, společný kan
didát agrárníků a nár. soc. F. Zika.2.457, soc. dem.
centralista Šavel 516, za národ. stranu R. Oudrich
66 hlasů. Jest tedy potřebí užší volby mezi soc.
dem. drem Wittem a křesť. soc. Klimešem.

Delegace ovládány jsou neustále dojmem z vá
lečného napietí na Balkáně. V plenární schůzí ra
kouské delegace 7. t. m. v debatě o zahraničním
rozpočtu všichni řečníci zmínili se o válečném ne
bezpečenství na Balkáně. Del. žid dr. Ellenbogen
pustil se prudce do Slovanů vůbec, do Ruska a ta
ké zvlášť do Jihoslovanů. Zahraniční ministr hr.
Berchtold odpověděl, že mobilisace Ruska v rus.
Polsku netřeba považovati za akt politický. O

v ruce, jsou tedy obavy z Ruska zbytečny. — Ve
sshůzí 9. t. m. prohlásil delegát dr. Kramář, že
Francie a Anglie pokládají za svoji povinnost še
třiti Turecka, aby mohamedáné neměli příčiny na
ně si stěžovati, obávají se právem panslavismu.
Německo zachovává se zřetelem na své obchodní
zájmy vůči občma stranám neobyčejně moudrou
zdrželivost; může tak činit, neboť ostatní mu ob
stará Rakousko . . . Pravil dále, že by bylo nej
větším dobrodiním pro evropský mír, kdyby se
podařilo odstraniti všechny rozpory mezi Rakous

proti Turecku znamená akt emancipace od velnio
zí. Kde vzala by Evropa morální záminku, aby
valkánským stárům zabránila v annektování úze
mí. která již jednou měly a ve kterých trpt jsiicit
s+ukmen+vci? —- V této schůzi schválen rezpo
čet ministra zahraničních záležitostí.

Protektorát rakouského císaře nad katolickou
církví v Albánii dle prohlášení ministra zahraníč
ních záležitostí hr. Berchtolda v delegaci rakou
ské dne 9. t. m. jest předmětemustavičné péče.
Nvní ovšem vykonávání rakoušsko-uherského ná
božen. protektorátu jest do jisté míry stíženo. Přes
to snaží. se vláda vyšetřiti každý případ a se vším
d'razem zakročiti u Porty.

Nové náklady vojenské. Nedávno bylo zvýše
ní vojenských požadavků prohlášeno samým mi
nistrem války gen. Auffenbergrem za nepravdu,
dnes však o témže zvýšení jednáno ve společné
ministerské radě. Vojenská správa žádá totiž 420
milicnů K nového válečného úvěru a to 250 mil.
na vojsko a 170 mil. na námořnictvo. A podivno, že
i uherská vláda, která v červenci t. r. prohlásila
požadavek armádní správy za zvýšení vojenského
úvěru za nesplnitelný, v sezení svém dne 7. t. m.
v zásadě vyslovila souhlas, aby bylo na armádní
účely povoleno 250—280 mil. K. — Na dotaz od
pověděl ministr války, že v Rakousku se o mobi
lisaci nejedná.

Povýšení rakouských pohraničních| velitelů.
Generálové pověření dosud velením ©armádních
sborů v Pešti, Košicích, Temešváru, Lvově a Sa
rajevě. povýšení byli na sborové velitele a ve
lící zenerály. .

Válka vypukla. Nejmenší ze států evropských
Černá Hora dne 8. t. m. vypověděla Turecku vál
ku a právě téhož dne pokusily se Rakousko-Uher
sko a Rusko o zprostředkování míru; přišly ovšem
pozdě. Černá Hora ve své notě vytýká Turecku
především, že nechtělo upraviti otázky pohranič
ní. Jisto jest, že Černá Hora jednala tu v úplném
souhlase s Bulharskem, Srbskem a Řeckem, .a
možno také tvrditi, že i nejlepší přítel Černé Ho
ry Rusko tiše souhlasí s krokem Černé Hory a že
také Italie, na jejímž trůně sedí černohorská prín
cezna Jelena, věděla, co Černá Hora podniká. Dů
ležitým spojencein Černé Hory jsou albánští Mali
soři, kteří už se nemohli dočkati vypovězení' vál
ky. — Prohlášení války Černou Horou způsobilo
v Cařihradě velké demonstrace. Tisícihlavý zá
stup vedený studenty táhl ulicemi a zastavil se
před hlavní branou Porty. Vše křičelo: Chceme
válku! Vláda turecká postrašena, povolala vojsko,
ale nebylo ho potřebí, klid udržen po řeči velkého
vezíra k demonstrantům. Demonstrace měly za
následek, že na tři dny byl ihned prohlášen stav
obležení. Praví se, že vše to jest dílem mladotu
reckého výboru. — Zakročení Rakousko-Uherska
a Ruska považuje se za naprosto marné proto, že
tyto velmoci usilují o míť jednostranně, beze vše
ho zaručení požadovaných reforem a jich prove
dení. Balkánské státy nemohou se odhodlat k je
dnání o mír už z toho důvodu, že postup velmocí
proti Turecku jest příliš vlažný; jestliže se žádá
odzbrojení od spojených států balkánských, s
dvojnásobným důrazem mělo by se to požadovat
od Turecka. Z Cařihradu se také rozhlašuje, že
velmoci nanovo zakročí v Sofii aby spojenci od
zbrojili, jinak prý i v případě vítězství nebudou
míti Bulhaři z války zisku ani v ohledu peněžním,
aní v zabrání země. — Mezi spojenci jest veliké

pazarsku; v krajině beranské zanechal Esad pa
ša na pochodu do Skadru prapor vojska k ochra
ně silnic, ale tento prapor byl napaden značnými
četami Albánců a utrpěl těžké ztráty. Jinak zprá
vy o bojích jsou dosud neurčité.

První válečné úspěchy černohorské. Černo
horci včera o 8. hodině ráno podnikli vítězný ú
tok na opevněnou tureckou posici proti Podgorici.
První rána vypálena z děla, které princ Petr, ja
ko setník dělostřelectva, namířil proti baferii tu
recké. Po prvním zahřmění děla přítomný král
Nikola povstal a pokřižoval se. Vojenská hudba
zahrála černohorskou hymnu. "Po bojí trvajícím
20 minut byla baterie turecká na hoře Planinici
umlčena, Turci opustili své posice. Černohorci do
byli za pomoci srbských povstalců po tuhém bojí
i důležitých Beran.

Zprávy organisační
a spolkové.

Svatováclavský sjezd v Chrasti byl „manifestací
velikolepou. Krásné počasí umožnilo pohodlné rozvi
nutí všech projektovaných slavností. Město zastkvělo
se v hávu velikého počtu slavnostních praporů. Na 30
katolických organisací bralo účast na zdařilé slavnosti.
Sedm spolkových praporů vlálo nad hlavami nadšených
našinců. Veliký průvod dal se ráno na pochod za mistr
ných zvuků chvalně známé kapely pardubské. Kato
lická jednota chrastecká kráčela svorně se zástupci spo
lečenstva různých živností, kteří se nelekali postaviti
se po našem boku. Na náměstí skupilo se přes dva ti
sice posluchačů, aby vyslechli slovutného kazatele vsdp.
Dr. Fr. Šulce. Horlivý řečník vyložil, proč jesť potřebí
konati sjezdy svatováclavské. Právě v tento den se 0
tevirá diecésní dům, jejž postavil Jeho Excellence nejdp.
biskup, doplní“ tak dílo zesnulého arcipastýře, který
dům diecési odkázal. Nato promluvil o velikém významu
domů katolických a ku konci poděkoval vroucně Jeho
Biskupské Milosti za všechny nemalé oběti, které ten
to mecenáš domu tomu s velikou laskavostí přinesl. —
Pak nejdůstojnější arcipastýř obětoval slavnou mši sva
tou za shromážděné katolíky, nedbaje toho, že mu bylo
vzhledem k zdravotnímu stavu raděno k největší opa
trnosti. Pastýř chtěl býti ve středu ovcí svých netoliko
ráno, nýbrž i při následujících slavnostech. Po mši sva
té nejdp. biskup měl k shromážděným tklivou promluvu
o lásce k Bohu a vlasti a pak udělil vrchnopastýřské po
žehnání. Hned potom veliké davy se seřadily, aby vzda
ly hold vznešenému svému protektorovi. Provázen jsa
vsdp. kanovníkem ThDrem Reylem, vsdp. arciděkanem
z Chrudimě ThDrem Mrštíkem, konsist. sekretářem Hu
ráněm a místním klérem spolu s předsedou Obč. zá
ložny v Chrasti MUDrem Schmoegrem a vzácnými ho
sty, stanul před děkanstvím. A ty řady, jak ze země by
rostly, ubírají se ke hřbitovu chrašickému, kde odpo
čívá veliký biskup Brynych. Nad jeho rovem krátce
promluvil dp. Beneš, předseda Katol. jednoty v Chrasti:
»Před deseti lety dobilo šlechetné to srdce biskupovo,
a tehdy nad otevřeným hrobem jsme slibovali, že zů
staneme věrni ideám, jež on hlásal. Nuže, dnes složme
zde účet, jak plnili jsme sliby, obnovme zde tu přísahu
věrnosti na prapor Kristův!« Za písně za zemřelé polo
žena na hrob kytice a blížící se poledne nutilo nás 0
pět na zpáteční cestu do města. Posilnění jsme byli vě
domím, že duch Brynychův v nás žije, naplnění jsme by
li touhou státi se průkopníky za idee, za něž on se u
pracoval. — Odpoledne o půl 3. hodině se vzácnými
hosty zavítal Jeho Excellence do slavnostní schůze, po
zdraven výborem Katolické jednoty. Uvltán vřelým o
slovením družičky Marie Dvořákové, Pauly Trskové a
Marie Svobodové, přijav kytici a památní medailku,
vstoupil nejdůstojnější pan protektor do dvorany, ra
dostně uvítán od přítomných. Dp. Beneš zahájil schů
zl, vylíčil krátce život Katolické jednoty a šlechetnou
péči Jeho Milosti biskupa Brynycha, jež korunována
nesčetnými oběťmi. Poukázal na zásluhy a bystrozrak
Jeho Excellence nedp. biskupa ThDra J. Doubravy, je
muž provolávé shromáždění nadšené »Sláva!« Navrženo
čestné předsednictvo a sice předsedou vsdp. kanovník
dr. Reyl, prvním místopředsedou p. stavitel Šťovíček,
starosta města Chrasti, druhým místopředsedou p. Josef
Ramaisi, c. k. komisař. Slova ulal se vsdp. kanovník
Dr. Šulc a přesvědčivě poukázal, jak vznešeným vzo
rem vladaře byl sv. Václav, jak hluboko a oprávněně
zakořeněna byla úcta k sv. Václavu. Řeč jeho odmě

něna byla bouřlivým potleskem. Nejdůstojnější p. pro
tektor vysvětlil, že slavný umělec náš Myslbek zhoto
voval nákres sochy' sv. Václava nikoli dle fantasie, ný
brž dle relikvlí, jež po sv. Václavu máme. Po tom
schůze přerušena a v zahradě odbýval se koncert, při
němž vyznamenával se p. kapelník Slejška se svou par

dubskou kapelou krásně nacvičenými skladbami. —
Večer o 6. hodině zavítali účastníci 'opět do dvorany,
kde k nim nadšeně promluvil p. redaktor »Štítu« Frant.



* Šupka o významu hnutí katolického. Spontanní potlesk |
byl muodměnoe. Vsdp. předseda Dr. Reyl shrnul resul-
tát, poukázal na to, že dům tento má býti srdcem, ;
jež nechť láskou sloučí vše dobré vůle. Za nadšené ná
lady rozešli se účastníci. Slavnostní schůzi svou pří
tomností poctili: Slovutný pan místodržitelský rada A.
Rebensteiger z Blankenfeldu, p. komisař Ramajsl, p.
MUDr. Schmoeger, p. starosta a předseda strany Ša
bata a jiní vzácní hosté. — Večer pořádána slavnostní
akademie, jež korunovala slavnost nejen důstojně, ale
i dovršila nadšení účastníků. Něžně a umělecky před
nesené písně slečny Karly Buriánové vyvolaly bouři
potlesku, jenž vrcholil v -obdivu. že tato skromná pěv
kyně tak zřídka vystoupila před naší veřejnost, že od
strčena může zůstati na venkovské škole; s ní o palmu
úspěchu se děll dp. Sahula se svými houslemi, jež zdá
ly se mluviti. A jak doplniti celek a jej v sytých bar
vách představiti? Toť starost neúnavného dirigenta p.
učitele Sháněla, jenž se svým sborem směle zápolil s
koncertními kusy kapely pardubické. Čizí hosté byli
nadšeni, když vyslechli sbory tak mistrně nacvičené.
Všecka čest budiž vzdána jak neúnavné horlivosti tak
mistrné dovednosti pana dirigenta! — Po akademii roz
vinula se velice animovaná zábava. — S průběhem slav
nosti isme velice spokojeni. Jeho Excellence a všichni
ostatní, kteří platnou hřivnou k ní přispěli, měli vítanou
odměnu v krásném zdaru. © Nuže, jen dále statně ku
nředu!

Kostelec nad Orlicí. (Oslava sv. Václava.) Katolíci
v Kostelci letos opět důstojně oslavili patrona a dědice
České země. Občané, kteří nebáli se těch, již ve jménu
volnosti a pokroku jinak smýšlející častují pohanou a
pošklebky, v předvečer svátku osvětlili okna a někteří.
docela o svátku vyvěsili prapory. V kostele slavnost
počala večer slavným požehnáním. O svátku sv. Vác
lava v 10 hodin deputace katolických spolků zdejších v
průvodu s hudbou odebrala se do kostela, aby se sú
častnila slavných bohoslužeb. Večer oslava svatovác
lavská ukončena slavnostní schůzí, při nfž slečna Mar
ková krásně přednesla hymnu mládeže křesť. sociální.
Dp. Jiří Sahula z Hradce Králové svým poutavým způ
sobem kriticky posoudil osobu sv. Václava a velmi za
jímavě dějinnou látku sem spadající probral. Ukázal jas
ně, čím byl a jest sv. Václav českému národu v ohledu
náboženském, sociálním i politickém. Dramatickým od
borem sehrána operetka »U jezera« od J. Preise-Javor
ského. Celkem až na některé nástupy a malé vady ve
zpěvu provedena byla k obecné pochvale. Tím zahájil
dramatický odbor po mrtvé letní saisoně opět svoji
činnost. Doufáme, že nyní v zimním období čile bude
pckračovati. Již prý se připravuje veselohra A. Bog
nera »+Halleyova kometa«.

Sdružené katolické spolky v Chrudimi oslavily
svátek knížete české vlasti sv. Václava důstojně: Rá
no a odpůldne v hojném počtu súčastnily se i s prapo
ren Svatováclavského sjezdu v Chrasti, večer pak shro
máždilo se členstvo v útulné musejní restauraci ku
slavnostnýnu večeru Svatováclavskému, jenž zahájen
zdařilým živým obrazem »Hold českého lidu svatému
Václavu«, který nám zpestřili dva junáci z hradeckého
Orla a který doprovozen pěknou prosbou k sv. knížeti,
by chránil naší vlast a mládež (přednesla sl. Kavanová).
Na to následovala obsažná a vřele přednesená řeč dp.
P. Hyacintha Nováka »O významu sv. Václava a pra
vém vlastenectví«, za niž mu timto vzdáváme srdečný
dík s prosbou, by opět na nás příležitostně s nějakou
přednáškou pamatoval. Po té rozproudila se animovaná
zábava, ku které nemálo přispěli /účinkující členové
dramatického odboru, kteří s vervou sehráli dvě vese
loherní novinky Bognerovy. Byli to zvláště manželé
Jahodkovi, Mudrochovi a Špičákovi, br. Havel, Va
lenta i sl. Vacková, jimž tu buď vysloven dík, který
rovněž vřele vyslovujeme spanilým selkám ze živého
vbrazu, které tak pěkný ráz večera národním dechem
svéh> kroje mile zbarvily. Upozorňujeme členstvo, že
dramatický odbor naších spolků chystá působivé du
šičkové drama »Úděl sirotka« od A. Bognera, aby tak
Pamatovalo včas «na večer, jehož čistý výnos věnován
bude ve prospěch vánoční nadílky. Ku všem našim pod
nikům rozviňte vždy Čilou agitaci nejen mezi sebou,
ale i mezi známými ve svém okolí, ať nás poznají z
blízka a ne jenom ze žvastů nepřátelských tiskovin —
Jen tak se budou množiti naše řady!

Jednota katolických tovaryšů v Chrudimi koná
příští neděli 13. října t. r. o 2. hod. odpol. ve svých
spolkových mistnostech hostince »u Koruny« třetí člen
skou valnou schůzi s časovou přednáškou předsedy.
Členové, dostavtež se v hojném počtu. — Br. Minaří
kovi a jeho vyvolené přejeme ku další společné dráze
životní mnoho blaha od Boha! Přeje dramatický odbor.

Upozornění do Cbrudimě. Všechny členy a členky
všech tří místních katolických spolků 'upozorňujeme,
aby zvláště v této době, pro čtení příhodné, hojně se
četbou vzdělávali a používali pilně svých knihoven a
to nejen pro zábavu, ale také a to hlavně pro poučení.
V místnostech hostince »u Koruny«, kde má naše Jed
nota spolkovou místnost, jsou vyloženy všecky čelné
listy katolické jako: Čech, Obnova, XX. Věk, Štít, Prá
ce, Meč, Jitřenka, Týden, Naše Listy, Selské Hlasy,
Nový Obzor, Vlast, Maloživnostník atd. Proto navště
vujte restauraci naši dle hesla svůj k svému a pilně
čtěte časopisy, byste nabyli potřebného rozhledu v ná

„Šem katolickém hnutí a také dovedli své stanovisko
vůči protivníkům obhájiti. Knihovny jsou otevřeny kaž
dou neděli od 1 do 3 hod. odpol, při čemž možno pří
spěvky platiti a též za nového člena ae přiblásiti“

Zprávy
místní a z kraje.

Jmeniny Jeho Veličenstva byly oslaveny v našem
městě jako jiná léta velice důstojně. S domů vlály pra
pory barev národních i říšských. O 10. hodině Jeho
Exc. nejdp. biskup dr. Josef Doubrava celebroval v
kathedrálním chrámu pontifikální mši sv. s četnou as
sistencí. Na kůru provedeny ladně komposice p. ředitele
J. Wiinsche. Bohoslužeb se súčastnili zástupcové c. a k.
vojska, úřadů zeměpanských, samosprávných, škol atd.
Zdejší posádka a školy měly své bohoslužby zvláštní.

Městská rada v Hradci Králové učinila dne 7. říj
na tato usnesení: Obsah protokolu o prohlídce budovy
městského divadla, konané dne 3. října t. r. místní di
vadelní komisst za účasti vládního komisaře, a výkaz
pokladní hotovosti ze dne 30. září t. r. byly vzaty na
vědomí. — Panu Vlad. Procházkovi, staviteli, bylo u
děleno povolení k obývání novostavby domu na parc.
č. 135-32 nedaleko kapličky na Rožberku, dnem 1. listo
padu t. r. — Žádost p. Fr. Černého, mistra zednického,
za povolení stavby dvojdomku na parc. č. 135-28 ve
třídě Pospíšilově a změny parcelace postoupena byla
měst. zastupitelstvu. — Udělena byla povolení ku stav
bě villy na parc. č. 2. v bloku XI. na pravém břehu
Orlice p. Janu Schimanovi z Král. Vinohradů, ku zří
zení krámu z průjezdu domu čp. 207 v ulici Úzké p. Ja
nu Uhrovi, a k užívání krámu v domě čp. 264 v Ko
menského tř. p. Janu Riedlovi. — Žádost p. Jar. Andrli
ka, cukráře, za svolení k nalévání likérů a vína v cu
krářském závodě v domě čp. 159 na Velké podsíni po
stoupena byla živnostenskému odboru. — Povoleno by
lo zřízení kanalisace a připojení vodovodní do stavby
p. Daniela Remeše v Pospišilově tř. a do domu čp. 405
p. Janu Vanickému v Sadovské ulici. — Kollaudace no
vostavby p. Al. Bigla na parc. č. 172-8 v bloku IV. by
la odložena, až budou zřízeny chodník a ohradní zeď.

Vyhláška o placení daní. Na základě výnosu c. k.
okresního hejtmanství v Hradci Králové uvádí se tímto
u všeobecnou známost, že přímé daně s příslušnými
přirážkami fondovými splatny jsou v následujících lhů
tách: a) daň pozemková ve 12 lhůtách, dne prvního
každého měsíce předem; b) daň domovní 'třídní ve
čtvrtletních lhůtách, dne 1. ledna, 1. dubna, 1. července
a I. října předem; daň činžovní a 5proc. daň z výnosu
činže ve čtvrtletních lhůtách, dne 1. února, 1. května,
1. srpna a 1. listopadu předem v obcích berního okresu
královéhradeckého; v berním okresu nechanickém ja
ko daň třídní dne 1. ledna, (. dubna, 1. července a 1.
Hjna předem; c) všeobecná daň výdělková a daň vý
dělková z podniků, které jsou povinny vydávati ve
tejné účty, ve lhůtách čtvrtletních, dne 1. ledna, 1. dub
na, 1. července 1. října předem; d) daň důchodová, po
kud placení její srážkou se neděje, v pololetních lhů
tách dne 1. června a I. prosince; e) osobní daň z příjmů
a daň ze služného vyšší v pololetních lhůtách, dne 1.
června a 1. prosince. Kdyby poplatník nezapravil těch
to daní přímých i s přirážkami fondovými nejdéle ve
čtrnácti dnech po uplynutí doby splatnosti, povinen bu
de platiti úrok z prodlení, přesahuje-li daň za celý rok
výši K 100.—. Nedoplatky na přímých daních budou ve
čtyřech nedělích od doby splatnosti předepsaným říze
ním exekučním dobývány. Nestává-li dosud předpisu na
běžný rok, platí se dle předpisu roku předcházejícího.
Přímé daně, pokud se u c. k. berního úřadu přímo pla
tí lze nejenom osobně nebo důvěrníkem, nýbrž i pro
střednictvím pošty a poštovní spořitelny odváděti. Od
pisy, jež se snad v některých případech očekávají, při
píší se eventuelně k dobrému dotyčným poplatníkům.
Současně se uvádí u všeobecnou známost, že žádný ze
zdejších berních exekutorů oprávněn není ku přijímání
plateb na jakoukoli daň aneb dávku veřejnou, jež se u
c. k. berního úřadu platiti mají, takže by v případě ne
odvedení takovéto platby se strany berního exekutora
opětné placení se strany poplatníka v zápětí mělo.

Městské Klicperovo divadlo v Hradci Králové. Bý
vávalo, bývávalo dobře... za prvních a zejména La
cínových dob trvání divadla sdruž. měst východoče
ských. Ale dnes? Zdá se, že mnohé ty kritické změny a
zjevy přece utlumí ideální myšlenku, na jejimž podkladě
divadlo sdruž. měst vyrostlo. Letos praesentoval se nám
v prvním týdnu divadelní soubor značně změněn. Těž
ko dosud říci, zda ku prospěchu věci. Nejlépe snad vy
praven jest ensemble operetní. Aspoň produkce »Cudné
Zuzany“ tomu nasvědčovala. ©Abstrahujíce od vnitřní,
obzvláště výchovné ceny a kvality hudební kusu, musí
me vyjádřiti svou spokojenost nad výsledkem prove
dení. Subretta sl. M. Škrdiiková, p. Pražský, p. Novák,
p. Malý, p. Tlučhof přes veliké nebezpečí banality o
peretty pozvedli své úlohy do náležité výše. Rose by
la úloha trochu cizí. Pan Hampl se dosti příjemně po
slouchá, ale není ještě »svůj«. Jako loni, tak i letos nej
ulže stojí opera. První představení: Mascagniho »Sed
lák kavalír« a Blodkovo »V studni« jevily velikou ne
ucelenost. Nechtíce hned odsuzovati, těšíme se nadějí,
že opera snad dojde rovnováhy, souladu a budeme míti
příležitost viděti představení zdařilostk © Ale ten or
chestr! Na operettu svým obsazením snad postačí, ale
na operu? Snad by přece bylo lze orchestru k operám
docfliti? Nedivno, že zájem potom přesunuje se na o
perettu v míře větší, nežli je zdrávo! Soubor činoherní
se udrží asi na téže výši. Na dramatu »Na Valdštejn
ské šachtě« bylo zřítil svědomitou- péčí. Pan Baloun, No

vák, Šart, sl. Třebovská podali cenné výkony. — Upo
zorňujeme sl. regii letos opětně, že jest nutno přestáv
ky neprotahovatl — Repertoir příštího týdne: V pátek

(mimo předpl.): —Čestný večer manželů Novákových
»Podzimní manévry<, operetta od Kalmana. V sobotu
(v předpl.): »Faust a Markéta«, opera od Oounoda. V.
neděli odpol. o 3. hod. operetta »Eva«, večer o půl 8.
nod. operetta »Fatinica« se slč. Magdou Škrdlíkovou v
úloze titulní. V pondělí 14. čestný večer p. Jos. Hrádka,
barytona, ku kterémuž zvolil si operu »Nižina« od

„Stříbrné pouzdros«,
hra od Johna Galsworthy. Ve středu v předpl. operetta
»Eva«. Na čtvrtek připravuje se Bjórnsonova hra »Ban
krot«.

Čtvrté porotní období u c. k. krajského soudu v
Hradci Králové počíná dne 21. října 1912. Vylosovánií
jsou následující porotcové: mlynář Ad. Kadaník, Oleš
nice, hostinský V. Klust, Dvůr Král., sládek K. Hoff
mann, Hradiště, rolník J. Man, Novolesy, rolník J. Blů

mel, Hor. Vlčkovice, hostinský H. Malec, Nový Hra
dec Král., hostinský V. Řebíček, Chlum, rolník V. Šrá
mek, Libnikovice, rolník F. Košťál, Sedlice, rolník K.
Machek, Střebeš, rolník V. Bartoš, Svinary, továrník E.
Provazník, Třebechovice, továrník K. Vitoušek, Tře
bechovice, statkář V. Ornst, Věkoše, rolník J. Silvár,
Hořenice, továrník J. Etrich, Jaroměř, rolník F. Sadil,

Šestovice, rolník F. Špriňar, Vestec, rolník V. Hlavá
ček. Žíželoves, rolník J. Plocek, Cuclav, velkostatkář
AL Rathouský, Hoděčín, rolník J. Roušavý, Dubí, mly
nář L. Koťan, Týniště, velkoobchodník Ot. Pitter, Tý
niště, továrník J. Šembera, Týniště, rolník J. Felzman,
Dol. Bořikovice, rolník F. Pelikán, Lhota pod Libčany,
rolník J. Marek, Lodin, rolník V. Kavalír, Černčice, Ad.
Wolf. Opočno. obchodník E. Blím, Černikovice, rolník
A1. Ehl, Kvasiny, rolník J. Němec, Merklovice, továrník
J. Zeman, Vamberk, továrník J. Fiedler, Hor. Teplice,
továrník K. Moravetz, Úpice, rolník V. Vítek, Dlouho
ňovice; náhradní porotcové z Hradce Král.: kloboučník
J. Dvořáček, klempiř F. Hlávka, obchodník B. Miller,
úředník F. Musil, inženýr J. Novák, papírník J. Růžič
ka, inspektor Jos. Stejskal, obchodník A. Šubrt, nožíř
F. Vodehnal.

Úprava nových místností poštovního úřadu. Od 1.
řljna odpomoženo bylo dávným steskům na stísněné
místnosti zdejší pošty. Ve výpravně na př. tísnilo se
denně až 8 úředníků, kteří za stálého šumu a rachotu
balíků musíli konati práci, vyžadující klidu. Pro obe
censtvo byla malá prostora ve výpravně, kde spousty
balíků zatarasily celou místnost. Telegraf poskytoval
málo jistoty úředního tajemství, protože klapání strojů
bylo Ize zcela pohodlně pozorovati i nepovolanými.
Steskům těmto bylo nyní odpomoženo rozšířením ú
ředních místností, které byly upraveny na základě od
borných zkušeností nynějšího přednosty úřadu, p. vrch
ního správce pošty Rosy. Adaptace se dály účelně a
přestěhování do nových místností se odbylo zcela
hladce bez újmy úřední agendy. Naivnímu »Ratiborue
sdělujeme. že správa starého Borromaea požádala i za
nově pronajaté místnosti nájemné od c. k. eráru, pro
tože je to dosud v Hradci Králové zvykem, že se od
nájemníků žádá nájemné. Dosud je zde málo domácích

Pánů, kteří by měli nájemníky v domě jen pro pouhou
zábavu. Kdo ovšem je zvyklý po léta neplatiti nájem,
ten považuje domácího za vydřiducha, když se opová
žÍ nájemné požadovati. Názory »Ratibora« o neopráv
něnosti majitelů domů k vybírání činže jsou veskrze
originelní, ale zdají se býti přece trochu moc pokro
kovými. Uplyne ještě hodně vody. nežli budou domácí
páni se ostýchati vybírat? činži, aby nebyli považováni
za hamižné. Takový luxus si může dovoliti domácí,
který celý stavební náklad vymámil na některé zálož
ně a pak neplatí ani úrok ani kapitál. »Ratibor« není
zrovna v otázce placení činže a úroků žádnou uznáva
nou autoritou, proto bez ohledu na jeho svolení bude
jistě poštovní erár platiti činži i nadále z místností,
kterých používá. Až se vystěhuje. přestane platit. O
statně je jisto, že správa Borromaea požaduje zcela
mírné nájemné za pronajaté místnosti a že provádí růz
né opravy a zlepšení jich i ve věcech, ke kterým není
smlouvou povinna. Kdyby šlo zmíněné správě o vydí
rání, mohla využíti nynější situace, kdy eráru dochá
zela smlouva a pro poštu nebylo žádných jiných mist
ností ve zdejším městě. Kdyby se podobná příležitost
naskytla lidem skutečně hamižným, byli by zvýšením
požadavku vydělali hravě několik tisíc zadarmo. Sprá
va Borromaea však zachovala se zcela kulantně, takže
všecko žvanění »Ratibora« o mamnnářství je bezpřed
mětný tlach zaslepeného stranníka.

Ukázka rudé výchovy. Nezbavíte se jistě pocitu
stísněnosti, když třeba za bílého dne v odlehlejší ulici
setkáte se s hloučkem dělníků, o nichž lze tušiti, že
rudý tisk jest jejich vychovatelem. Můžeme skoro jistě
očekávati poznámku o darmochlebech, máte-li na sobě
slušný kabát. Ještě horších poznámek vyslechne kněz.
Kdybyste se ohradili a odtušili vyznávačům rudého u
čení, že dělají ostudu své organisaci, která nese pyš

ný nápis humanity, přilejete jen oleje do ohně. Ale da

Choceň.

Račte si vyžádati vzory podzimních a simních
látek, které letos přináším v bohatém výběru.

Veledůstojnému duchovenstva doporučuji zvláštní
novinkupodnásvem„PRENTAM“v ceněmetrK840.



Hlas evangelického listu
©náporu Volné Myšlenky.
- Bvarg>lický časopis „Hus“ v čísle 10.

jronesl několik jadrrých úsudků o negativní
jrác: židovsko-zednářské „Volné Myšlenky.“
dáme-li na zřeteli, 8 jakého hlediska jest ona
tritika psána, přiznáváme, že v některých čás
ech rczchází se s našimi názory. Ale za poslech
nutí stojí. „Hus“ přir vnává mnichovský vjezd
rolocmyšlenkářský k našemu euchbaristickému
, pokračuje:

„Jedno jest při r.frátech o sjezdu Volné
Wyšlenky nápadno: jsou daleko střízlivější než
ásavé zprávy o sjezdech minulých Volná Myš
enka vidí. že hlavní boj existenční jí teprve na
stává, když první nadšení pominnlo. A přece by
je na první pohled zdálo, že jí náleží budouc
1ost: chce dáti člověku svobodu, volnost od
ršelikého útisku. Pracuje k osvobozenípoli
ickému, k neodvislosti kulturní a proti útisku
náboženskému pro svobodu svědcmí! (Nyní však
30 barcelonských a portogalských bouřích fari
zejství V. Myšlenky se ukázalo v celé nabotě.
Pozn. Obr.) Přes to učí dějiny pcsledních let,
Je h.ězda její bledne; crgaLisace jeji jest sice
rozvětvena po celém světě a v čele Volné Myš.
enky stojí nejeden muž, který jest úctyhcdný,
zle vidímejiž nyní, že Volná Myšleuka 86
zestane nikdy hnutím lidovým, ano

ze vzdělaných vrstev nadchne pcuze člověkaednostranného.
Naproti tomu stojí církev římská zevně

zezlomena.....
Kde vzíti vysvětlení, že Volná Myšlenka

síly ?
Povrchní pozorovatel má vysvětlení na snadě.

Řekne, že se ty nižší vrstvy řídí dle vyšších, a
zoněvadž u nás představitelé státu, císařský dvůr
4 Šlechta, vrstvy nejvyšší nepokrytě dávail na
levo svou přízeň ke katolicismu, proto prý
. lid jde za nimi. Snad jest tomu tak u jistých
idí; věříme, že jsou úředníci, kteří za laskavý
»ohled s vrchu zaprou své politické i nábožeu
ské přesvědčení, budcu účastní každé klerikální
oarády, třeba ani politicky ani nábožensky s Ří
mem nesoublasili. Ale nevěříme, že by byla
většina úřednictva takto prodajnou. A nejsou
prodajnéani ty nejnižší vrstvy...

Ale v oddanství církvi Římské jsou všichni
za jedno, páni sluba, třídy vyšší i prostý lid.
Lidé, kteří třebas mluví o pokroku, jdou za chvíli
na euchéristický korgress ...

Nasbírali bychom příkladů na sta, že i tam,
kde zdánlivě se bojuje proti Římu,v srdci se
mu slouží dál, bez ohledu na osobní prospěch.
Náš člověk není jen tehdy římský,
když je to vládě příjemné, alo jest
fimeký vždy a všude; toť skntečnost,se
kterou musíme počítati Zejména Čech slouží
Římu a masíme připomenouti, že mu slouží rád.

Naproti těm stat:sícům bigotních (?) kato
líků stojí hrstka přívrženců Volné Myšlenky.
Hrstka ta nemá naděje na úspěch; Volná Myš
lenka nikdy nepronikne do lidových vrstev, ano
ani vzdělancům nebude imponovati.

Prcč? Volná Myšlenka jest v jádra nyní
společnost, která hlásá sice úplncu svobodu ná
boženského myšlení, rozamí však svobodě hlavně
tak, že popírá Boba a bojuje proti stávajícím
náboženským společnostem, církvím, chce podati
„vědeckénáboženstvi“. Jest to vlastně opět víra,
kterou šíří. Neboť věda nedokázala a nedokáže,
že není osobního Boha. Opravdový vzdělaný člo
věk jest si toho vědom, jak málo vě:í opravdu
víme; proto nemůže se mu líbiti sebevědomí, se
kterým Volná Myšlenka mluví. Zůstanou věci,
které jsou na vždy pro člověka nerozřešitelné;
otázka po určení našem, touha po životu věčném
naleznou ukojení jen ve víře.

Tu zbývá tedy dvojí možnost: buďto Volná
Myšlenkabude jen popírati, jaký jest Bůh,
aneb řekne, jaký jeat, Ani jedno ani drahé
řešení její nemůže vyhověti. My jako osobnosti
toužíme po Bohu osobním; srdce přímo žádá
drahé srdce, na kterém by mohlo apočincut;
duše jest si vědoma, že stojí nad tělem, nad
přírodou, nad bmotou, a oftí jinou bytost, která
jí odpovídá, ale je vyšší, Boha. Proto nám ne
vyhovuje, řekne-li Volná Myšlenka, bychomv pří
rodě, v jejích jednotlivých zákonech, v oživené
h motě viděli boha. A tím méně může ukojiti
naše ardce, když praví: „Bůh není osobní; Bůh
nečiní divů; Bůh nestará se o člověka;
Bůh není takový, jak jej líčí Bible; Bůh není

tekový, jak jej líčí Kristus.“ Nechoeme věděti,
ní není; pouhé popírání nám nestačí.tě, které nezná otce, ale je na něm závislé
a má se s ním shledati, nechce věděti, že oteo
není veliký, že není nemocný; chce věděti,
jaký jest ©

.-—

Proto Volná Myšlenka Římu nenškodí.
I prostý člověk žádá sobě nějaké positivní,
kladné řešení otázky po věčnosti.

A ještě jedna věc brzdí postup Volné
Myš enky.

„ Nevěra nese ovoce, které lidstvo nemůže
přijmouti jako pokrok vůči minulosti. Proti Římu
3 jeho scbátralou (schátralost jednotlivců nezna- |
mená schátralost morálky samé, „Huse“!) mo
rálkou a všelijakými aférarni stojí Francie s mo
rálkou nevěry a úpadkem ještě hlubším. Nevěra

věrny Římy, — ale ovoce její se již nyní vidí.
„P. ovoci jejich poznáte je“. Ve Francii jeví se
úpadek mravnesti, úpadek vzdělání (počet lidí
neumějících Číst a psát se zvětšuje), veřejná
bezpečnost klesá. Toť jsou zjevy, které mluví
proti nevěře. .

Proto tam, kde Řím se dá do boje s Vol
nou Myšlenkou, vždyrky zvítězí. A není lepší
cesty vedoucí lid do Ř'ma, než propagovati mezi
ním nevěrn. Nevěrci jest jedno, :ť si kdo věří,
co chce Chce-li žena, dá jí revers, aby měl
pokoj; a vychovává-li dítky bez bázně Boží, klidí
oroce sám.

Mluví se velice mnoho o tom, jak oslaviti
r. 1916, t. j. pětisté výročí upálení M. Jana Husi.
Volná Myšiknka usnesla se na posledním praž
ském kongre-su, le r. 1915 usp řádá nový svě
tový kongress v Praze. Výborně! Jaký to bude
míti následek? Snadtucet lidí vyst upne zcírkve;
jelich však dítky již budou v Římě zase, jenže
tužší katolíci než jejich otcové. Z takových
truckongres-ů se může římská církev jen rado
vat, poněvadž pracují nepřímo do jejího klína.
Nad Volnou Myšle.kou zvítězí Řím vždycky,
poněvadž i špatné náboženství nad nevěrouf
zvítězí.

Pověra, špatné náboženství, může býti po
ražena jen náboženstvím čistým. Pro:o jest
tím smutnějším pro nás, že touhy po tom čistém
náboženství jest tak málo, ačkoliv smysl čes
kých dějin jest náboženský.“

Potud „Hus“. Ale proč jen tcuhy po nábo
Ženství tolik ubývá právě v táborech protikato
lických? Vždyt přece Masaryk se tak blučně
chlubil, že právě on vzbudil v intelligenci veliký
zájem o náboženství. Jemu horlivě tak dlouho
již assistují evangelíci, A výsledek všeho? Když
universitu( pr fessvři ohlašovali své neklerikální
přednášky o různých náboženstvích, akademičtí
žáci Masarykovi předníšky z liknavosti bojkoto-|
vali tak, až „Č+s“ sám +i posteskl na ten kul-|
turní škandál, „Zájem pro náboženství“ se jevil 
jen tím, že se fanaticky tl-skalo Masarykovi, |
když tento mluvil proti positivní víře. Negare se
přijímala přímo hltavě, vášnivým útckům fana
ticky tleskáno. A kde jest positivní výsledek?
Masarykovci jsou nejpevnějším kádrem té spo
lečnosti, která hlásá čirou nevěru. Jestliže „ná
boženská práce“ pokrokářů se vyčerpává utlou
káním živlů věřících,pak to znamená prohlášení
naprostého bankrotu masarykovského „boje o
naboženství.“

Až začne někdo třískat hlava neh'ava do
organisovaného dělnictva, pouze člověk cboro
myslný nazve takovou apačskou akci bojem
o lepší los dělnictva. Ale kdo mlátí d> věřících,
organisovaných v různých c rkvích, aoiž by vytkl
přesně linie no:ých směrů, pak jen od komedi
anta může býti nazván prorokem, „bojujícím
o náboženství.*

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

spovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, lerně a solidně provádí

JOSEF MIEKEULEC,
umělecký závod v Hradel Králové.

Četná usnání od vid. duchou úřadů k disposici.

Kulturní jiskry.
Vlastenectví pokrokového šlechtice.

Veliké hymny pěli pokrokáři na hr. Lůtzova.
V době, kdy se proti šlechticům lidumilným
nastavovalo kopí, kdy byla naše strana tupena,
že se chová přátelsky k šlecbticům cítícím
s českým národem, hr. Lůtzov byl veleben jako
by byl nějakým Karlem ze tína. Nemáme

pobiny nějak omlouvati slabiny. hr. Sternberga,
fv. poslance. Ale srovnávejme! Když tento PŘvolebních schůzích češtinu láma!, bylo to prudce

vytýkáno. Že však sám Lůtzov českého jazyka

dobře neovládal, že po česku sredl sotva dva
řádky bez komických pravopisných chyb, to
všecko nevadilo. Pokrokovější živly se na Lůit
zova přilíply, nastavujíce dlaň. Costa Lůtzovu do
Ameriky provázely takovou cbvalořečí, jako by
za cceén jel Napoleon s velikou armádou. Na
posledy získal Lůtzov pro sebe stranu dra Hajna.
Hrabě však čekal za svou Štědrost pocty ještě
větší, než jakých se mu radbytečně dostávalo.
A když ctižádost nedocháze:a úplného ukojenf,
praštil vlastenectvím. „Náchodské Listy“ dne 4.
října oznámily: „Pan hrabě Lůtzov, který před
stavro.al přímo poloboha dru Hajnovi a „Sa
mostatnosti“, byl vždy typem šlechtice, který
své češství vykupoval hlučnou reklamou, od
jmenování čestným mě:ťa em hlavního města
království Českého až po nevkus“6é novinářské
chvály a vynášení. Velmi dobře jej vykreslil
posl. Klofáč na veřejné schůzi voličské v Praze
ba Ž.fně. Když dr. Kramář nechtěl se pro
půjčiti, aby vymohl hr. Lůt20;ovi tajné radovství,
týž honem přešel k dra Hajnovi a umožnil fi
nenčně vydávání neodvislého denníku „Samo
statnosti“. Nyní se stalo, že všenárodní instituce
nevyho.ěla ješitnosti hraběcí — a tak hrabě
Lůtzov písemně ohlásil — vystcupení své z ná

Na tomto faktu oršem nemůže se cic
změniti, i kdyby se vrátil v náruč sebe kajicněji!
Co ovšem počne „Samostatnost“ se svým pa
tronem, chloubou a modlou, nevíme. Kde najde
novou štědrou ruku, jiného státoprávního „ka2
valíra“, také nevíme! Naše informace o nejno
vějším činu br. Lůtzova pocházejí z tak vážné
str. ny, že nelze o jejich právdivosti pochybovati!“

August Beernaert. V neděli zemřelve
švýcarském Lucernu u věku 84 let August Maria

gických a státník světového jména. Narodil se
r. 1829 v Ostende a už r. 1859 stal se advo
kátem kasačního soudu v Bruselu. Neobyčejná
bystrost, rozsáhlé vědomosti a skvělé nadání
řečnické uvedly ho brzy v čelo be'gických ka
tolíků, a když r. 1870 pad'a liberální, protilidová
vláda v Belgii, stal se Beernaert r. 1873 mi
nistrem veřejných prací v kabinetě Malou a
T. 1874 zvolen byl do parlamentu, jehož členem
zůstal až do své smrti. Proti nově nastolenému
fanatickému pokrokářskému kabinetu Frere
Orbau od r. 1878 až 1884 vedl Beernaert ostrou
kato.ickou opposici. Frere padl a v novém ka
binetě Malou stal se Bsernaert ministrem orby
a průmyslu. Když na podzim téhož roku libe
rálové štvali proti vládě bruselskon luzu, vstou
pil Beernaert sám v čelo vlády a zůstal na tomto
místě až do r. 1894, kdy byl svržen kcnserva
tivcem Woes'em, jemuž Beernaert byl. příliš
sociál:.ím. Éra Beernaertova znam-nala však
pro Be'gi skvělou dobu všestranného rozkvětu.
Odstoupiv z místa ministerského předsedy, stal
se předsedou sněmovny, jímž byl až do r. 1899.
Byl vždy skvělým zástupcem katolického hnutí
v Belgii, jehož triumf nad nesnášelivým, proti
katolickým liberalismem je na předním místě
Beenaertova ř.čnického nadání, organisát“rskéto
talentu a obrovského vědění. Byl ryz' demokrat
v pravém slova smyslu, předbojovník vclební
Opravy a Křesťansko-so'iální reformy. „Každému,
což jeho jest“, bylo jeho heslem, vyrovnávací
spravedlnost, jdoucí střední cestou zájmů sta
vovských, byla jeho pr gramem. Byl horlivým
stoupencem náboženské školy a znamenitým ná
rodohospodářem a (finančníkem. On sanoval
finance belgické a dal základ k jich nynějšímu
rozkvětu. Věhlas Beernaertův byl evropský a
učinil bo předsedou meziparlameutní unie a ma
jitelem Nobelovy ceny. Byl prvním katolíkem,
který cenu tuto dostal. Zastupoval Belgii na
četných mezinároduích kongresích, na ko: gresu
mírovém v Haagu r. 1908 byl předsedou, byl
členem belgické akademie věd, pařížského insti
tutu atd., atd. Beernaert byl ve prospěch své
vlasti tvůrcem státu Kong+. Leč když zesnulý
rozmařilý král L+opold konžského území znevžil
kbezohlednému .s;beckému kš. ftařství, Beer
naert po prudkých výčitkách se s králem defi
nitivně rozešel a od r. 1891 s ním vůbec ne
mlavil. Jako prakt cký, jemnocitný politik stál
V čele snah mírových. Když v parlamentě po
vstal, nastalo ticho jako v kostele V'echno na=
piatě naslouchalo jebo slorům, z nichž každé
mělo pro situaci veliký význam. Byl ministrem,
pod jehož vedením katolíci dobyli velikých tri
umfů jak na poli finančním tak vědeckém, tak
že státníci protikato'ičtí pohlíželi na jeho Žženi
ální úspěchy s netajenou žárlivostí.

Preti turecké nveřeposti nynízačínají
psáti otevřeněji i listy pokrokové. Všeobeonvý
zájem, jaký se nyní jeví o Balkán, stále častější
případy mongolské bestiality vynuoují i v listech
masarykovských zrnka pravdy, třeba že dříve
pokrókoví poblaváři rozplývali se chválou Mlado
talků. „Osvěta Lido“ dne 5. t m. napsala:



Literární zprávý
z Družstevního knihkupectví

v Hradoi Králové.
Doporučujeme pozornosti P. T. pánůduchovních
poslední literární novinky v encharistickémroce:
' Katechotické příručky:

Košnář: „Svatováclavská čítanka“, váz. 2—
v lepší vazbě 3—

Váchal: „Vade mecum“ (Promlavy zpovědní).<- ©++4+0 250
Blokša: „Manuale sacerdotis ad provi

dendos iofirmos“,váz.. . -. „... 220
Rógg!: „Zpovědní promlavy“ . - - - 350
Šrůtek: „Rubověťpro farní instalace“. . 1—
Lbotský: „Výklad vel. katechismu“, IV. 2150
Kalvoda: „Výklad středního katechismu“ 750

„Katechese pro I. školní rok“ —40
» „Výklad mzlého katechismu“ 140

Brypych: „Katechese pro I školní rok“ —*72
Brynych-Janský: „Katechese“ . . . . . 180
Fryč: „Biblické katechese pro I. a IL tř“ 350
Pichler: „Katechesen“, L-IV. díl“brož. . 720
Nist: „Katechesen des klein. Katechismus“,

LL díl brož.. < < < + < + 860
Maj: „Katechesenfůr die unteren Klassen“ 540
Fůrtler: „Katechesen“ |. . « « - 350
Stieglitz: „Katechesen“, svazek LV.
Spirago: „Katechesen des kathol. Religions

Unterrichtes , . 330
Opětně upozorňujeme na nové dílo Dr. No

váka Xav. C. SS. R.: „Kněžské problémy“. Po
slední kritiky přivítaly s nadšením toto dílo.
Kdo ho z pánů duchovních postrádá ve své
knihovně, neotálejte s objednávkou, neboť ná
klad kvapem dochází.

Obracejte se ve svých literárních potřebách
na své knihkupectví, které Vás vždy řádně ob

slově! Svůj k svému!

Družstevní knihkupectví,
nakladatelství,

závod hudební a papírnictví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

„Evropská diplomacie namáhá se seč síly, aby
zabránila „prolóvání krve“. Táž diplomacie, která
dosud mlčky přihlížela k vyvražďování slovan
ského obyvatelstva v Tureoku Evropská diplo
macie všímá si balkánské krise s plnou horli
vostí teprve nyní, kdy ocitla se tváří v tvář —
válce.

Jest ponurým zjevem evropské kultury ve
XX. věku, že národům není dosťáno, aby samy
ze své vůle o svém státním životě mobly roz
hodovati. Evropská diplomacie smyslila si stvůru
čtvrté dimense, tak zvaný status guo (stav po
savadní), který uhněteným slovanským národům
znemožňuje dojíti k cíli, k němož mysli jejich
se nesou od dávných dob. Status guo jest
formule, která byla vymyšlena ku podpoře Tu
recka a proti slovanským jeho národům. Slo
vanští národové v Turecku nesmějí samostatně
vydechnouti; nesmějí žíti pod vlastní syrcho
vaností, nýbrž musí se dáti poručníkovati od
evropských velmocí, a poněvadž mezi těmito
není docíleno shody, jak se o dědictví turecké
rozděliti, má zůstati vše jako dříve.

Balkánské státy v případě porážky své
Tureckem zůstanou zcela bez pomoci. v případě
svého vítězství nebudou však směti rozhodovati
o osudech národů, k jichž osvobození se daly
v boj, nýbrž — evropská diplomacie, a tu prý
jest každé teritoriální rozšíření Bulharska a Z6
jména Srbska zcela a nadobro vyloučeno. Ne
chceme skoro věřiti, že by i západoevropské
státy daly se tak cynickým sobectvím ovládati.

Nynější nebezpečí války nemohlo by se
státi skutkem, kdyby evropská diplomacie konala
svou povinnost a už v zájmu států, které za
stupuje, dbala o zjednání nápravy v evropských
zemích tureckých Diplomaté evropští však vě
novali svou pozornost brzo Číně, brzo Persii,
pro Maroko harašili palašemi, ale spiniti své
sliby v otázce východní, provésti aspoň to, co
sjednáno v berlínské smlouvě, donutiti konečně
Turecko, aby provedlo reformy, aby umožnilo
slovanským národům lidský život a účast na
kulturním životě evropském, k tomu nejevili ani
dobré vůle, ani chuti. .

Německý tisk, zejména vídeňský, brojí proti
svazu balkánských států, že prý svým postupem
ohrožuje status guo, jehož zachování jest přáním
celé Evropy a tím prý staví se i na odpor
evropským velmocem. Status guo dle berlínské
(smlouvy už dávno neexistuje.“

V dalších řádcích čte „Osvěta Lida“ lerity
Rakousku, že samo status guo porušilo již za
bráním Bosny a Hercegoviny atd. Ale což zed
nářská Francie? Jestliže Rakousko vymanilo
annektované území ze sveřeposti turecké, jestliže
tam vyvíjí činnost kulturní a národohospodářskou

dle vzoru západoevropského, jest to v jistém
smyslu pro křesťanskou krev prospěšno. Za to
však francouzské banky židovské vhodily přímo
do tlamy sveřepého plemene mongolského mil
liardy, čímž umožnily barberům nevázanost
nejhrabší Francie, která básní o Lumánitě a
bratrství, náleží mezi nejzištnější podpory tu
reckých zlořádů — ale má odzednářských listů
pokoj. A že v hakousku a Uhráchv přední řadě
se staví proti spravedlivým požadavkům křo
sťanských Slovanů listy Židovské, jest také
velmi dobře známo.

V Sofii proti nutné válečné svépomoci Bul
harska hlasoval ve sněmovně jediný soc. de
mokrat. Mají tudíž k vůli židům a soc. demo
kratům křesťané čekati, až budou vyvražděni.
Ano, bylo již dávno zapotřebí vystoupiti proti
bestiálním krutostem tureckým. Kdyby však byl
tisk pokrokovo-židovský zahájil v Čas v tom
směru aspoň malou akci, pak by se bývali di
plomaté daleko dříve rozkývali na obranu mu
čených a mrzačených davů křesťanských. Leč
tisku židovskému bylo přednější vyvolávati ve
liké demonstrace pro pamífletáře Wahrmunda,
podvodného mamiče peněz Ferrera, pro vraba
Hilsnera. Zkrátka dlouhé články mámily čte
nářstvo tak, až se toto domnívalo, že nejhorší
tyran'e vládne v'astoč v Rakousku a Španělsku.
Turek se mohl pohodlně smáti a voditi v ře
tězech na mučidla celé houfy křesťanů. Vždyť
ho docela židovští zaprodanci chválili.

Rusko, které bylo z velmocí nejupřímnějším
přítelem ujařmených Slovanů a jež před 34 lety
jim poskytlo ochranu nezištnou, bylo líčeno jako
nejhorší evropský stát. Zato všax pokrokáři byli
přesvědčeni, že obětaví zastanci zdravé kultury
účastnili se křížových výprav hlavně z nudy.
Pak ovšem měli spletené nízory o humanitě
petoliko prostí čtenáři, nýbrž i diplomaté, kteří
se tolik židovským tiskem řídí. :

Račte sí psáti o vzorky
firmě

EB ;„Wzájemnost“ am
ae“ v Hronově Čís. 186. “U8

Vývoz lněného a modmího zboží. —
Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látiky vlněnéi prací, dámskéi panské
plátna, damašky, ubrusy, račníky ZEfÍMY na košile,
— — daty atd., překrásných modních vzorů. — —
mp- Výbavy pro nevěsty “U8
za levné, pevné, oeny. Velkolepý výběr. Mnoho po
ohvalných uznání. — Objednávky v ceně přes 20 K zasí

lůme vyplaceně. 1 balík n zbytků vkusně rozdružených——— za —————
Obdržíte to mejlepší! | Křesé.-sociál podmiki!
SRB“ Vpodniku tomtoIo též bezpečněuložiti "U
vklady proti G', úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král Ceského
=S—S——==I-- S Zemského Srasu. SLL—L©Y©=©=Y=

„Svrědeomitá“kmitarní práce. Napřed
mnoho floskulí o vyšších obzorech, nových žu
lových povahách. Ale když se páni pohněvají,
pak si řeknou upřímněji k čemu se zneužívá
oslňujícího štítu pokroku. Pokrokářský „Mo
ravský Jih“ si posteskl: „Trochu trpké pravdy
nutno v dnešní vážné době říci o poměrech
vlastních. Jako všude v menšinách — to jest
již asi naše národní nemoc — také v menšině
Zaojemské není možná pro osobní nenávist ve
doucích špic dostati se ku předu. Lidé tito,
místo aby přemýšleli o práci národní, pomáhali
v boji proti německému útisku, Ipí na f>rma
litách a mluví sáhodlouhé řeči o chybách svého
odpůrce, zatím co sami zasluhují pokárání na
prvním místě. Nejsměšnější pak je při tom všem
to, že žádný nic nedělá a při tom na to nic vzá
jemně žárlí. Zajímavé pak jest to, že lidé tito
ve své božské lenosti žehrají i na ostatní, co
pracují, a hází jim ze samé národní horlivosti
a starosti o českou věc klacky pod nohy, po
dezřivajíce je z nekalých úmyslů a prospěchář
ství. Vzpamatujte se... a nechoete-li pracovati,
pak aspoň dejte jiným pokoj — tím také české
věci prospějete“ |.

Přisomínáme, že ty Špice jsou krajně po
krokové. A ti lidé házeli pod noty klackyi
menšinovým pracovníkům katolickým. „Mor.Jih“
sám mrskal obětavé katolíky, kteří s napětím
všech sil hájili práva českého čiověka.

A bouře vzkypěla i mezi pokrokáři pro
stějovskými, kteří již provedli tolik vášnivých
demonstrací proti českým katolíkům. Zahájen
boj proti národně-sociálnímu předákovi professoru

Kýrovi, správci internátu obchodní akademie.
Národně-soc. „Pokrok“ odpovídá na in

vektivy „Hlasu Lido“ a „Proudů“: „Prostějovské
občanstvo bude svědkem turaaje, v němž ne
zvítězí zášvodnost, podlost a ničemná denunciace,
nýbrž bromada fakt, k jichž dosvědčení pozveme
nejenom žáky, ale plným jménem vyzveme i
pány professory. Ničemná zúmyslnost vyvolala

tisku vyvolává u nás mravní stanovisko. Boj je

| bojem s je těžkou věcí. Dnes nevítězí topor,yra a meč, však vítězí u lidí právo a božský
fakt. Nejsme rváči, jim se vyhýbáme, avšak také
je z příkazu mravnosti šetřit nesmíme. A ne
budeme! Povíme si něco o professoru kriminál
píkovi, professora smilníkovi, o jeho osobní ka
maraderii, směnečných závazofoh několika pánů
professorů vůči kulhavému, nemravnému pro:
fessorskému mizeravi, povíme si v budoucnu
věci, jež stavu professorskému nebndou v místě
na prospěch. Nechť se předem zakroč:! Nechť
není hodně pozdě! Jsme ještě hodně umírnění
pro dnešek a snad zítřek! A když budou obětí
pobočaí a vynucené — ruce umýváme. To
potom vyžaduje boj a zápas vnucený a pro
mravnost veřejného života naprosto nezbytný.
A je ta hromada fakt a je to o85b, že až milý
Pán Bůh brání! A bude to vojna, vojna veselá .
a přežádoucí! Nechť vyjisní se horizonty a
padne záškodná pokrokářská nemravnost. Má ji
už dnes v Prostějově kde kdo slušný a cti své
dbalý až po krki“

No — snad tak zle nebude. Ale tento tóa
podává jasné vysvětlení, proč taol kulturníci ještě
horším spíláním pronásledují katolíky. „Mizerní
farizeové!“ volá „Pokrok“ „Poctivý dělník nechce
míti ničeho společného s takovými mizernými
„inteligentními“ štváči a mizery! Umazal by se,
pošpinil a znehodnotil.“ — Ale dříve byl „pokrok“
čistý jako křišťíl.

Poznání se dostavuje také jinde, „Věstník“
organisovaných učitelů totiž přinesl článek
„Zoš'echťujme charakter“, v němž jsou tato
slova: „Jest směšné, když poukazujeme na bez
charakt-rnost klerikálů, ač mezi námi — pokro
káří — opravdové charaktery rovněž musíme
hledati' Promyslemé si jen v pronešeném smyslu
(ae doslovně) význam klerikalismu. Vidíme, že
klerikaljsmus jest znásilňovatelem myšlenky svo
bodné, jest překážkou svobodě svědomí. A nezdá
se Vám. že po takovémto posouzení uvidíme
snadno, že i mezi námi kvete bojně klerikalis
mus? Svobodu a rovnost chceme často jen pro
sebe, pro jiné však jí neuznáváme.* — Nu —
a co už dávno dokázali nesčetnými příklady
katolíci? „Že zavilí pokrokáři jsou nejhoršími
ujařmteli svobody občanů jinýcb. Kdyby se byli
katolíci utekli k taktice zednářsko-portugalské
dříve, než. nadutý pokrok sebral konservativcům
celé řady posic, neměli by nyní pokrokáři vliv
žádný.

Velmest vědy prý chtějí všude podporo
vati pokrokáři. Když však ze samých řad po
krokových ozvala se věcná a nepříznivá kritika
pavědeckých vývodů Masarykových, „Čas“ bnal
proti smělci bezoharakterními útoky, překrucuje
úžasně slova odpůrcsva, aby jim ulomil hrot.
Nyní sdělují „Neodvislé Listy“:

„Lze mluviti nám právem o kulturním
skandálu realistické strany v případu, který se
týká cdchodu dra. Šaldy z „Noviny“, ale hlavně
všech okolností jej předcházejících. Ale nej
úžasnějším detailem při tom je případ známého
mladého historika proto, poněvadž je typickým
pro kliku, nazývající se pokrokovou stranou
českou. Onen bistorik jest, ne-lí příslušníkem
strany, tedy aspoň blízkým realismu. Jeho vě
decká kniha měla vyjíti ve sbírce Slunečnice,
redigované F. X Šaldou, vydávané oficiosním
nakladatelstvím pokrokovým. Poněvadž však
názor této kniby byl veden výhradně vědeckými
hledisky, snažícími se o objektivní přesné vý
sledky, poněvadž spisovatel nemá na české dě
jiny pohodlné, ustálené hledisko sympatisující
jednostranně s evangelickým, nekatolickým du
chem, poněvadž odchyluje se od názoru Masa
rykovy „České otázky“, poněvadž se rozchází
„S rámcovým programem české strany reali
stické“, byla jeho kniha dána na realistický
index a její vydání zakázáno.“

Tedy pro pamfletáře Wabrmunda volal do
boje pokrokářský štáb celou universitu. Aka
demikové, kteří k vůli opisovači překonaných
protikatolickýoh šlágrů stávkovati nemínili, ale
do přednášek šli, zakusili surového násilí. Zato
však mladý vědátor český, pokrokový, stížen
nelítostnou klatbou, protože místo tupení kato
lictva pokusil se psáti proti intencím neomylných
bobů masarykovských.

Vklady na knížkydb
Db| Při větělch obnovech dle výpovědí úrok i vyšší

Sociální:besídka. 
——Bhěs easociální práce.Pončvaděi mezi

rolníky a Yenkovany se objevují nemoci
-a potřeba lázní, starají se polšti kněží v gu
bernii varšavské, aby mohli i venkorsné do



Vklady na knížky,
pokladnič. poukázky

a běžné účty
zúročí se dle výpovědi
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Daň důchodkovou platí banka
sama. — Z běžného účtu možno

platiti šekem.

Výhodné a jisté ukládání peněz
poskytují

premiové vklady
které se zúročí t. č.

í o na podkladě4"/,

9 0 bankov.dluhopisů sirstěl jistoty

(průměr4,90.
Žádejte podrobné nabídky! “©%
Provádí veškeré bank. obchody.

lázní se odebrati. V Ciechocinku u Varšavy jsou
vodové lázně. Pomocí kněží byl tam ustaven
výbor, který má založiti útulek pro rolníky.
Dům jest vypočten pro 25 osob. Za byt a jídlo
se platí denně 50 kopeiek, léčení a lázně stojí
27 až 20 rublů za saisonu. Aby bylo možno za
ložiti vlastní dům, obrátil se kněz Helbich na
předsedy r:lnických ko! s prosbou o udělení 25
rublů podpory, začež členové dotyčných spolků
budou míti jisté výhody při léčení.

A zase radí zaměstnavatelé jako
vyssavači. Na letošní valné hromadě svažu
skladníků v soc. dem. konsumních spolcích říše
Německé znovu bylo doknmentováno, jak zří
zenoi trpí. Soc. dem. „Niederrheinische Arbeiter
zeitung“ o průběhu jednání píše dne 17. září:
„Nejdůležitější bod, který zaměstnával před
stavenetvo, byl tarif. Jedenašedesátkrát musila
se obírati zpráva otázkami tarifními. Svaz byl
přinucen zvláštním stanoviskem | Centrálního
svazu německých konsamních spolků přikročiti
k tak zvaným kollektivním smlouvám a k tomu
účelu se obrátiti častěji na nákupní sražení.
Pak se příležitostně stává, že se nákupní druž
stva schovají za centrální představenstvo a od
kazují naříšský tarif. Někdy se provádí také
po léta protahovací politika, tak že požadavky
skladníků jsou na léta odkládány a skladníci
naposledy vidí znovu nutnost obrátiti se na
jednotlivá společenstva.“

V debatě se poukazovalo na to, že správy
konsumních společenstev v případech, kdy pro
ně rozsudky rozhodčího soudu byly nepříznivé.
o tato rozhodnutí se nestarají.

„Niederrhei. Arbeiterzeitung“ praví také:
„© politováním a za živého odsuzování bylo vy
týkáno, že při mnohých sporech — zvláště při
jednom v Magdeburku —| právě zástupcové
odboroví, kteří zasedají ve správě, neosvědčili
se jako nejlepší soudruzi k zakročení pro po
žadavky skladníků. To se stalo především
v Magdeburku tak křiklavě, že skladníci viděli
se nuceni s tím jíti na veřejnost, aby se odpo
mohlo hrubým přebmatům.

Tedy skladníci v rakouských konsumních
spolcích při skrovném svém platu mají aspoň
tu útěchu, že v Německu rudé správy nezachá
zejí se svými zřízenci lépe.

Přiznání k postapu novázamosti.
-Nejlepší, prvotřídní kultura jest soc. demo
kratická! Ta vychová lid jako kouzelným
proutkem k pěstění nejvyšších ideálů, zjemní
lépe než universita! Tak by se aspoň zdálo dle
vychloubavých frásí 80c. demokratických listů.
Jestliže však týž tisk vede svým pochlebenstvím
i nejprostomyslnější soc. demokraty k závrat
nému sebevědomí, jestliže místo pokárání veliké
rozpínavosti soudruhů spílá lidem poškozovaným,
pak špatně vede své žáky k nestrannému ná
zírání a nutné ústupnosti ve společenském
soužití.

Nyní již sami vůdcové zakoušejí ostny
výchovy, jakou svým poplatníkům poskytli.
Proto jest nucen sám orgán švýcarských dřevo
dělníků „Holzarbeiter“ (v 37. čísle ze dne 14. září)

„Balovati na neotesané chování právě mladších
členů soc. dem. dřevodělnických odborů. Píše

o netaktním chování a vědění těch soudruhů“
V obojím chybí nyní u našich: mladých členů
mooho. Pochopují příslněnost k organisaci tak,
že si myslí, že musí býti drzí jako štěnice. Tato
drzost vztahuje se netoliko na dílnu, nýbrž
všude proti mistrům a spoludělníkům, proti kol
legům ve schůzi a mimo ni. Vidíme-li takového
kollega a pozorojeme-li jej blíže, anebo dáme-li
mu několik otázek, pak nabudeme přesvědčení,
že jest často jen hloupým tlachalem, který bez
jakékoli zkušenosti do všeho zobák strká."

Když však nadutá ignorance takových
chlapců se vybíjela proti vážným odpůrcům
soc. demokracie, měl rudý tisk radost z veliké
„uvědomělosti“. Nyní se vade však pohlavárům
tak, jako rodičům, kteří drzých dětí neokřikují,
pokud jejich drzost nezakusí na vlastní kůži.

Národohospodářská hlidka.
Letošní ovocná sklizeň v zemích koruny če

ské. >Wiener Zeitung«<ze dne 8. t. m. přináší zprá
vu ministerstva orby o letošní sklizni ovocné v
královstvích a zemích na říšské radě zastoupe
ných. Zpráva konstatuje, že chladné a deštivé po

ovocné sklizně. Ovoce jadernaté bylo vesměs
špatné jakosti; výjimkou jsou jablka a hrušky v 0
kolí Bolzana a Meranu. Švestek bylo letos mnoho,
ale vesměs nedobrých, kyselých. Podobně bylo to
mu i se sklizní vínnou. Co se týče jednotlivých
druhů ovocných byla v zemích koruny české ú
roda přibližně stejná. Úroda jablek byla v Čechách
průměrně nadprostřední, na Moravě prostřední,
ve Slezsku o poznání lepší než na Moravě. Úroda
hrušek kolísala v Čechách i na Moravě mezi pro
střední a nadprostřední, ve Slezsku byla nadpro
střední. Sklizeň švestek byla v Čechách velmi do
brá až nadprostřední, na Moravě nadprostřední až
prostřední, ve Slezsku o něco horší než na Mora
vě. Ořechů bylo letos málo, takže jejich sklizeň
se označuje v Čechách i na Moravě jako podpro
střední až velmi špatná. Vinobraní bylo letos v
Čechách podprostřední až velmi špatné, na Mora
vě všeobecně velmi špatné. Úroda broskví byla v
Čechách i na Moravě podprostřední. Ve Slezsku
posledních tří druhů ovocných není.

Ohrožení rakouského průmyslu balkánskou
válkou. Jménem spolku průmyslníků —textilních,
mydlářských. parfumových, obuvnických a j. za
slána byla hr. Berchtoldovi petice, v níž se vy
zývá k práci pro mír v zájmu rakouského prů
myslu, který už dnes, ačkoli válka vlastně nezača
la,"je vážně ohrožen, zastavením platů bulharských
a srbských- bank a prohlášením moratoria je úvěr
četných rakouských továren vážně ohrožen.

Německé opatření proti drahotě masa. Pruská
státní vláda se usnesla připustiti dovoz čerstvého
masa z evropského Ruska a čerstvého masa hově
zího a vepřového ze Srbska, Rumunska a Bulhar
ska pro jistý počet velkých měst, jestliže maso
bude se spotřebitelům prodávati za cenu, pokud
možno, nejnižší, stanovenou za spolupůsobení úřa
dů. Rovněž připustí dovoz čerstvého masa vepřo
vého z Ruska pro jistý počet východních měst a
dovoz porážkového skotu z Nizozemska do vhod

ných veřejných jatek. Zrušen byl zákaz dovozu
čerstvého masa hovězího z Belgie. Kontingent ru
ských prasat pro východní Slezsko se přechodně
zvýši. Dále se pomýšlí na různá tarifní opatření.
Konečně má býti spolková rada zmocněna záko
nem, aby obcím, které zařídí prodej masa, bylo do

27 marek 18 marek). ,
Ve Francii blahobyt jen zdánlivý. Již jsme ča

sto poukázali, jak sociální zbědovanost nižších vr
stev v zednářské té republice rozžírá se jako ra
kovina i po konfiskací církevního jmění. Nyní při
náší výmluvná fakta agrární »Plzeňský Kraj« dle
francouzského statistika d'Avenela:

»Dle jeho výpočtů cena privátního jmění celé
Francie obnáší na 235 miliard franků, z čehož na
městké nemovitosti 50 miliard, na venkovské 70
miliard připadá; ostatní uloženo v movitostech;
30 miliard pak z toho jest majetkem státu a obcí.

Vzdor tomu, že Francie jest republikou demo
kratickou, ano slovo »Rovnost« (Egalité) jest prv
ním článkem jich republikánského hesla, — není
toto jmění 235 miliard rovnoměrně nijak rczdě
leno.

Celá třetina obyvatelstva (dospělého) nemá
vůbec žádného jmění; čtyři pak miliony občanů
francouzských mají dohromady teprv 1 miliardu a
připadá na jednoho průměrem 250 franků všeho
majetku; dalších 3 a půl milionu obyvatel drží v
majetku summu 4 a půl miliardy a připadá na je
dnoho z nich průměrem jen 1260 fr.; to zajisté ta
ké ještě není bohatstvím. Pak přichází 1 a půl mi
lionu občanů s pruměrným jměním 21.000 fr., 240
tisíc obyv. majících jmění mezi 50—100 tisíci fran
ky; dále 155.700 občanů, jichž majetek se pohy
buje mezi 100 tisíci až 250 tisící franky. Ale jest
tu ještě 54.000 obyvatel s jměním čtvrt až půl mil.
franků, 25.000 obyvatel s majetkem půl až Ii mil.
franků.

Takto dospěli jsme až k milionářům.Takových
je ve Francii 10.900,*kteří vládnou jměním mezi

1—2 miliony, 4220 dalších, kteří vládnou 2—5
miliony a 395 takových, kteří mají 5—10 milionů
jmění. Avšak ještě bohatších tu lidí: 280 vládnou
jměním 10—50 milionů a konečně 70 jměním pře
sahujícím i 50 mil. franků.

Ž toho lze poznati, že ve Francii právě jako
jinde žije kapitalism. Největší část jmění jest v
rukou něco málo lidí a největší část národa nemá
ničeho aneb jen nepatrné iměníčko. Statistik výše
jmenovaný srovnává pak jmění dnešní s jměním,
jež tu kdysi bývalo a nachází, že dnešní králové
průmyslu jsou bohatší, než vysoká šlechta býva
lého království francouzského. Nynější chef Roth
schildova domu ve Francii má tytéž příjmy, jaké
kdysi míval král Ludvík XIV,, t. j. kol 20 milionů
franků ročně. Asi tisíc Francouzů má roční důchod
nejméně 200.000 fr., 350 vyšší než půl mil. fr., 120
více než 1 milion a 50 více než 3 miliony a 10
více než 5 milionů franků ročně.

Biskupská knihtiskárna
ww| v Hradci Králové [%

nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.

kum| Ceny mírné, vyřízenísprávné a rychlé.

Hradec Králové,

Nejlevnějššť ceny!



Doporučujeme

ČESKÁ

Thomasovoua ledkem.

BANKA

Dvě prostranné
*místnosti

za skladiště neb dílnu obuvníkům a krejčím
zvláště dobře se hodící jsou ihned
k pronajmutí. — K doptáníu firmy

(K. V. SKUHERSKÝ,
. a k. dvorní továrna nábytku v Hradci Král.

rospěch
Svatováclavské; Matice Školské.

(Uzamný za nejvýhodnější a nejlevnější Dákupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
Prádla, praperů. příkrovů, koberců a

ovo! cho mmáčimí ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, rozpočty, vsorya hotovésboží
k výběru franko.

Bes velkoměstské rošie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě lovn jší
ceny aš o 209/, neš všude jinde.
Subil. 100 let. trvání a 40 lot. vlasání činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

čt5D (mVep
se

Nojdůstoj.biskupskoukonsistoří ověřendodávati.
v. vMešní vína,

zaručeně pravá, přírodní, neporušené, nejlepší
jakosti nabízí v soudkách nebo lahvích 1 litr

po 70,80, 90hal., 1Ki výše BrmaAlois Čížele,
velkoobchod vínem v Hampelci.

Gap> Na sta pochvalných uznání po race. “jisg
Račte dáti přednost vždy závodu osvědčenému.

cez X BDXE83 X BD XCODX

ž Jan Horák, 4soukenník

v RychnověnadKaěnoazasílá na potádání vědy

dle roční salsony nekot Ž
nejmovějších druhů pravých *“

vlněných látek

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizozemských.
Četná UsmáMÍ zvláštěz kruhůvele-$0BLICBDXGPDK

"x důst. duchovenstva svědčí o poctivé obsluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu vice než třico'iletého působení. $

x zkoušku, MAVolejemnélátky na taláry.
Ž Tož na oplatkybez zvýšení con! V

i Učiňte, prosím, malou objednávku na

XGBP XPBDX263 X BODX ABBA

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

vwHradoil Králové, Svatojanské zám. č. 76

Zařizování Velkosklad

elektrického Jostrů,
světla, elektrických.

telefonů. - ventilatorů,
bromosvodů. žehliček

a přístrojů
Dynama. k vaření .

Motory. a tepení.

Žárovky: Instalační-materiál za
Osram, tovární ceny.

Tuogeram,
Tantal. Solid,obsluha.

. Rozpočty zdarma — Ceny levné.

v

Josef Stěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu s vl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

slacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
© každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty shotovaji úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostsvím se na požádání taktóš 

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bronzové

92

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

syrovec, nástupce)

odborný
— umělecký závod — R

pro Máldu

oken kostelních, |
PRAHA,

8. 145 at., Malá Karlova
ul. čís. 20nové blíže Ma
lébo náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná.
eěstí pod loubím) dopo

ručuje s0

bu dodání oken ohrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi

guralnímu provedení a
sice i se belesnými

rámy, sítáms, vsasoními.
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Založene roku 1968.
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Na Balkáně.
(14) Válka na Balkáně zatlačila válku tripol

skou, česko-německé vyrovnání, uherskou oposi
„ci, vubec vše. Kdo umí čísti, čte a nemluví o ni
„čemjiném, než o ní a ovšem dělá i proroka, což
je věc nejchoulostivější. Jak to skončí, je těžko,
ba naprosto nemožno říci, třeba Rakousko sto
krát ujišťovalo, že pohraniční čára za žádných o
kolností nebude změněna;tolik je však jisto, že
národové balkánští jsou v nepopíratelné výhodě,
protože bojují za svobodu a lidská práva, mají tu
díž — až na židy, Maďary a část Němců — sym
patie na své straně a kdyby válka nedopadla pro ně
šťastně, náhradu platiti nebudou, protože nebudou
míti čím a z území svého neztratí ani píď, poně
vadž se to dobře mysliti nedá, že by Turkovi chtě
la některá z evropských mocností — třeba naň
dopustiti nedala — pomáhati na nohy a panství
jeho rozšířiti, kdežto Turek, prohrá-li, zaplatí to
svým panstvím v Evropě, neboť že tu neběží dnes

„pouze o ten nějaký makedonský vilajet, je jisto.

Tak pošetilí Bulhaři nebudou, aby se vrátili
od Adrianopole s prázdnými kapsami domů, jako
kdysi Rusové od Šipky, protože situace dnes je jiná,
chuť-na rozdělení Turecka je dnes větší a národo
vé na Balkáně nedají se od zeleného stolu tak za
křiknouti jako kdysi Rusko, protože tam chtějí
něco jiného, než Rusko, co i evropské mocnosti
musí, třeba nechtěly, přiznati. Bude-li Rakousko
s Ruskem svorné, sotva jiná mocnost převez
me to risiko, aby do Dardanel posílala k
vůli pořádku své koráby. A obě tyto velmoci ne
zapírají toho před světem, po čem touží a čeho po
třebují, Soluně a Dardanel.

Že k rozdělení evropského Turecka a vyhnání
Turka .z Evropy dávno již nedošlo, to je vlastně
skvrnou křesťanských národů, kteří si nevzpo
mněli, za jakých okolností se tu Turek usadil a že
je, třeba staletí uplynula, vetřelcem na této půdě,
kde každý kámen hlásá křesťanskou kulturu. Mohl
li se Turek násilím křesťanské půdy zmocniti, mů
že násilím od svého lupu býti vyhnán. Proto do
bře udělali národové balkánští, že přes hlavy moc
ností berou se k svému cíli, jímž není nic jiného,
než-osvobození křesťanstva z nedůstojné a haneb
né poroby moslimů. K tomu, aby Turek dovedl a

a velkomyslným pánem, po dobrém nepohne ho
Evropa nikdy, ím méně k tomu, aby vrátil, co u
rval slovanským národům, kteří Evropu svými ži
voty proti tureckým vpádům hájili a národy ev
ropské zachránili, že neztratili dobrých dvě stě
let ve svém kulturním vývoji. A za to mají ten
vděk, že Turkům křesť. důstojníci radí, jak mají
bojovati, aby si svou nadvládu uhájili.

Inu, jsou to Slované; kdyby jiný národ trpěti
musil staletou porobu, jistě našli by se kfižáci, kte
ří by si na ně vzpomoěli, ale Slované jsou pro 0
troctví stvoření.

A nejsmutnější při tom je, že žádný vyšší zá
jem mocnostem při zavedení 'pořádku nepřeká
žel a nepřekáží, než vzájemná řevnivost, hrabi
vost a závist, aby druhý větší sousto neuchvátil.

- Berlínskou smlouvou bylo zaručeno Černo
norcům území, do něhož právě vtrhli a jež si chtě
f zbraní osvojit když to nešlo mezinárodním
arávem. Mocnosti, které tuto smlouvu tvořily, po
zelých 30 let ani brvou nehnuly, aby také provedl
Turek to, k čemu se, když již měl nůž na hrdle,
ravázal.

Co je příčinou nespokojenosti a nynějšího po
"stání balkánských národů? Znám poněkud po
něry v turecké říši a mám za to, že to není Islam
'o takový, že to nejsou tak náboženské poměry
tištěných národů, jako spíše kulturní, hospodář
ké a sociální vůbec. Vypukne-li válka, dojde-li k
ži, jež je tam na denním pořádku, trpí ovšem
tněží, kláštery, kostely a duchovní ústavy, ale
koli jako příslušníci toho kterého vyznání, jako
píše té které národnosti, což je také přirozeno,
sžto spory nevyvolává církev, nýbrž národové,
Ldochází-li k náboženským třenicím, vznítí je
rtodoxní Řekové častěji, než moslimové samotní.
vde k vůli 2000 katolíků jásá město, osvětlí a v

předvečer papežského jubilea hudba prochází uli
cemi, kde v bengálském osvětlení za jasu světel
ných reflektoru ozývá se nadšené volání: »eviva
papa re«, jak jsme na své oči zřel v Beyrutě, kde
mají Jasuiti nejslavnější universitu, navštívenou
hlavně tureckými žáky, tam utlačování nábožen
ské není veliké. Kde patriarchové oprou se všeo
becné mobilisaci křesťanského obyvatelstva, pla
tící stejně jako pro moslemíny a hrozí zavřením
kostelů, tam si dovoliti mohou více, než naši bisku
pové. A kde konečně kněží křesťanští mohou se
ujmouti svých příslušníků v civilních sporech, tam
stojí sice justice na vratkých nohou, ale tam má
náboženství na veřejné poměry nepopíratelný vliv.

Je pravda, že se téměř každého roku odehra
je v Jerusalémě nebo v Betlémě smutnohra ná
boženské rvačky, ale na té nemá podílu vláda,
Která je prostřednicí, nýbrž křesťanské sekty, při
čemž jsme my katolíci v té nevýhodě, že jsme o
proti příslušníkům Turecké říše — ortodoxním Ře
kům —cizinci a že jsme chudší proti nim, což v
zemi Špatně placených úředníků a všeobecného
bakšiše znamená mnoho.

Přičiny utiskování křesťanských národů na
Balkáně jsou tedy rázu více politického a sociál
ního, třeba náboženská zášť hrála tu také svou ú
lohu. Křesťanský poddaný byl vždy oproti mosle
mínu méně cenným občanem, asi jako tomu bylo
před padesáti léty u nás, kdy se na nás Němci bla
hosklonně usmívali, protože jsme je nechali pano
vati a připustili, aby menšina ovládala většinu.
Turek má stará, během staletí v zemi nabytá prá
va, je oproti ďaurům pánem, vybírá do dnes své
desjatiny, jako bývalo kdysi u nás. Aby se na tom
stavu nic nezměnilo, starala se turecká vláda tím,
že pro vzdělání ujařmených národů ničeho nepod
nikla, ba- spíše školství jejich potlačovala, než

podporovala, což národové, k nimž kultura zápa
du víc a více proniká, nedali si líbiti, hlásili se o
svá práva, nač jim bylo ovšem po turecku, t. j.
knutou a handžárem odpovídáno. To vše vedlo a
vede k řežím, krevní mstě a všem těm výjevům,
život společenský na Balkáně otravujícím, a třeba
ti národové tam byli na- něco podobného zvyklí,
přec jen znají život na západě a touži po snesitel
nějších poměrech a ztracených svých lidských
právech. Turek na poměrech ve své říši ničeho.
nezmění, protože se mu k tomu nedostává mrav
ní síly a prostředků a proto nezbývá, než aby k
nim byl donucen a aby vydal slovanským náro
dům, co jim v dobách lepších urval. To není žádný
požadavek nespravedlivý, dějiny lidstva vykazují
takové vyrovnávání se mezi národy na každém li
stě. Válka byla dlouho připravována, důkaz, že
k ní dochází nikoli z lehkomyslnosti, nýbrž z kraj
ní nutnosti. Jen otrlý člověk může hlasovati proti

proti válkám vůbec. [ my jsme proti válkám, ale
až vynalezen bude prostředek, který je nahradí a

zbytečnými učiní. Bratry slovanské posiluj Bůh!

Volné listy.
Zajímavé přiznání. Mezi četnými národními

lžemi jest také ta, že klerikálové (katolíci) jsou
živlem nevlasteneckým a že není možno na ně spo
léhati. Na tuto lež vrhá světlo volba říšského po
slance za Opavsko. Roznesla se totiž pověst, že
sociální demokraté komandovali několik set svých
voličů, aby nedali hlasů svých socialistickému kan
didátovi dru. Wittovi, nýbrž aby v prvé volbě
volili křesťansko-sociálního kandidáta Klimše. So
cialisté totiž chtěli prý se dostati do užší volby
raději s kandidátem křesťansko-sociálním, než s
agrárním Zikou, protože za těchto okolností ná
rodní sociálové, pokrokáři a agrárníci v užší vol
bě raději by volili neoblíbeného dra. Witta.

Ať již jest pověst tato pravdiva nebo nikoli,
příznačnou zůstává vždycky, neboť bere původ
svůj z našich nezdravých společenských poměrů,
které mají vtištěnu pečeť vášnivého rozeštvání.
Nebylo by divu, kdyby socialisté tímto způsobem
byli kombinovali. Naději svou opírali by zajisté o
náladu, která české veřejnostř proti katolíkům by
la násilně vcepována. Nebo neslyšeli jsme z řad

Inserty se počitají levně.
Obnova vychází v pátek v poledne. ; Ročník XVIII

pokrokářských již ječivé výkřiky, že dlužno voliti
raději německého nacionála, než českého kleriká
la? A neprobíhalo toto heslo i zástupy agrárními,
v jejichž středu této prorady dopustil se morav
ský agrární redaktor Sonntag? Či není známo,
jak tak zvané uvědomělé voličstvo jistých stran
podrobuje se politické dresuře, která protikatolic
kým lidem může nacpávati do hlav nejzmotanější
mínění a rozum ubíjející nesmysly?

V dřívějších dobách, kdy české vlastenecké
nadšení nebylo otráveno zednářsko-židovským
duchem, nebylo možno, aby taková národní zra
da mohla býti veřejně hlásána, a kdyby se něco
podobného bylo stalo, byla by taková šílená drzost
přívalem obecného rozhořčení rázem udupána.
Dnes však pod heslem pokroku lze hřešiti proti
nejpřednějším zájmům národním a věci, které dří
ve nebyly vídány a slýchány, stávají se smutnou
skutečností. O úpadku národního smýšlení a cítě
ní pak svědčí, že ona proradná slova žádným vůd
čím listem a žádným politikem nebyla dirazně
zakřiknuta. Všichni vlastenečtí novináři, kteří prý
jsou na přední stráži, ani jedinkou, byť sebe krat
ší větou, nenapomenuli těch, kdož tímto způso
bem ze zásad dělají bezcenné šarapatky, umož
ňují slabochům zpovrchnění vlasteneckého cítění,
a kdož předem skýtají omluvy všem sobcům, kteří
z kterýchkoli důvodu jiných jsou ochotni v každou
chvíli nedbati národních povinností.

Pak nedivno, že z české kopy den po dni sle
vujeme po groši. V ovzduší, v němž takové proti
národní řemeslo pokrokářské se dovoluje, nemů
že jinak býti, než že staré osvědčené pravdy vy
větrávají a ctihodné pojmy házejí se přes palubu.
Všichni národní strážcové a vlastenečtí ostrovi
dové, kteří pro tuto zradu neměli ani slůvka po
kárání, pozbyli v tu chvíli ovšem i práva, kárati
hříchy, kýmkoli proti českým prospěchům pá

chané. A proč ani nešpetli? Běželo o klerikály a
šlo o podvodná hesla pokroku, před kterýmž tyra
nem provozuje se u nás odporné břichoplazectví a
jehož vlivem zdravý -rozum přichází u nás na
mizinu.

A zrazují-li činitelé veřejného mínění touto
shovívavostí národní výchovu pro licoměrná he
sla pokroku, pak nechť se nerozčilují, když tu a
onde vlastenecké statky zrazují „se pro peníze.
Hromadná národní zla nevyskakují z lidu z nena
dání a najednou, nýbrž připravována jsouce vhod
nou temperaturou, mají svůj čas líhnutí a zrání, až
ve zkažených pokoleních vybojují si posléze i své
uznání.

“

"Pravda nesměle, vyslovená. Svrchu zmíněné
a nicotné odsuzování katolíků: »raději německého
liberála, nežli českého klerikála«, jak již podotče
no, nedošlo u vlasteneckých Katonů ni nejmenšího
odsudku. Toliko dr. Kramář občas jest výjimečně
jiného mínění. Ale i jeho správný úsudek ozývá se
obyčejně, až když bývá pilnou potřebou vynucován
a když nelze ho nepověděti, takže pravda neproje
vuje se v tom ohledu plnou tváří, nýbrž jen čá
stečně a nesměle. Jestliže uznáváme při dru. Kra
mářovi, že proti nekritickému radikalismu vytýká
nebojácně na ten čas nepopulární politické sku
tečnosti, právě tak oceňovali bychom jeho pří
most, kdyby bez zbytečných oklik pověděl, co
myslí o vlastizrádném heslu: »raději německého li
berála, než českého klerikála«. Jsou pravdy, kte
ré v pravou chvíli pověděny, mají všenárodní u
zdravující význam a zdobí muže, jenž je proti de
magogickým vášním včas zdůraznil. Na ukázku,
že dr. Kramář nesouhlasí s těmi vlasteneckými
kejklíři, kteří dávají přednost uvědomělému Něm
ci před uvědomělým katolickým Čechem, uvádí
me část jeho řeči, kterou měl před doplňovací
zemskou volbou v Rokycanech: »Dr. Pik říkal, že
mi sociální demokraté nemohou zapomenouti, že
jsem řekl po dohodě, že každý sociální demokrat

jest ztrátou pro českou politiku — já prosím ne
řekl pro český národ. Jak bych já, který jsem tak
se exponoval pro všeobecné hlasovací právo v
tom vědomí, že tím sociální demokraté do parla
mentu přijít musí, mohl něco podobného nyní ří
ci. Vždyť bych si sám odporoval! Řekl jsem, že



každý sociální demokrat jest ztrátou pro českou
positivní politiku, a na tom trvám. Positivní poli
tika může se dělat jen tenkrát, když- jest co nej
větší počet poslancu, poněvadž ve skupině ostat
ních poslancu, kteří podporují vládu, se to váží
podle toho, kolik je hlasu. Čím více má hlasi Če
ský národ proti německému národnímu svazu, tím
je silnější. (Posl. Pik: Vy jste řekl, že vám jest
klerikál milejší, než sociální demokrat!) O mně se
zajisté nemuže říci, že bych byl klerikál. (Hlas:
Nábožensky založený člověk!) Za to bych se ko
nečně nestyděl. Politika, kterou jsme vedli my,
nedala vzniknouti klerikalismu, naopak útočná po
litika proti klerikalismu (dru Kramáři správně by
lo říci: proti náboženství) přinesla klerikalismus na
Moravě i v Čechách. To jest otázka taktiky. Kle
rikálové, třeba bych byl proti nim, znamenají mně
v politice tolik a tolik hlasů, a poněvadž musím
býti v politice parlamentární taktik, který nedělá
něco k vůli krásným očím, nýbrž proto, že budu
míti parlamentární sílu, která se počítá podle hla
su, jest mou povinností, abych se snažil, aby jich
bylo co nejvíce.« Tolik doslovně uvádíme z >Ná
rodních Listů.« Parlamentní skutečnosti na půdě
vídeňské dávají tedy nepokrytě na jevo, že po
slanci katoličtí konají za všech okolností svoji po
vinnost. Dr. Kramář to sice těmito slovy neříká,
ale věc sama podstatně jinak se nemá, než že he
slo, které dnes v »Obnově« bičujeme, jest výlup
kem veškeré lži a špatnosti a že jeho vyvolavači
musili by se studem rdíti, kdyby se vůbec ještě
stydět uměli. Co do užší volby na Opavsku, mezi
křesťansko-sociálním kandidátem Klimšem a ně
mecky cíticím židem socialistou drem. Witte, do
vídáme se z novin, že strany národní budou volití
Čecha Klimše. Uznáváme v tom rádi jisté vystříz
livění. Jediný »Čas« velí, aby lidé pokrokoví ode
vzdali hlasy německy smýšlejícímu dru. Wittovi,
tedy tomu člověku, jehož protičeské jednání musil
sám nedávno sešlehati. Pozorovatele veřejného ži
vota našeho tento čin pokrokářského listu nemů
že překvapiti, protože >Čas« všechny opravdové
zájmy národní dávno již podřizuje záludným ci
lům zednářským a vlastenecky vypadá potud, po
kud nepřijde zkouška a pokud nedostaví se židov
ské zájmy, jimž se tělem a krví zapsal. V takové
kritické chvíle vymýšlí různé chytristiky, jen aby
své pravé úmysly zakryl a s veškerým nákladem
výmluvnosti a sofistiky dokazuje, jak jediné jeho

dle přísloví, že každému jen chvilku hrají, chytri
stice Masarykova >Času« již vyzvánějí. Přihodilo
se již nejednou, že starší a opravdu intelligentní
stoupenci Masarykovi povážlivým způsobem v

soukromých rozmluvách projevili nespokojenost
nad židovským duchem, který „pokrokářskému
směru vtiskl svou značku. Není také žádným ta
jemstvím, že pro tuto židovinu Masarykovu stra
nu mnozí již opustili. A jak by ne! Palacký a Hav
líček na štítě domu, v němž obývají Lederer, Guth,
Meissner, Schulhof, Dybský, Saudek, Popper, Vo

hryzek, Hilsner — věková zrůdnost a takovédryáčnictví, že mu v Čchách není rovného! Ma
ně se nám vtírá na mysl společnost >Charitas«,
která hlučnou reklamou lákala obecenstvo, slibu
jíc modré s nebe a nejpoctivější obstarávání potřeb
svých členů, až na konec se vyklubalo, že v ní

„seděli podvodníci, ukládající jen o důvěřivé obe
censtvo.

»

Diplomatická horečka. Děla a ručnice na Bal
káně zahrály a diplomaté se vymrštili, aby ulili
požár, jenž může snadno přeskočiti hranice. Dlou
ho tito páni chovali se nečinně; chodili v bačko
rách, aby nebylo jejich opatrných krokův ani sly
šeti, strkali si vatu do uší, aby neslyšeli žaloby,
hrnoucí se na vraždícího Turka, shrnovali si če
pice přes oči, aby neviděli. A tu najednou, jakoby
rtuti do nich nalil. Odhodivše poděšeně bačkory a

čepice, scházejí se, sestrkují hlavy a div že ne
strhají telefony a telegrafy, zapřísahají, přemlou
vají spojené státy balkánské, aby zachovaly mír,
spekulují a řeční o překot.

Páni diplomaté, příliš dlouho byli jste hluší a
němí vůči vraždění křesťanského obyvaťělstva
sveřepým Turčínem, nechtěli jste se rozčilovat
krví nevinně prolévanou, všechny nářky barbar

kabinetech na prázdno, až přišla bouře, která dlou“
ho za vaší nečinnosti se připravovala. Povstali ná
rodové ve srozumitelné podobě válečníků, aby
zjednali konečně průchod svobodě, právu a spra
vedlnosti, povstali bojovníci, aby rozlámali oko
vy turecké tyranie a zpřetrhali papíry diplomati
cké respektability. Vy, páni diplomaté, nabízíte
své formule, ale ti, kteří povstali, dokazují zřejmě,
že skutečnost nedá se přeložiti do vašich formulí a
že odhodí vaše noty. Nechtěli jste viděti skuteč
nost, majíce na zřeteli jen sobecké zájmy, pro něž
obětovali jste tisíce lidských životů. Začátek zá
huby diplomacie jest, že nevidí skutečnost, nýbrž
jen klamnou podobu skutečnosti, jde slepě za touto
podobou s menší nebo větší rychlostí, až sestoupí
v temnotu, do které stále, přímo nebo oklikami
plynou všechny lži a neupřímnosti. Tímto postu
pem brala se evropská diplomacie vzhledem ku
Balkánu, diplomacie bezcitná a neupřímná, často
podskočná a nejčastěji slabošská, která nejednala,
když měla jednati, a která mlčela, když měla mlu
viti. —

A ještě dnes, když spřavedlivé odhodlání bal
kánských národů „visí jako ternné mračno nad

hlavami diplomatů, pravíme: ještě dnes tito lidé
vybízejí se navzájem, sestaviti oslovení krvelač
ného barbara v Cařihradě co možno šetrně, aby
prý dbáno bylo jeho citu. Diplomacie tedy jedná
ještě s uhlazenou neupřímností, kdy mohly by ně
čeho dosíci pouze rázné rozklady, kategorická

mluva a spojená vůle států, jimž běží o mír a tím
také o nutné reformy v tureckých krajinách ev

záruk balkánským národům, že reformy budou
provedeny, diplomacie provozuje formule až do
konce. Ale nic naplat, formule a skutečnosti se se
vrou ve smrtelném objetí a svou věc si vybojují —
obě zároveň žíti nemohou, nýbrž jen jedna. Buď
velmoci donutí Turka, aby ve správě křesťanských
zemí vedl si po lidsku — a pak nebude války,
nebo diplomaté podrží své formule — a potom bu
de hovořiti skutečnost nezkrocenou přírodní silou.

V hrozící válce na Balkáně sobectví evrop
ských mocností chtějíc nechtějíc musilo na světlo.
Co tu zjevných i skrytých zájmů! A všechny tyto
zájmy měly býti chráněny slovem, které se vy
slovuje: »status guo<, neboli: nechme to, jak to
bylo. Ovšem, dobře to míní sobecká mluva diplo
matická, ale dle všeho balkánští národové se po
starají, že ten status guo rozletí se jako prázdný
prach do všech úhlů světa. Nemluvilo by se ovšem
o statu guo, kdyby na Balkáně byli vraždění Něm
ci, Angličané, Francouzi nebo Italové. Pro Slova
ny však páni diplomaté rozčilovat se nechtějí.

Směšné jest také. když dnes ministerský před
seda francouzský, Poincaré, připomíná balkánským

či nemír, nýbrž Život či neživot, a otázka tato ne
může dbáti milionů, které Francie má za Turkem.
Nelze také pochopiti oné diplomatické mluvy, že
národům balkánským, Ikdyby obdrželi vítězství,
nebude dovoleno rozšířiti svá území. Tento zpup
ný kaprálský rozkaz s dostatek dokazuje, že moc
nostem jde jen o Turka a ne o spravedlnost vůči
těm, kteří staletí úpí pod jhem surového barbara.
Zkrátka řečeno, poměry na Balkáně jsou velmi

Válka jest hrozná a působí děsné bědy, ale když
diplomacie evropská jest neschopna uzel rozet
nouti, a když již balkánští junáci k válce se odhod
lali, každý vzdělanec a každá lidsky cíticí bytost

vou odplatu a vyhodili ho přes Bospor do Asie.
odkudž před staletími přišel, aby dokázal, že jest
metlou lidského pokolení.

Dokument nejmodernějšího vlastenčení. Kdo
vystavuje posměchu zvyky a přesvědčení| jádra
českého lidu, kdo pronásleduje lidi, nechtějící
vstoupiti v jho nápadu volnomyšlenkářských židu,
ať netvrdí, že upřímně s národem cítí. Venkovský
lid katolický na předním místě zachoval národ a
to právě na základě konservativních tradic. A kdc
pro tyto tradice má nezbedné pošklebky, ten se
národu vysmívá. Lidé, spřežení s německými ži
dy, chtějí zaslepiti zdravý zrak veřejnosti nejrůz
nějšími floskulemi o moderním pochopení vlastene
ckých povinností. Ale kdo přihlédne blíže k ta
kovým charakterům, sezná, že prázdnota a ne

paná negace věší na sebe ornamenty k oklamáníidu.
Katolíkům se ukládají nejpřísnější národní po

vinnosti, ačkoli týmž dechem patentovaní poruč
níci nás z národa vylučují. Jinde pouze prosí ne
bo se spojují s živlem cizáckým na společné
mrskání českých katolíků. Poručníkům těm projde
všecko.

Zase nový doklad! Na Opavsku byla dne 16.
t. m. volba mezi českým katolíkem Klimšem (rol
níkem) a mezi semitsko-německým | advokátem
drem Wittem. Tento soc. dem. advokát jako práv
ní zástupce soc. dem. poslance Prokeše hleděl před
soudem německé porotce popuditi proti žalované
mu Skýpalovi tim, že poukazoval, jak tento men
šinový pracovník jedná proti tendencím němec-'
kých nacionálů.

Když se pokrokářský agrárník Zíka při pr
vém volebním utkání nedostal ani do užší volby,
vydala Národní Rada apel, aby strany státopráv
ní volily proti Wittovi našince. Ovšem hlas její
vyzněl na plano, protože tam, kde se rozlil jed z
Judey, přemýšlí se o všem jiném než o prospě
chu společné národní věci. Kam tento jed vstře
bán, tam se rodí fanatismus a mstivost i proti nej
bližším.

Chytrý Zíka, který dříve katolíky tak fanati
cky mrskal, užil obratného obmyslu. Aby byl na
venek osobně kryt, prohlásil se pro volbu Klim
šovu. Ale co se dělo za kulisami! Osobní list Zí
kův snesl proti Klimšovi plno potup. Proto také a
grárníci v Kateřinkách veřejně volali, aby byl zvo
len nepřítel českých zájmů rolnických dr. Witt, za
držovali české voliče, rvali jim hlasovací lístky a
dávali jim jiné pro Witta. Agitace agrární a soc.
demokratická proti Klimšovi byla v pravém slova
smyslu zuřivá. Spousty letáků rozdávány na bez
charakterní potupu čistého štítu Klimšova a na od
poručení semity. A tak dr. Witt zvítězil — jen a
jen za nejhorlivější podpory strany agrární, která
tak dokázala, jak vážně pojímá svůj program vla
stenecký a třídní. Mstiví fanatikové radostně si
oddychli. Ať zílyne česká menšina, jen když se za
ťala rána českému rolníkovi!

Proč vytrhli Černohorci proti Beraně a okolí.
V kraji plevljanském a bělopolském v srpnu a zá
ří řádila turecká líná chasa proti křesťanskému
obyvatelstvu jako posedlá. Tři silné lupičské tlu
py tureckých hajduků znásilňovaly srbské ženy a
dívky, ukládaly křesťanskému obyvatelstvu veliké
výkupné, odváděly jeho stáda a vraždily. I jiní
Mohamedáni předpovídali pyšně nové řeže kře
sťanského obyvatelstva. Na př. jedna četa sé svým
vůdcem Bamburem přišla k Jovu Peruničiči v
Krupici a odhadla jeho hlavu na 25 tureckých li-
ber (jedna turecká libra jest něco přes 22 našich
korun). Když bandité peníze dostali, vynutili pod
pohrůžkou „smrti 25 liber ještě na popovi. Pak se



brali veliké výkupné na Srbech jiných. Ačkoli Ti
„wmaTerzič zaplatil žádaných 25liber, přece ještě

nedostal: pardon, Lupiči mu totiž nemohli zapo
menouti, že naně jednou žaloval. Proto mu nádav
kem ještě zapálili třináct stohů sena. V Maoně

„musil vyplatiti Stevan Grbovič 25 liber. Teprve
pak: zběsilí vyděrači se na něho vrhli a tloukli do
něbo tak, až vypustil duši. Když ho chtěla žena
chrániti, byla zastřelena. Tři ženy z téže obce od
vedi si Bambur násilně do planiny, kde je zmrhal.
Po zoufalé stížnosti u tureckého úřadu vyslán na
místo zločinů úředník s desíti četníky. Těm však
bylo přísně nařízeno, že lotr Bambur nesmí býti
zatčen. Četničtí »ochranci« vesnice však v noci
se dávali sami do loupení.

Protože Jovan Brajkovič neměl nic, co by
mohl lupičské tlupě darovati, byl zabit a dle roz
kazu banditů zůstalo tělo jeho nepohřbeno. Tu
rečtí vojáci, kam do srbské vsi zapadnou, počínají
st jako v území nepřátelském. Kdo jim nedá potra
viny žádané zcela zdarma, jest odveden do chýše,
kdež se mu dostane takové baštonády, až z toho
často mívá smrt. | toto pravidelné vojsko turecké
odvádí násilně srbské dívky, aby je zhanobilo.
Marně se tací pronásledovaní ubožáci domáhali a
spoň skrovné ochrany.

O těchto a jiných zvrhlostech mongolských
hord slyšeli Černohorci každý den. Může se pak
někdo diviti, že proti bezcitným a vyděračným
rotám vojensky vytrhli? Jest hanbou jiných kře
sťanských států, že takové zločiny trpěly dlouho
bez řádného protestu.

Zavede v Turecku pořádek Rakousko? Když
slyší balkánští Slované, jak zachází v Rakousku
německá menšina se slovanskou většinou, přiro
zeně nemají k rakouským diplomatům veliké du
věry. Slyší-li Bulhaři, jak bezcitně si vedou Ma
ďaři k Slovákům, Rumunům a Charvátům, pak
se nedají másti žádnými těšínskými jablíčky, im
portovanými z Buda-Pešti.

Ani v Praze není tolik Čechů jako ve Vídni.
Tam jest jich kolem 400.000. A přece i soukromé
školy české jsou vydány v šanc brutální bezohled
nosti. Předešlý týden ve čtvrtek zavřela komise
města Vídně českou školu v III. okrese vídeňském.
Marny byly bolestné protesty celého zástupu če
ských rodičů. Nástroj maďarské vlády v Chorvát
sku Cuvaj řádí jako v nepřátelské zemi, jíž právě
dobyl. Za spáchaný atentát mstí se lidem zcela
nevinným. Sám Němec dr. Baernreiter (bývalý mi
nistr obchodu) potepal řízně hrůzovládu Cuvajo
vu. A nyní ještě rakouští a uherští diplomaté mer
momocí se vplétají do záležitostí států cizích, sli
bujíce, že obnoví svým vlivem pořádek. Balkánské
státy jim již předem děkují za humánní intervencí.

Bestlalita mongolského barbara pokračuje.
Jak Turci sliby o reformách pojímají vážně, to lze
poznati z toho, že v čase tolik kritickém, kdy jim
přece má tolik záležeti na veřejném mínění, pá
chají krvavé zločiny dále. V Sandžaku jednomu
starci bašibozuci vypíchali oči, odřízli rty a po
slali ho takto zmrzačeného přes hranice. Zabíjejí
děti a starce, ale mladé ženy a chlapce posílají ná
silně do Malé Asie. Katoličtí Albánci z okolí Ska
dru přidali se vesměs k Černohorcům. 1 jižní Al

7 bánci podporují Černohorce, protože mezi nimi řá
dilo turecké vojsko jako divá zvěř. Prapory Es
sada paši zničily všecko, zplenily a na konec za
žehly. Na ženách dopouštěly se zhovadilosti. Ka
tolický kostel v Bregu byl nejkrásnějším v okolí.
Postavili si jej katoličtí Malisoři po velikých o
bětěch bohatých i chudých. Mnohé ženy obětovaly
naň svůj zlatem vyšívaný šat. Ale i chudí naň o
bětovali svůj pot. Nyní jest všecko zničeno. Ko
stel je v ssutinách. Turecké vojsko vylomilo dvé
ře a zuřilo zde po vandalsku. Obrazy byl strhá
ny, sochy, kříže, svícny byly rozbitya rozdupá
ny. Co za něco stálo, odneseno. Konečně kostel
zažehnut. Do šatů křesťanů vojáci se oblékali a
dělali v nich rozpustilosti. Do vesnice Mokri vpad
lo 60 tureckých vojáků, kteří pobili 10 sedláků a
veškeré děti. Ženy se rozutekly. Ve vesnici |
giči Turci usekli Milosavljeviči hlavu, kterou na
razili na kůl, (obvyklá to turecká trofej), zabili
sedláka Pevance, rozsekali na kusy sedláka Za
ujiče. Srbskému popovi Bakalinovi uřízli bradu,
popovi Dobravcovi uřízli čelist a nos. Kromě toho
zabili 5 sedláků a zapálili několik domů. V Savici
usekávali mužům hlavy a zabíjeli děti, ve Vatre
nici rozbořili kostel. Za takového zběsilého řádění
není divu, že Slované.z evropského Turecka pr
chají v celých tisících ze svých chat do Srbska a
Bulharska. Aby zachránily aspoň holý život, zane
chávají Turkům všečky své nemovitosti na po
spas. Vzteklost tureckých horď stoupá úžasně.

Křesťané v Makedonii čekají ještě horší výbuchy
mongolské msty. Bude-li svaz balkánských kře
sťanských států vyhrávati, pocítí makedonští kře
sťané celou tíhu mohamedánské mstivosti. Dávno
již zakusili křesťané, že Turci mstí se nejraději na
lidech bezbranných. A jestliže turečtí fanatikové
zvítězí nad svazem, pak pouta kruté poroby bu

kedonii děsné poměry, vysvítá z toho, že tam u
bylo obyvatelstva v posledním čase nejméně o
dvě stě tisíc. Částečněse slovanské obyvatelstvo

zachránilo před hroznými mukami útěkem, částeč
ně býlo vyvražděno anebo zavlečeno do „Malé
Asie. ' .

Politický přehled.
Delegační zmínka o vyrovnání. V sobotu po

delegační hostině rózmlouval císař s jednotlivý
mi delegáty z Čech, při čemž projevil několikrá
te přání, aby vyrovnání bylo již hotovo. Čeští i
němečtí delegáti odpovídali, že se přičiní o skon
cování vyrovnání. Něm. delegát Pacher odvětil, že
něm. poslanci budou dále usilovat, aby úspěch u
možnili (ač právě ti ve skutečnosti jednání zdržu
jí.) Del. Pacher pravil také, že jde nejen o to,
by práva německého jazyka vůči českému (což

zemských úřadů, nýbrž též ve příčině jednání s
centrálními úřady a stran jednoty správy. K tomu
jest třeba náležitého zasáhnuti vlády do jednání.
Ovšem Němci by si přáli. aby vláda provedla vy
rovnání sama na prospěch jejich.

Dohodování mezi Čechy a Němci zase ocitlo
se na mrtvém bodu. Přes všecko popírání němeč
ti předáci vyrovnání si nepřejí. K tomu poukazuje
také důvěrná porada 8členného německého výboru
pro úpravu jazykové otázky u úřadů zeměpan
ských v království Českém s hr. Stirgkhem ve
Vídni. Důvěrná tato porada týkala se jistě výsad
jazyka německého. Němcům stala prý se nová
křivda nedávným nařízením ve příčině zařadění
četných měst do vyšší třídy aktivních přídavků
státních úředníku, poněvadž mnohá německá mě
sta v Čechách byla při tom pominuta. — Dohodnutí
snaží se postrčiti výbor českých i německých zem
ských organisací učitelských, který na schůzí dne
9. t. m. prohlásil, že se musí žádati, aby vyrov
nání pro obě strany čestné a spravedlivé bylo co
nejdříve provedeno, by sněm království Českého
stal se dělným a mohl zjednati ve věcech zem
ských náležitý pořádek, tedy i upraviti platy uči
telské. Nebudou-li do konce října ukončeny nyněj
ší neudržitelné poměry, hrozí učitelstvo, že bude
nuceno užíti ostřejších prostředků v boji za úpra
vu platů svých.

Zapečetění české školy ve Vídni ve III. okr.
vyvolalo zase rozhořčení především mezi Čechy
vídeňskými. Ke škole sběhlo se ve chvili té mno
ho Čechů a docházelo tam ke vzrušujícím scénám.
Magistrátní komise zapečetila 29 místností, drá
těnými hřebíky ještě silněji upevněna prkna na
dvéřích jednotlivých učíren, aby je Češi nanovo
neodnesli ... Čeští poslanci zakročili sice hned
u ministerského předsedy hr. Stůrgkha a u mini
stra vnitra bar. Heinolda, leč všecko marné. Ško
la přel rokem zavřena, že má slabé stropy, nyní
zase, že má silné stropy a tak delegace naše v
nevážnosti zakročuje bezmocně .... K čemu te
dy máme ve Vídni poslance? — Čeští rodičové
z Vídně zaslali také lordmayoru londýnskému te
legram, jímž napřed poučují lordmayora, že mezi
hosty, které právě z Vídně přijmou, jest také ví
deňský starosta dr. Neumayer, za jehož vedení
stálým, násilným potlačováním české školy ve
Vídni bere se českým dětem účast v dobrodiní
výchovy a kultury. — Del. Udržal ve schůzi de
legace 11. t. m. prohlásil, že ve Vídni se v dele
gacích žádají na zástupcích všech rakouských ná
rodů veliké úvěry. Apeluje se na obětavost náro
dů, ale v téže chvíli zavírá se česká škola ve Víd
ni s odůvodněním, nad kterým v pravém slova
smyslu vstávají vlasy. To není humanní ani spra

čítati vládě .. . Pěkná to slova, jenže tak málo
platí.

, Doplňovací volba na Klatovsku. Při druhé do
plňovací volbě do zemského sněmu za městský
volební okres Klatovy-Domažlice zvolen mlado
čech F. Svoboda 673 hlasy, státoprávník dr. A.
Svoboda dostal 668 hlasů. ,

Finanční stav království Českého dle zprávy
přísedícího dra Urbana jest nanejvýš kritický. Do
důvěrné schůze zemského výboru minulý týden
přizván také vrchní ředitel zemské banky dr.
Mattuš.

Hrabě Stan. Badeni, bývalý zemský maršálek
haličský, brátr někdejšího předsedy ministerstva,
Kaz. hrab. Badeniho, zemřel 12. t. m. ve Lvově.
Ve sněmu usiloval o přátelštější poměr mezi Po
láky a Rusíny.

Při delegační hostině rozmlouval císař skoro
se všemi delegáty. O situaci zahraniční vyslovil
se též, že pořád ještě doufá, že bude zachován
mír na Balkáně. Velikou pozornost způsobilo, že
mocnář se zpravodajem o dodatečných úvěrech
vojenských hr. Clam-Martinicem ustoupil do kou

Velké sebevědomí hr. Berchtolda. Ve schůzi
uherské delegace prohlásil ministr zahraničních zá
ležitostí hr. Berchtold, že naše politika na Balkáně
není politikou výboje; to však neznamená, že ne
jsme na událostech balkánských interesováni. Má
me na poloostrově balkánském životní zájmy a
jsme odhodláni je za všech okolností hájiti. — "To
znamená trochu jako hrozbu. Dobře tu v rakouské
delegaci odpověděl dr. Kramář, že není třeba, a

k
i.

bychom hájili zbraněmi naše zájmy, potřebujeme
je hájití jen rozumnou politikou, politikou, jež se
nedělá pro jeden národ, nýbrž pro všechny ná
rody Rakouska.

Německá starost o Turky. V rakouské delegaci
nápadnou byla řeč delegáta dra Sommra (žida?),
který chválil Turky a vyslovil naději, že přebudou
nynější krisi. Jest příznačno, že jak německý tisk,
tak i němečtí delegáti stále straní Turecku a ne
ustávají rýpat proti balkánským státům. Ostatně
ve schůzi 15. t. m. mluvilo několik německých de
legátů, kteří konalí pravé dostihy ve velebení ra
kouské armády.

Vojenský rozpočet v delegaci rakouské. Po
všech těch zprávách poplašných nejsou požadav
ky ministra vojenství tak hrozné. Ministr požadu
je 250 milionů K na dobu 6 let, tedy první řádná
splátka jest 41.6 K. Vojenský rozpočet mimořád
ný, jakož i mimořádný vojenský úvěr 41.6 mil, K
schváleny. Pozoruhodnou byla tentokrát řeč del.
dra Kramáře, který prohlásil, že jest posláním Ra
kouska, aby bylo spravedlivo ke všem národům.
Vyhledejme si nejdříve přátele a nedělejme si ne
možnou politikou nepřátele. Odbyl také řádně něm.
křesť. soc. Bauchingra, který pravil, že neví, co
jest mu bližší, zdali islam nebo schisma. Větší po
nižení křesťanství nebylo nikdy slýcháno. | Jest
smutné, že něm. křesť. soc. strana nemá žádného
srdce pro utrpení ubohých křesťanu v Makedonii
jenom proto, že jsou to Slované.

Kdo uteče, ten vyhraje. Při hlasování o vo
jenském rozpočtu scházeli jinak nnohomluvní posl.
Masaryk, Udržal a Staněk ze Želetavy. Proč tak
najednou se ztratili a neměli odvahy řici vládě
přímo ne! To jest laciné hrdinství!

Válka naBalkáně. Dosud vlastně jen Černohorci
bijí se za svobodu svých brátří na Balkáně, ostatní
bratrské státy očekávají vhodné chvíle, aby vy
razily také. Černohorské armády postupují vítěz
ně ku předu cestou na Skadar, kam míří nyní vše
cka černohorská moc. Obsazeno vítězně již ně
kolik míst. Padlo už také v ruce Černohorců tu
recké opevněné město Tuzi, které jest rozhodují
cím pro osud Skadaru. Tuzi vzdalo se s celou svojí
posádkou Černohorcum, kteří zajali 5000 Turků,
ukořistili mnoho děl, 8 strojních pušek, 7000 ruč
nic, 800 stanů atd. Padla i do rukou Černohorců
poslední turecká pevnost Hum na cestě mezi Tuzi
a Skadarem. Zajata celá posádka se 62 důstojní
ky. nyní již nic nebrání Černohorcum v útoku na
Skadar. — V Bulharsku a Srbsku očekává se vy
hlášení války každou chvili, když Turecko samo už
přerušilo diplomatické styky. Zároveň řecká vlá
da prohlásila připojení ostrova Kréty k Řecku a
řecký ministerský předseda Venizelos prohlásil v
řecké sněmovně, že při tomto radikálním řešení ne
zůstane Řecko osamoceno. Turecku posláno Řec
kem i ultimatum, v němž žádá, aby do 24 hodin
turecká vláda propustila zadržené řecké lodi, ne
stane-li se tak, že učiní opatření k ochraně řecké
ho majetku a poddaných. Překvapila zpráva, že
pět francouzských aviatiků uzavřelo smlouvu Ss
Tureckem za vysoký plat, že odejedou na bojiště,
když před tím odmítli žádost balkánských států.
Francouzští pokrokáři za peníze idou tedy pomá
hat utiskovat slovanský lid.

Mír Italle s Tureckem. Následkem tísně z vál
ky s balkánskými státy uzavřelo Turecko mír s
Italii za těchto podmínek: I. Tripolsko bude pro
hlášeno neodvislým, 2. turecké vojsko bude z Tri
polska odvoláno, 3. Turecko vydá proklamaci k
Arabům, aby upustili od dalšího boje, 4. Italie vrá
ti Turecku obsazené ostrovy až po splnění tří ho
řejších podmínek, 5. Italie vyplati Turecku peněži
tou náhradu, jejíž výše bude teprve stanovena, a
6. Italie uzná náboženskou svrchovanost sultána.
Obsazení Tripolska bude státi Italii ještě mnoho
peněz a krve.

Zprávy organisační
a spolkové.

Schůze Sdružení české mládeže kř. soc. se sídlem v
Hradci Králové. V neděli dne 20. řlina o půl 2. hod. odpol.
plenární schůze ústředního výboru v Hradci Králové.
Týž den veřejná schůze o 2. hod. odpol. v České Ska
lici,, o 5. hod. odpol. ve Velké Jesenici, na obou řeční
vsdp. kanovník dr. Fr. Šulc z Hradce Králové. — V ne
děli dne 27. října ustavující valná hromada skupiny
Horky n. Jiz.. promluví tajemník dp. St. Beneš z Hrad
ce Králové. — 20. října veřejná schůze v Horním Je
lení, na níž bude řečniti místostarostka sl. L. Kosařová
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a Jizbici, na obou bude mluviti tajemník dp. St. Beneš.
— V neděli dne 3. listopadu schůze v Jablonci n. Jiz.,
kde bude řečniti místostarostka sl. L. Kosafová z Do
brušky. Týž den řeční tajemník dp. St. Beneš na schůzi
v Král. Dvoře n. Lab. — V neděli dne 10. listopadu schů
ze v Dlouhém a Sněžném, na obou promluví p. red. Fr.
Šupka. — Sekretariát.

Sdružení české mládeže křesť. soclální sídlem v
Hradci Králové koná v neděli dne 20. října 1912 o půl
2. hod. odpol. v Hradci Králové (Adalbertinum) VII.
plenární schůzi ústředního výboru s tímto pořadem: 1.
Zahájení schůze starostou. 2. Čtení a schválení zápisu o
poslední schůzi. 3. Zprávy: a) sekretariátu, b) odboru
agitačního, c) odboru organisačního: aa) sekce před
náškové, bb) sekce tiskové, cc) sekce sjezdové, dd)
sekce tělocvičné; d) odboru finančního. 4. Otázka jed
notné organisace české mládeže křesť. sociální. (Re
ferát o výsledku konferencí.) 5. Návrhy užšího Ústř.
výboru: duchovní cvičení pro mládež, tečnické kursy
sociální a jiné. NB. Účast všech členů nejvýš nutna! —

Nový Hradec Králové, V neděli dne 13. října konal
se v Katolické jednotě zábavný večírek s vybraným
programem. Všechna čísla byla přijata od obecenstva
s hlučným potleskem. Hudba p. řed. kůru V. Studeného
za své výkony sklízela hojnou pochvalu. Výbor spolku
klade sobě za milou povinnost, vysloviti všem, kteří ku
zdaru této zábavy působili, svůj nejvřelejší dík. — Tuto
neděli súčastní se spolek slavnostního posvěcení obno
veného chrámu Páně v Novém Hradci Králové. ©

Katolické jednoty v Pardubicích připravují na scé
nu v Městském divadle »Slavomam« od Karla Pipicha,
drama o pěti jednáních. Hráti se bude dne 27. t m.

Jičín. Dne 3. října zahájila zdejší Křesť. soc. jedno
ta »Záchrana« řadu členských schůzí přednáškou dp.
katechety Schovance »O liberalismu na polí národo
hospodářském«, kteráž byla členstvem slušně navští
vena. Na programu příštích schůzí jsou další přednáš
ky, k nimž získání známí již a oblíbení páni řečníci. Me
zi nimi jest na řadě přednáška dp. P. Láše, faráře v
Lomnici »O eucharistických sjezdech a o vídeňském
sjezdu zvlášť.« Dp. farář účastnil se již více těchto
sjezdů a přednášky své bude provázeti světelnými 0
brazy. — Jednota působila i letos k důstojné oslavě
svátku patrona země české sv. Václava a účastnila se
korporativně procesí, konaného k soše našeho národní
ho světce, kdež vdp. děkan Vomočil vlastenecky pro
cítěnou řečí památku sv. Václava oživil. Mohutný prů
vod, jenž ubíral se z děkanského kostela v pěkném po
řádku za zpěvu »sv. Václave«, byl viditelným zname
ním doby, že úcta k sv. Václavu v srdcích nábožen
sky a vlastenecky cítícího lidu dosud nevymizela.

Jlemaice. Památku sv. Václava oslavila katolická
jednota zdejší dne 28. záři súčastněním se ranních slu
žeb Božích. Druhého pak dne v neděli pořádala se ve
čer v městské radnici spolková schůze. Po zahájení čet
ně navštívené schůze zazpívalo celé shromáždění cho
rál sv. Václava, načež dp. předseda Jos. Michálek před
nášel o eucharistickém sjezdu ve Vídni. Jménem všech
přítomných poděkoval jednatel spolku dp. řečníkovi za
krásná slova jeho, načež opět další slokou písně sva
továclavské zdrařilá schůze tato skončena. — Odbočka
Hospodářského sdružení českých křesť. zemědělců, kte
ráž před nedávnem u nás byla založena, čá nyní přes
20 členů. Hlavními funkcionáři zvolení byli pánové: za
předsedu Fr. Novotný, za jednatele Fr. Kiihnel a za po
kladníka Fr. Rybář. Odbočka "sprostředkuje pro své
členy nákup všech hospodářských a některých život
ních potřeb. Jestliže by někdo za člena přistoupiti mí
nil, nechť se u výše zmíněných pánů přihlásí. Podmín
ky ku přijetí jsou velmi mírné a nezávazné, zápisné činí
50 hal. a roční příspěvek 1 K.

Svěcení Orlovny v Olomouci koná se v neděli dne
20. . tm. Program slavnosti: O 9. bod. dopol. slavná
mše svatá ná dómě, již slouží J. E. nejdp. kardinál dr.
Fr. Sal. Bauer. Po mši svaté slavnostní otevření Or
lovny, již posvětí protektor odboru vsdp. prelát V. Te
sař. — Odpoledne přesně o půl 5. hod. v sále Katolic
kého domu slavnostní akademie.

Záložna v Hradci Králové,— Janskénáměstíč.163.———

MVkladyna knížkydh
RE při větších obnosech dle výpovědi úrok i vyšší!
+

-Zprávy
místní a z kraje

Zprávy dlecésní, Ustanovení jsou DP.: Fr. Novotný,
kaplan v Holohlavech, za kaplana do Hořiněvsí, Jan
Petrásek, kaplan v Černilově, za kaplana do Holohlav,
Jos. Vacek, kaplan v Kácově, za kaplana do Černilova,
Jan Roháček, kaplan, za administratora ve Světlé, Jos.
Vosyka, kaplan v Jaroměři, za kaplana do Rychnova
n. Kn., Jos. Sedláček, administrator V Chotěšicích, za
zat. kaplana do Žlunic, Tomáš Pokorný, koop. V Ranné,
za kaplana do Borohrádku, lgn. Široký, koop. v Dešt
ném, za kaplana do Lanova, Rud. Mendi, kaplan v Ou
jezdě, za kaplana do Kácova, Jan Dudek, administrator

Římek, kaplan v Roketnici, za administratora do Har
rachova, Pr. Dlabáček, kaplan v Zbraslavicích, za zat.
katechetu do Král. Dvora n. L., Váci. Havrda, kaplan v
Rychnově, za zat. katechetu do České Třebové, Boh.
Kobza, katecheta ve Vamberku, za .katechetu do TÝ
niště, Mat. Vycudilk, koop. v Pohleda, za zat. katechetu
do Trutnova, Bedř. Hrazděra, katecheta v Trutnově, za
katechetu do Žacléře, Al. Štěpina, spirituál ve Slatina
nech, za suppl. katechetu na gymnasiu v Něm. Brodě,
Pr. Hodura, katecheta v České Třebové, za suppl. ka
techetu na paedagogiu v Poličce, Jan Lonský, kateche
ta v Pardubicích, za katechetu do Bystrého, Vinc. Ha
lama, katecheta v Holicích, za kaplana do Pardubic,
Frant. Mimra, neomysta, za JI. kaplana do Nového Mě
sta n. Met, Tom. Motálek, neomysta, za zat. kateche
tu do Roketnice. — V Pánu zesnul: vsdp. Msgre Fran
tišek Hampl, (V Vuln.), jubilár, infulovaný archidiakon,
Jeho Svatosti domácí prelát, bisk. konsist. rada, rada
manželského soudu, předseda církevního —diecésního
soudu, rytíř řádu Železné koruny II. třídy, majitel Čest
ného kříže »pro Ecclesia et Pontifice«, examinator pro
synodální, bisk. notář atd. Zemřel 17. října 1912, naroz.
7. listopadu 1829, vysv. 25. července 1853.

Úmrtí. Dne 17. t. m. rozloučil se s tímto životem
vysoký církevní hodnostář Msgre. František Xav.
Hampl. (Viz zprávy diecésní.) Zemřel u věku 63 let a
v 60. roce svého kněžství. V delší nemocí posiloval se
častěji sv. svátostmi. V Pánu zesnulý pocházel ze Dvo
ra Králové n. Lab., kdež se narodil 7. listopadu 1829. Na
kněžství byl vysvěcen 25. července 1853, načež vypo
máhal v duchovní správě v Plotištích, Kuklenách, v No
vém Hradci Král. a v Mříčné, odkud povolán za víka
ristu kath. chrámu Páně sv. Ducha v Hradci Král. V ú
řadech při bisk. konsistorní kanceláři postoupil až na
sekretáře, když dne 23. června 1881 byl jmenován ka
novníkem kath. kapitoly. Zesnulý zasedal též v c. k. 0
kresní školní radě hradecké a horlivě se ujímal záleži
tostí církevních, při čemž velmi dobře se osvědčovala
jeho důkladná znalost zákonů státních, školních a neo
byčejná sběhlost ve všelikém odvětví úřadování. V
kanceláři při nesnadných pracech vykonal dflo veliké.
Kancelářská | činnost jest nehlučná, ale vyžaduje
při stálé rozmanitosti -bystrosti a píle veliké. Proto,
čest budiž jeho horlivostil Za neúnavnou práci dostalo
se mu četných vyznamenání: r. 1890 byl vyznamenán
od papeže Lva XIII. titulem papež. komoří, r. 1897 byl
jmenován papež. domácím prelátem, k zlatému kněž.
jubileu r. 1904 obdržel řád železné koruny III. tř. a r.
1906 čestný kříž »Pro Ecclesia et Pontifice«. R. 1907
po S2leté nepřetržité práci odebral se, vzdav se veške
ré činnosti v bisk. konsistoři, na zasloužený odpočinek.
Pohřeb v Pánu zesnulého koná se v sobotu dne 19. t.
m. o 9. hod. ráno. Tělesná schránka bude vykropena a
po zádušních službách Božích na sv. poli Pouchovském
ve vlastním hrobě pochována. R. i. p.!

Příspěvky ma eucharistický kongres ve Vídmi zasla
ly vikariáty v této výši: králický 70.30, polenský 54.92,
vysokomýtský 36.32, hořický 75.36, chrudimský 91.45,
dolnokralovický 50, poděbradský 61.56, broumovský
200.80, litomyšlský 81.09, bělobradský 48.40, novobyd
žovský 133.50, kostelecký (140—, hostinenský 123.51,
kopidlenský 115.—, královéhradecký 70.—, poličský
59.40, pardubický 53.63, skutečský 25.13, lanškrounský
117.13, německobrodský 62.47, trutnovský 88.—, ledeč
ský 22.54, jičínský 18.40, náchodský 184.80, vrchlabský
71.31 K. Z farnosti Skuhrova 5 K, Bříště 4 K. Vys. uroz.
pí. baronka Parishová 200 K.

Městská rada v Hradci Králové učinila dne 14. řli
na tato usnesení: S policejním úřadem se sdělí, že p. K.
Smutnému, hostinskému zde, nebylo povoleno otevření
kavárny se ženskou obsluhou v domě čp. 215 vPospi
šilově tř. a že p. Leop. Fabrovi, vetešníku, povoleno
bylo přenesení vetešnické koncese ze Slezského. Před

ulici. — Jménem zdejšího hudinského fondu učiní se při
hláška ku třetině pozůstalosti po vdp. Janu Bartákovi.
kanovníku, který nenechal posledního pořízení. — Vza
to bylo na vědomí, že c. k. okresní hejtmanství udělilo
p. A. Singrovi, továrníku, povolení k užívání elektro
motoru v domě čp. 418 na nábřeží císaře Františka Jo
sefa. — Návrh těžby z měst. lesův v roce 1913, schvá
tený okresním výborem, postoupen byl lesnímu úřadu.
— Obsah protokolu, zaslaného c. k. okr. fin. řiditelstvím,
a jednajícího o odevzdání pozemku na pravém břehu
Orlice pro novou vojenskou plovárnu, byl vzat na vě
domí. — SI. A. Černochová ustanovena byla učitelkou
pro třiměsíční večerní kurs šití prádla a šatů při zdej
ším dívčím lyceu. — Panu dru. Hostovskému propůjče
na byla pro kursy ruštiny za obvyklých podmínek jed
na místnost v dívčí obchodní škole v býv. »Rudolfinu«.
— Na žádost p. J. Uhra, obchodníka, zavede se voda
užitková do domu čp. 207 v Úzké ulici.

Repertoir Městského divadla v Hradci Králové. V
pátek 18. října (mimo předplacení): »Hrabě (Luxem
burg«, jako čestný večer operetního tenoristy p. A.
Hampla. V sobotu 19. t m. »Evangelista«, opera d Kien
zla, mimo předpl. V neděli odpol. o 3. hod. při sníže
ných cenách opereta »Cudná Zuzana«. Večer o půl 8.
hod. »Muzikantská krev«. V pondělí čestný večer pt R.
Charvátové, dram. pěvkyně »Nížina«. V úterý 22. v
předplacení »Papa«, veselohra od Fleurese a Cailla
veta. Ve středu v předpl. opera »Evangelista«. Ve čtvr
tek »Cikánská láska«, opereta. ,

Soubor divadla sdružených měst východočeský
Podávajíce v minulém čísle zprávu o prvním týdnu sou
boru, musili jsme konstatovati mnohé a mnohé nedo
statky, avšak přec jsme se kojili nadějí, že nastane dru
hý týden uklidnění, sladění a povýšení. Avšak po tom,

co jsme. na. zdejší. scéně. viděli. a. slyšeli. tento týden,
musí i největší optimismus klesnouti ped.bod mrazivé
ho zklamání. Až dosudstatečně. vzdoroval. činoberní.en
semble nepřízní. poměrů. »Východočeskéha divadla< a
representoval se celkem velice krásně, podávaje cenné..
výkony. Ale zdá se, žei toto odvětyl zachváceno jest.
úpadkem. Jednotlivci, na př. p. Baloun, uplatňují, svůj.
talent se vzácnými úspěchy.. Nicméně však v celku.
schází nutné nadšení, zájem, láska.i pochopení.Není.tu
harmonie a svěžesti.. . Jako by vše zamiženo... Je
nám trapnokonstatovati. tento.fakt, a vysvětlujeme jej.
tím, že nezdravý vkus obecenstva oblíbil si v nezdra
vé míře obzvláště. operettu, že. naše obecenstvo ztrácí.
zájem pro kusy hlubší a spokojuje se jen povrchní.a
chudou zábavou, a od. vážného dramatu pozornost se.
odvrací. Chápeme, že je. bolestno herci, vidí-li se scény
ty zející mezery v hledišti To vše chápeme, ale možno
li k tomu klidně mlčeti? Ještě několik tak neproniknu
tých a neprostudovanýchher, jako byl ve čtvrtek Če
chovův »Višňový sad«, jenž se naprosto minul svým:
účinkem a zájem bude úplně ztracen. — Operajeví. ve
liké nedostatky. Tu ubohé. zpěvy sborové někdy! Or
chestr činí, seč jeho. síly jsou, ale co platno, když.je:
zdecimován na nejzazší hranici, a přece má zdolati sklad
by nejširších forem, vypočítané na veliké corpus. Vě
ru, že ta prázdnota hry při grandiósních místech. nutí.
k. útrpnosti. Nejpozoruhodnějštm dnem toho týdne v o
peře bylo pondělní představení »Carmen« Bizetova, v.
níž pohostinsky vystoupila první altistka Národního di
vadla, pl. J. Horwatová, jež svým zpěvem vzácných
barev a řídké virtuosity, jakož i výtečnou hrou všecky
okouzlila. Pan Demkov vedle ní svou chudou hrou znač
ně se ztrácel. Dobře se uplatnila slečna Charvátová,.
jež se chválí pro čistotu vokalisace. — Operettní en
semble nás velice zklamal při »Podzimních manéyrech«..
Ukázalo se, jak těžko je novými způsoby oživiti často:
opakované kusy. Jinak těší se operettní představení.
veliké přízni, jíž nejvíce jest zahrnována temperament
ní, v střízlivých mezích se pohybující hra subretty sl..
Škrdlíkové. Připomenouti musíme ředitelství divadla, že:
během půldruhého týdne třikráte dávati tutéž operettm
(Eva) jest trochu nezáživné. Mimo to zaráží, že není:
dbáno domácích kusů, stále jenom samý překlad. O
pětně žádáme, aby meziaktí nebyla tak protahována!

Pověrečné modlitbičky znovu se na Hradecku roz
šiřují poštou odskrytých. pachatelů ke klamání lidu.
Nescházejí ovšem u nich dodatky, kolikrát se »musí«
mnodlitbička opsati. Jelikož -katolický tisk tak často

před takovými podvody varuje, patrno, že vždycky ty
šmejdy rozšiřují naši nepřátelé. Proto ať každý pátrá
hned po pachatelích.

II. mezinárodní sliniční kongres v Losdýně konán

bude koncem června příštího roku. Příslušné spisy in
formační budou na přání c. k. ministeria veřejných pra
cí doručeny purkmistrovským úřadem oněm interes
sentům, u kterých lze míti za to, že se tohoto kongre
su neb výstavy s ním spojené súčastní. — Aby tornuto
přání mohlo býti vyhověno, vybízejí se všichni pp.od
borníci, jakož i obecní -a okresní úřady z okolí, aby,
zamýšlejí-li se kongresu súčastniti, o zmíněné tiskopi
sy požádali. Bližšísdělí městská technická kancelář v
Hradci Králové.

Šťastný výherce. Zvláštní přízeň osuda potkala kli
entku »České banky«, jejíž skrovný majetek sestává mí
mnojiné z cenných papírů a to dvou srbských 100fran
kových losů. Při výměně kuponů prohlížel úředník ban
ky tažební listina a zjistil, že oba losy již při tahu dne
14. července byly taženy a to jeden s nejmenší výhrou
100 franků a druhý s největší 63000 franků. Toto sdě
lení vzrušilo majitelku, která po krátkém rozechvění s
klidem resignace podotkla, že se ji osud již natrápil do
sti. Pak vrátila se pro losy a přeďala je »České bance«
k zpeněžení výhry s rozkazem, aby tato ponechána by
k u banky co vklad.

Seznamcen na týdemnímtrhu vHradci Královědne
12. října 1912. 1 hl: pšenice K 16.— až 18.—, žita K
14.20 až 14.60. ječmene K 1240 až 13.—, ovsa K 7.60 až
8.60, prosa K 15— až M.—, hrachu K 30.— až 32
čočky K 30— až 40.—, jabel K 28.— až I0.—, krup K
28.— až 48.—, brambor K 4— až 5—, máku K 46—
až 48.—, 100 kg: žitných otrub K 15.—, pšeničných otrub
K 14.— až 16.—, 1 kg: másla čerstvého K 2.80 až 3.60,
sádla vepřového K 2.24 až 2.40, tvarohu K —.32 až
—.40, 1 vejce K —.10 až —.12, 1 kopa zelí K 4— až
6.—, kapusty K 1.10 až 1.50, 1pytel cibule K 7.— až
9.—, 1 kopa drobné zeleniny K 1— až 120, 1 pytel
mrkve K —.70 až —90, 1 hl jablek K 4— až 6—, 1 hl
brušek K 4— až 6—, 1 bečka švestek K —90 až 1.40.

Na týdenní trh v Hradci Králové dne 12. Htjna 1912
bylo přivezeno hl: pšenice 222 žita 92, ječmene 93, ovsa
256, vikve 4, jetelového semtnka 2, máku 1, zel 79 kop.
kapusty 27 kop, cibule 32 pytlů, drobné zeleniny 128
kop, mrkve 20 pytlů, brambor 170 hl, jablek 62 hl, hru
šek 122 hl, švestek 341 beček, podsvinčat 680 kusů.

Městské divadlo v Pardubicích. Sdružené katolické
spolky v Pardubicích sehrají v neděli dne 27. října 1912
v Praze velmi oblíbenou divadelní hru: »Slavomam«.
Drama o 5 jednáních. Napsal Karel Pippích. Režisér a
Klivický. Děj za naší doby ve velkém městě českém.
Mezi prvním a drahým jednáním doba půldruhého ro
ku. I., II., IV, jednání v domě továrníka Nováka v mě
stě, III. v cukrovaru jeho biřže města, V. v obydit Bar

Ceny míst: Lože prosceniové 7 K, v přízem! 6 K, 1.po
řadí 5 K. Sedadla v přízemí: Křeslo J.—TV. řada 1.40
K, L místo V.—VIII. řada 1 K, Il. místo IX.—XIL řada
60 hal. Balkon: Křesla:"1. řada 1.40 K, Il. řada 1 K
IV. řada 60 hal. Místo k stání: Přízemí 40 hal, studující
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předprodeji: do loží a na sedadla v přízemí v pravo V
obchodě pl Kubeškové (na náměstí), do loží a na se
dadla v přízemí v levo v závodě krejčovském p. J.
Krále v Král. třídě, na sedadla na balkoně v obchodě
p. Racka v Jindřišské“ ulicí.

Pardubice. V těchto dmech vyskytla se v »Osvětě
Lido« lokální zpráva, namířená proti správě městské
ho chudobince, kterou vedou řeholnice. Jednalo se o Ja
kousi stařenu Horkow ženu nedátklivou a chorobně
svárlivou. Zpráva pokrokářského listu líčila věc tak, Ja
ko by někdo v chorobinci ublížil zmíněné osobě až do
krve. Nenf na tom zbla pravdy a celá: ta zpráva jest

. prostě vylhaná a nemá jiného účelu, leč štváti. Při za
“ vedení. protokolu dosvědčila stařena sama bezpodstat

nost onoho novinářského klepu, který měl postaviti obě
- tiplné řeholnice do špatného světla. Mimochodem řeče

no, stařena Horká je evangelička a odtud ty slzy »0O.
Lidu«. Pokrokářský list dává při této příležitosti radu,
aby tací lidé nebyli dávání do podobných ústavů, jako
je chorobinec, ale spíše aby vzati byli do rodinného
kruhu a vydržování byli v jednotlivých domácnostech.
To je znamenitý nápad a »Osvěta Lidu« bude zajisté
první tuto myšlenku realisovati přijmutím paní Horké
z chudobince do své domácnosti. V několika dnech bu
de jí v blízkosti podobných nevrlých stařen tak horko,
že je pošle honem k panu Hobljkovi anebo ještě ně
kam jinam. Zmíněná Horká má v Pardubicích dvě dce
ry a tu se mohl pisatel oné lživé zprávy: nejdříve ze
ptat, proč ty asi vlastní matku nechtí do své domác
nosti. — V neděli ráno po 5. hodině vyšinulo se před
samým nádražím v Pardubicích několik vozů náklad
ního vlaku od Prahy .k Pardubicům přijíždějícího. Hu
stá mlha halila semafor tak, že průvodčí vlaku na loko
motivě teprv v poslední chvíli zpozoroval světlo, dá
vající znamení: nevjíždět! Náhlé zastavení celého vla
ku přivodilo rázem převržení několika vozů různým
zbožím naplněných. Obě koleje byly zataraseny a tak
se stalo, že osobní vlaky nemohly po několik hodin do

. nádraží a tím se také opozdila pražská pošta, která při
"váží do Pardubic noviny. Hojnost čokolády a cukro
-vimek z vozu na trať vysypaných byla přichvátavší
mládeží s největší pochoutkou a rychle sesblrána.

Koňské dostihy v Pardubicích konané dne 13. t. m.,
v neděli odpoledne, vydařily se letos k plné spokojeno
sti jak startujících tak i mnohatisícového publika, kte
rému dostihy za překrásného počasí poskytly hojnost
zábavy. Závodů bylo celkem 6 a hrdinové závodní byli:
štábní hejtman Reimer, který zvítězil třikrát a známý
vojenský vrchní zvěrolékař Bartoš z Pardubic, kterému
se konečně poštěstilo zvítěziti ve velké pardubické stee
plechase a získati tak první cenu w obnosu 25.000 K.
Zajímava byla místní steeplechase letos poprvé. K ní
přihlásilo se přes 40 jezdců a závodilo 12, z nichž 10

. dojelo cíle. Vítězům 10.000 K a nádherné čestné ceny.
Šlechta, která za příčinou parforsních honů dlí ve vel
kém počtu právě v Pardubicích, dostavila se v plném
počtu se svými damami. Jeden kůň při běhu klesl a
musel býti zastřelen. Kromě někotika lehkých pádů s
koně nestalo se žádné neštěstí.

Pěvecké spolky Ludmila a Pornětým z Pardubic u
spořádají dne Z7. t. m. v Liberci večer v 8 hodin v sá
le české besedy pěvecký koncert za vedení pana Ant.
Vendla, sbormistra obou spolků. Dne 20. t. m. bude
se konati týž koncert v městském divadle v Pardubi
cích. Účinkuje 60 dam a 60 pánů pěvců. Sbory zpívati
se budou nazpaměť.

Okresní školní konlerence v Pardubicích. Okresní
konference jednoho z největších okresu pardubicko-pře
loučského konaly se dne 11. a 12. říjea za předsednictví

-okr. školního inspektora J. Svobody. Omluvili se pouze
c. k. okresní hejtman, poslanec Kuchynka a starosta J.
"Prokop. První den pro všecky školy v sále Dělnického
domu a druhý den pouze pro měšťanské školy v kres
lirně novoměstské měšťanské školy. Před konferencí

"Sloužil vdp. J. Langhamer mši sv., při kteréž řízením p.

divky z měšť. školy a někteří členové sboru učitelského
přednesli úchvatné zpěvní vložky. Ku poradě samé se
šlo se první den 360 sil učitelských okresu pardubic
kého. Pan Fr. Svoboda, okr. školní inspektor, přednesl
svůj inspekční referát, pobádal přítomné k úsilovné prá
ci-a zachovávání učitelské cti. Svojí obsáhlostí a pro
gramem byla konference tato jednou ze vzorných a při
"kladných. Přednáška odborného učitele Macháčka »O

úkolech vzdělávacích na základě „vlastních výtvorů
žactva v modelování a kreslení« přijata s velikou po
chvalou a uznáním jáko nový vhodný způsob výchovy.
Přednáška architekta B. Dvořáka, jednající o zachování

. maších památěk a jich restaurování, byla velice zajíma
vá. Týž pojednal o obsáhlém zákoně Helfertově na

-ochranu památek, který dosud není uzákoněn pro ne
blahé poměry parlamentní Pojednal o výnosech, kte
rými chrání stát památky patronátní, budovy farní, ko
stely, zvonice, staré hřbitovy a pod. V konečném roz
"boru uvedl na obránu církve mnohé opodstatnělé důka
£y, že sama církev od pradávna byla jednou z předních,
která zachovávala památky té které doby. Důvod, proč
církev o památky .pečuje, záleží v posvátnosti památek
a jich významu v úkonech bohoslužebných. Církev há
Ji svého práva ve změnách památek, a snaží se staré
-památky udržeti mpotřebitelnými pro příslušné účely a
dbé, ahy -památky svému účelu jako objekty jinakuží
vatelné se neodčizovály. —Připomíná usnesení sjezdu

„salepurského z r. 1911, jehož plné znění vsunuto do zá
komaHelleřtova,a které zní: »Církevní názor na památ

*"kynení třéba spojovátis názoryo čistotě slohů,církev
„nynější stojí .na -stanovisku moderním, uznává rovmo

tu k tradicím s vyloučením konvence. Církevní památky
patří k ochraně církvi, ale nevymykají se cxekutivě

vody byly odměněny dlouho trvajícím potleskem. Před
nášející slíbil pro budoucí konferenci přednášku o kro
nikách a uměleck chově. — Porada prvý den trva
la do půl 2. hod. odpoledne a zakončena zapěním ra
kouské hymny. Druhý den po přednášce pana ředitele
Horáka o nejnovějších vynálezech z oboru fysiky podali
někteří členové svoje posudky o nových učebných kni
hách na měšťanské škole. “

Hořice. Francouz má pro jistý druh lidí, kterým ště
stí přálo, kteří se však proto pranic moudřejšími ne
stali, a jen nadutost si osvojili, případný název: parve
nu, Němec má ostřejší slovo: Protz, kdežto náš lid jim
říká: puchejř, fouňa nebo též bařtipán. Puchejř je člo
věk, který se umí nadmout, protože má peníze, při tom
je však hloupý, jak býval, dokud jich neměl. Takový
Hrdoslav, svého zaměstnání stavitel, vynadal (patrně ve
stavu abnormálním) onehdy křesťansko-sociálnímu sdru
žení — a nebylo to poprvé — jak jen dovedl. Bídným
klerikálům má prý národ co děkovat všecku svou poli
tickou mizerii, bylo by to všecko jinačí, kdybychom šli

kářů omleté fráze, ale ten člověk neví, že křesťanští
sociálové, co existují, nikdy českou politiku nevedli, že
měli a mají na ni vliv co nejmenší, že tudiž za ni odpo
vídají strany, jež byly a jsou u vesla, tedy Staročeši,
pak Mladočeši a dnes agrárníci s národními socialisty,
on neví, že je tu opravdu jedna strana, která poškodila
a poškozuje českou věc, ježto se staví proti všem po
litickým snahám českého národa, pod komandem úhlav
ních našich nepřátel stále našemu boji se smála, proti
ostatním stranám agitovala i hlasovala, z českého stát
ního práva i posměch si dělala a bez ostychu stále opa
kuje, národnost že je švíndl, který provozují měšťácké
strany. Ten člověk neví, že to byli i předáci Mlado
čechů, kdož slavnou naši historii necenili více, než
»ajíku« tabáku a sežloutlý pergamen, nevÉ, že hlavní
příčinou našich neúspěchů vždy byla naše nesvornost a
roztříštěnost na různé politické strany, které proti na
šim protivníkům nikdy svorně nestály a proto také ne
imponovaly. Kdyby nebylo klerikálů, měl by národ če
ský bezpochyby po korunovaci, měl by své státní prá
vo, své ministerstvo v Praze, měl by dělný zemský
sněm, bví by s Němci vyrovnán a vůbec byl by zbaven
všech těžkostí, jež naň doléhají. Pan stavitel se rád
dušuje, že on, jako poctivý český člověk pro klerikály
a židy nepracuje, zapomíná však vždy dodati, že ne
pracuje ani pro ostatní české lídi, protože mu nikdo
práci nesvěří a kdo mu ji jednou dá, vícekrát to neudě
lá. Pan stavitel vystavěl si villu a na ní umístil název:
»Každý dle své hlavy staví; komu se nelíbí za moje na
mém, ten ať si postaví za svoje na svém.< Tento nad
pis jeho sebevědomí nejlépe charakterisuje. Jsme mo
radou, aby nyní v zimě, kdy nedělá v maltě, které je
dině. rozumí, doplnil své vědomosti, anebo aspoň aby
slušně v hospodě se choval a neprovozoval politiku u
džbánku, z níž je jenom lidem na nic.

Čáslav. Povýšení města do III. třídy aktivního
přídavku přivítalo úřednictvo všech kategorií s povdě
kem a pochopitelným zadostiučiněním. Snaha o zařaze
ní Čáslavě do vyšší třídy aktivity trvala již léta a Klub
státních úředníků, který založen byl před lety v našem
městě, sledoval tuto otázku neunavně od svého počát
ku. On také má Iví podfl na tom, že o záležitosti té
bylo jednáno a že byla definitivně projednána. Třeba to
konstatovatí veřejně, protože ještě asi vyskytnou se
pověsti, jež budou chtiti zásluhu o tuto záležitost při
vlastniti jiným. Nelze ovšem popříti, že i v poslední do
bě město šlo Klubu na ruku a že poslední deputace Klubu
do Vídně vyslané ujal se horlivě zástupce za Malou
Stranu. Ale celou záležitostí hnul a ji dále popoháněl a
v životě udržoval Klub státních úředníků a tomu buď
tež vším úřednictvemvzdány díky. — Škola dobro
volnická. Nový branný zákon přinesl i novinku do
našeho města. U zeměbraneckého zdejšího pluku zříze
na byla dobrovolnická škola, čítající asi kolem 60 aspi
rantů. Pro hmotné povznesení našeho města znamená
to opět krok ku předu, nehledě ani na to, jak zvláště
mladší ženský svět slibuje si pro nastávající zábavy
hojného vyražení — Nerozum. Návštěvníci našich
sadů »Vodrant« překvapení byli v poslední době nesne

Příčinou toho »občerstvení« vzduchu byly vyvežené

odpadky kvasnicové z pivovaru, jež některý z vedou
cích pánů pravovárečníků nařídil rozvézti po pivovar
ské louce. Divíme se, že nebylo toto pohnojování louky
odloženo až na zimu, kdy tuhé mrazy by byly zabránily
otravování vzduchu, a divíme se tím více, že ve správ
ní radě pravovar. měšťanstva zasedá i lékař. Doufáme,
že nebude se toto »povznášení« návštěvy našich sadů
opakovati.— Změny držebností. Pan knihkupec
Levý koupil dům slečen Kurfůrstových v Kutnohorské
ulici a přeloží do něho po podniknutých adaptacích knih
kupectví. SI. Karfůrstovy zakoupily pak dům po zesnu
lém sekretáři Milinovském v Rudolfově třídě. — Ná
dražní přístavby, podniknutéletošníhoroku, u
kázaly opět příštipkářství ústředních úřadů, prováděné
již po léta v českých krajích, mezitim co Němcům | v
nejzapadlejších místech stav! se skvostné budovy a za

řadu našemu má býti pomožéno přístavením nepatrného
křídla k staré budově nádražní a obecenstvu přilepením
dřevěného »vestibulu« před hlavním vchodem. Taková
frekvence, jaká jest v našem městě, vyžaduje zcela ii

nou úpravu budovy nádražní, ale toho se asi tak hned
nedečkáme. A což teprve řící o nádražní budově a je
jim zařízení na lokálce! To však bude jiná kapitola pří
5ě!l — Hudební koncerty, konané ku konci mě
síce září mistrem J. Kociánem a Ševčíkovým kvartetem,
ukázaly poznovu, že při čistě uměleckých produkcích
třeba vždy v největší míře spolehati na venkov. Oba
večery navštíveny byly také hojně hostmi z širého
okolí, mezitím co smetánka místní až na důstojnictvo
zůstala doma. Referovati o umělecké zdatnosti a virtu
osním přednesu jednotlivých čísel, zahraných mistrem
Kociánem i členy kvarteta, není ani potřebí, jména mlu
ví o tom dostatečně sama. — K čistotě města.
Před některými hostinci bývají ulice z rána silně zne
čištěny. Jakým vzhledem působí tyto kaluže a jak li
bou vydávají vůni, mohli by nejlépe říci obyvatelé o
kolních domu. Bylo *by jistě záhodno, aby nebylo toto
zneužívání ulic trpěno a aby hostinští byli přidržení k
náležitému odstranění nečistoty aspoň několika konve
mi vody a ostrým koštětem.

Miletín. Náš »Sousedský dům« dočkal se úpravy,
vyhovující našim spolkovým potřebám. Otevřen byl 28.
záři, v den sv. Václava hrou divadelních ochotníků. Po
případném proslovu pana říd. učitele A. Kočárníka se
hrán Šubertův kus: »Probuzenci«. Hra byla zdařilá v
každém ohledu. Divadelní odbor křesť. soc. spolku bu
de v témž domě hráti 20. října jednu z Bognerových
frašek. Doufáme, že bratrské spolky z okolí nás poctí
návštěvou, aby se ukázalo, že i naši lidé dovedou na
plniti tento nyní dosti prostorný sál a že nám netřeba
vyhledávati místností malých. Zkoušky na tu hru pilně
se odbývají již 14 dní. — Lidový spolek křesť. sociální
oslavil památku sv. knížete Václava společnou účastí
na velkých službách Božích a spolkovou schůzí v míst
nostech pana Kopeckého. Náš pan farář přednášel při
ní o eucharistickém kongresu vídeňském. Po přednášce
této promluvil náš pan předseda J. Fábin, podávaje ně
které zajímavé podrobnosti z téhož kongresu, kterých
sám a s druhými našimi účastníky kongresu byl zažil.
Přednáška tato bohdá bude v listopadu opakována v
Tetíně a snad i jinde. Na den sv. Václava jistě se dobře
hodila. Vždyť náš světec byl světcem v pravém slova
smyslu eucharistickým. — 6. října oslavil náš hasičský
sbor své J0leté trvání. Ale slavnost tato odbyla se ve
lice skrovně. Byl to pouhý přátelský večírek! Po ú
vodní básní, přednesené p. Čapkem, podal pan jednatel
učitel J. Petrlík přehled o činnosti spolku za 30 let a
pak zahrál hudební kroužek, zvaný »Rachotova chasa«,

mětníci mohli srovnávati dobu, kdy spolek zakládán,
pak oslavu 20letého trvání v roce 1902 a oslavu 2e 6.
října 1912. V čem je rozdíl a co bylo i pěknější i spol
ku samému výhodnější, zdali tehdejší »klerikální« pa
rády, nebo nynější moda, která »klerikalismus« ze všech
spolků chce vypuditi? K takovému srovnávání nutí již
sama zpráva, kterou pan jednatel přednesl o slavnosti
»skládání slibů«, jež byla konána před 30 lety a o slav
nostním kázání tehdejšího kaplana zdejšího J. Jandy. —
Nepříznivé počast nadělalo i zde mnoho škod na polích

i zahradách. Tuhé mrazy 5. a 6. Wina dorazily zdejší
hojnou úrodu švestek téměř nadobro. Nedozrály a zmrz
ly. Zadržené polní práce jsou příčinou, že i u nás za
číná se obecně nedbati svěcení nedělí a svátků. — Kdo
snad čekali, co odpovíme na dopisy o pohřbu israelity
p. Singra, a o pohřbu člena strany nár. sociální pana
Klazara, jež byly v »Lidevých Proudech« a »Nerudovi«
(a snad i jinde), nechť čekají dále. My čekáme taky,
co tomu řeknou jinde. Kdo se cvičí v »dlouhočekání«
(dle slov Písma), vycvičí se tak, že potom dovede i
jinak se opanovati a jednati s rozvahou, aby neklopýtal
o paragrafy.

Chvojno. Dne 22. září byla malá farnost naše svěd
kem krásné slavnosti, totiž posvěcení dvou křížů v po
čestné obci Chvojenci, jednoho restaurovaného a druhé
ho nově zřízeného, kteréžto svěcení s nevšední ocho
tou vykonal vldp. Josef Strýhal T. J. z Hradce Králové.
Srdce místního pastýře, uprostřed jehožto stádce toto
znamení vítězství našeho způsobem tak krásným bylo
vztýčeno, vděčí tu zajisté nejprve Pánu Bohu, jenž
dopřál slavnosti zdaru, vděčí vldp. světiteli za posvě
cení a v pravdě apoštolská slova promluvy »O význa
mu kříže v životě lidském«, vděčí posléze všem, jichž
zásluhou a přičiněním tato krásná slavnost stala se
skutkem. Budiž vám všem srdečné »Zaplať Pán Bůh«
a ujištění, že Ten, jehožto kříž učinili jste symbolem
své obce. bude vám časným i věčným odplatitelem. —
K slavnosti této druží se letošní oslava svatováclavská
ve farnosti naší V předvečer svátku bylo slavnostně
vyzváněno, osvětlena okna, 28. září dopoledne súčast
nily se naše spolky korporativně slavných služeb Bo
žích, odpoledne pak uspořádána slavnostní schůze ve
Chvojenci, spojená s přednáškou: »Sv. Václav a Eu
charistie«. I tu platiž všem, kdož způsobem jakýmkoli

přispěli k zdaru a důstojnému průběhuoslavy, vřelé»Zaplať Pán Bůhl«

Starodávný křiž u vsl Topole. Letos v letě byl pře
sazen památný kamenný kříž, stojící při silnici, vedouci
ke Chrudimi od Topole. Přesazení kříže na nové vý
značné místo bylo nutné, neboť byl umístěn na malém
dvorku nové stavby při hnojišti. Kamenný kříž za do.
zoru konservátora p. B. Dvořáka postaven o 40 metrů
níže od místa, kde stával, a 12 metrů od silnice. Prav!
se, že byl význačným znamením při staré cestě, vedou
cí z Moravy přes Chrudim do Čech. Pozoruhodno je.
že poblíže kříže našly se mince římské z dob císaře
Konstantina. Kříž na jedné straně označen dosti zna
telně rytým v kámen znamením v podobě trojzubu.



Starost »Osv. L.. o chrudim. akademiky. Dlouho
štvala »O. L.« proti členům Spolku Akademiků Chru
dimských, kteří jsou zároveň členy České Ligy Aka

demické, z nichž jeden se dokonce súčastnil euchari
stického kongresu. Kdyby ten člen jel na zionistický
sjezd, nebo dokonce jako dr. Herben na schůzi pasto
rů z »rajchu« do pražského německého kasina, bylo by
dobře a bylo by to pokrokové. Takto však nemohl přece
snésti déle tu »klerikální skvrnu« na sobě spolek A.
Chr. Stala se velká světodějná událost. Na »památné«
valné hromadě usnesli se »slavnostně« akademíci chru
dimští, že »člen Č. L. A. nemůže býti členem S. A. Chr.,
poněvadž intence obou spolků jsou protichůdné«. (Tro
chu pravdy na tom také jest. My chceme sloužiti ná
rodu, jiní židům.) Bylo by krásné, kdyby též rozhodli a
tím dokázali důslednost svého přesvědčení, že veškeré
penize a příspěvky od lidí s »intencf protichůdnou« ne
berou. Ale to oni nečiní, nýbrž příspěvky spolkové a
dary na Akademický dům chodí vybírat k těm lidem,
o nichž dobře vědí, že jejich intence jsou »protichůd
né«. Nedivme se tomu, neboť známo jest, že u »pokro
kového« studenta přesvědčení a zlatka je jedno. Jde lá
teřit na schůzi proti »klerikalismu«, ale za hodinu po
tom jde na dobrou polévku ke Křižovníkům. Také dobrý

boj proti klerikalismu — vyjídaf klerikály, »Osvěta
Lidu« nemůže zapříti svoji povahu a proto musí denun
covati katolické studenty, kteří se súčastnili svěcení
spolkového katolického domu v Chrasti. Zřejmo jest,
že »Osv. Lidu« nejvíce pálí uvědomění katolického stu
dentstva. které se tak mohutně šíří. Dokázaly to hlavně
dva naše prázdninové sjezdy v Kroměříži a Hradci Krá
lové. Sjezdy dopadly velkolepě. Na prvém sjelo se 400
studujících a na druhém 200, na eucharistickém kongre
su bylo 120. Již přes 600 studentů mladých a nadšených
u nás hlásí se otevřeně ke vznešeným zásadám Kristo
vým. V naší Chrudimi též začínají se probouzeti studu
jící z omamujicích par lžipokrokových. Není již prav
dou, že české studentstvo jest jen“liberální. Milí kole
gové, budiž Vaší přední povinností, abyste četli a ode
bírali list katolického studentstva »Stud. Hlídku« a po
odbytých studiích hlásili se do katol. akademických
spolků. Přijměmež za své heslo J. E. nejdp. biskupa dra.
Doubravy: »Nemičte!« Nikdo se neboj projeviti své
přesvědčení veřejně, hlas se k nám, je nás již velmi
značný počet a stále rosteme. Hnutí katol. studentstva
není již popelkou, ale mladým, krásným, zdravým stro
mem, plným síly k budoucím zápasům. Dalšímu hnutí

katol. studenstva volám upřímné »Zdař Bůht«

B- Právěvyšlo! W
Krásnou upomínkou na eucharistický rok

pro každého katolíka jest

Album z oucharistického sjezdu
ve Vídni r. 1912.

Obsabuje nejkrásnější snímky z celého
sjezdu, jest skvostně npraveno a stojí pOUzO
K 2—, poštou K 220.

Každý by si měl pročísti knihu od Foerstra:

Sebevýchova mládeže.
Brožovaná za K 200, v měkké vazbě za K 3—,
v tvrdé vazbě za K 3060.

Objednávky vyřizuje

Družstevní FNůKUpocl
* v Hradci Králové, Adalbertinum.

Vyznání v nestřežené chvíli. V židovsko-liberálním
listu »Berliner Tagblatt v čísle 477. uveřejnil vídeňský
Felix Salten epilog k eucharistickému kongresu, ve kte
rém stojí doslovně následující: »Zdá se, že jakýs pie
tistický sklon přepadá celý svět, netoliko Rakousko sa
mo. Připadá to, jakoby lidstvo, dospěvší na vrchol své
ho vývinu, cítilo se osamocené. Jako. by rozšíření mno
hých záhad, kterého se nám tak rychle a tak bohatě do
stalo, jen ještě důrazněji chtělo na nerozřešitelnost jed
né poslední záhady poukázati. Jakoby ti lidé všech těch
odpovědí z mechanismu přírody byli syti a jimi zna
vení, po odpovědi žíználi z duše všehomíra. Tito lidé
kteří na aeroplánech vzduchem létají a bezdrátovou
telegrafií po všech země dílech se dorozumívají, zdají
se, že na výši svých úspěchů se zastavují plni zbožno
sti a horoucně vzpomínají tužeb svého dětství ....«
Tedy sám židovský list se podřekl, že kult zlata, jejž
zavedli semité, k spokojenosti srdce naprosto nestačí a
že naopak nutno klásti důraz právě nyní v době obec
né hamižnosti na zcela jiné zdroje skutečného štěstí.

Snaživost židovských finančníků. Jest poučno, ja
kými cestičkami dovedli židé spoutati svobodu ruky
pracující a jak se stali obávanými finančními věřiteli
států. V politice, ve válkách tak markantně vystupuje
veliký vliv Židovský, že by se měl nad tím vážně za
mysliti každý poplatník. — Jak přišli přední milionáři
židovští k svému obrovskému jmění? Hirsch stavěl v
Turecku dráhy tak, že celá Evropa trnula mad šikov
ným výdělečným švindlem. Hirsch vydal ná dráhy zná
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mé turecké losy za 400 milionů franků. gAsi 80 milionů
věnoval novinám, (aby mlčely o tajných jeho cestách),
bankám a státníkům. Ke stavbě pak užil sotva 100 mil.,
takže mu zbylo asi 220 mil. franků. Veřéjnost byla po
stavena již před hotový fakt, takže ostrá kritika již ne
pomohla. — Židé ničili k vůli svému kšeftu bezohledně
nejkrásnější lesy bosenské, čímž vznikla veliká závada
v pěstění vepřového dobytka, krmeného výhradně v le

osnovati, přesvědčilo se každé české město. Kolik z
židů zbankrotělých u nás stalo se nuzáky? Za rok 1909
bylo v říši naší ohlášeno 140 insolvencí, při nichž zá
vazky činily přes 100.000 K. Passiva činila 47 mil. K.
Z toho připadlo na Čechy passiv 13,700.000 při 36 pří
padech. Přičteme-li k tomu případy pod 100.000 K in
solvence, pak tyto menší krachy vydaly číslici nejmé
ně dvojnásobnou. Tedy vinou spekulantů se za jediný
rok jmění národní stenčilo nejméně o 40 mil. K. Velcí
bankrotáři pak jsou velikou většinou židé. — Před 2%
lety přišel do Vídně žid Reicher jako chudý člověk.
Najednou teprve loni se poznalo, jak vylichvařil a fal
šovanými směnkami vytaškařil celé miliony. © Noviny
nejprve udávaly obnos 12,000.000 K. Když však byly
zjištěny ještě další tři miliony vyždímaných peněz, vět

šinou se odrničely. A přece celé spousty živnostníků
byly židovským podvodníkem okradeny — Hlavní ban
ky vídeňské (počtem jedenáct) jsou v rukou židovských.
Roku „1834 měly čistého zisku všecky židovské banky
49 mil. K, r. 1904 již 71 mil. Z 94 bursovních firem ve
Vídni jest pouze pět křesťanských. — Syn chudého o
pavského košeráka dr. Rudolf Singer-Sieghart byl rád
cem a vlastně poručníkem pěti ministerských předsedů
v »zklerikalisovaném« Rakousku. Pracoval jim politické
protičeské plány, sestavoval programové řeči. V novi

ubližuje, ale o semitovi, který ovládal ministerské ka
binety, bylo ticho velice podezřelé a to proto, aby se
mohlo dále bezuzdně lháti, že v Rakousku vládnou kle
rikálové. Sieghart však poznal, že může provozovati
ještě větší vliv na ministerské kabinety, stane-li se ze
sekčního šéfa věřitelem státu. Když vystoupil z mini
sterské kanceláře, samy židovské listy se pochlubily,
jakým byl mocným poručníkem ministrů. Sieghart jest
nyní jako guvernér Bodenkreditky vedle Rotschilda hla
vním věřitelem rakouského státu. Jestliže tedy nyní
pozorujeme, jak rakouští diplomaté činí překážky svo
bodnému rozvoji států balkánských, mějme na mysli,
co všecko zmohou u nich židovští milionáři, kteří usi
lují, aby se nadále množil na účet utiskovaných Slova
nů židovský kapitál. Pátrejme, zda turecké hordy muči
ly aspoň jednoho žida tak surově, jako si to dovolují k
srbským sedlákům. Židovští věřitelé by ukázali turecké“
Portě ihned, zač jest toho loket, kdyby se některému se
mitovi šláplo v Turecku na kuří oko. — Rakouský
státní dluh činí nyní přes 10 miliard K desetkrát -1000
milionů). Tyto peníze nejsou vypůjčeny od biskupů, za
to však od židů, jimž se musí každý rok na úrocích pla
titi 427,000.000 K. Představme si, kolik připadá k tomu
každoročnímu placení v Rakousku na každou hlavu. Ale
podplacený tisk stále hude stejnou písničku, že sociální
mizerii zaviňuje klerikalismus.

Radá svoboda. Soc. demokraté vedli v Brně stávku
čalounických pomocníků. Pří konečném smíru byla při
jata i tato soc. dem. podinínka: »Je žádoucno, aby fir
ma obstarávala potřebné děln prostředkovatelnou

práce, zřízenou Svazovou organisací rakouských dře
vodělníků v Brně. Jen s těmi dělníky má se pracovat,
kteří jsou nejméně tři měsíce ve Svazu rakouských dře
vodělníků«. — Tak si poručili rudí centralisté. Kam ta
slova míří, pozná každý, kdo pozoruje, jak vyhazují
soc. demokraté z fabrik dělníky konservativní i tam,
kde takové smlouvy nestává. Tedy bude bez milosti vy
dán v šanc hladu dělník takový, který neskloní svou
šíji do tyranského rudého jha. Jsme to v Rakousku zkle
rikalisovaném, jestliže jest dovoleno takovým brutálním
způsobem připravovati konservativní dělníky o existen
ci? Tak se páše bojkot nejnižšího řádu proti lidem nej
chudším. A jestliže židovské miliony jsou ve státě stře
ženy co nejpečlivěji, nemá se zastati stát dělníků proti
straně, která sama se nazývá revoluční? Zaměstnavatelé

stávajících zákonů ihned ve prospěch svobody práce.

poračuje P. T. veledůstojm. duchovemstvu |
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
ivsevh kostelních párámentů,|
Hapolkových praporů a kovového náčiní |
8 Cenníky, vzorky i roucha hotová ae ukázka |

6 napožádáníffranko sašlou.

Všelicos. Australský parlament v Melbournu se u

snesl na zákonu, dle něhož má se vyplatit premie 110
K za každé dítě narozené z bílých rodičů. — Virtuos a
skladatel Jos. Karbulka, Piditel carské konservatoře v
Nikolajevě, byl za své zásluhy povýšen do stavu šlech
tického, — Zemřelý R. Glašer nčinil universální dědičkou

svého jmění v obnosu 1 a půl mil. K město Vídeň s tou
podmínkou, že peníze -věnuje chudým. bez rozdílu vy

. znání. — Železmičný ředitel Wilmert v Brusselu jest ob
v viněn, že padělal a zpeněžil za 12 milionů K železnič

ních obligací. — V mnohých listech objevila se zprávu,
: že litoměřický biskup Josef Gross bude v nejbližší do

bě jmenován světícím biskupem v Solnohradě-s'právem
( nástupnictví.

Památku drahých zesnulých uctite nejlépe dárkem
zaslaným Utulně slepých dívek, Praha-Kampa. Tam jsou
ty nejnešťastnější. Administrace t. I. dárky uveřejní.

H. příloha. K číslu tomuto přikládáme též .prospek
ty o důležitém díle »Světem práce a vynálezů«. Odpo
ručujeme k bedlivému prohlédnutí.

MAGGÍ“kostek
o poB hma litravý
mmm) tečné hovězí polérky. —

MAGGI"kostky jsou nejlepší!

Račtetohodbáti přínákupu!

Přijmu řádného

krejčovského dělníka
na dobrý plat a celoroční práci.

bisk seminářJan Michálek, **e, seminář
, Katolický poněžní ústav

„věrní družstvoEliška“
v Hradcí Králové (Adalbertinum)

úrokuje vklady 4'|: —59|o

Ukládati možnopoštovní spořitelnou bezvýloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

DRAŽBA

v čísle 230. (u semináře)
odbývati se bude v sobotu dne 19. října
1912, začátek o 9. hodině ranní,

NA ZÁSTAVY
pozůstávající z klenotů, hodinek, řetízků
zlatých, stříbrných atd. rovněž i ze
šatstva, prádla a rozličných druhů látek,

obuvi, kol, šicích strojů, atd,,
které do konce erpna 1912 propadly.

Veškeré do dražby propadlé zástavy
lze nejdéledo čtvrtka před dražbou
buďto zůročiti aneb vyplatiti.

Po čtrnáct dní před dražbou účtuje se
dražební poplatek mimo úrok a sice
2 haléře z jedné koruny.

V pátek před dražbou se vůbec
neúřaduje.

V případu, že by se všechny zástavy
neprodaly, odbývá se dražba nová v sobotu
26. října 1912.,

. Se správního odbora
obocní sasisvárny Královéhradeské.



“Doporučujeme

na Ve prospěch
W „- Svatováclavské Matice Školské,

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců aevového máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, ©. a -k. dvorního dodavatele

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

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

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny až o 30%, než všude jinde,
Jubil. 100 lot. trvámí a 40 let. vlastní činnosti.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

K6 x C6DXC8) XBEDXCEDX

žJan Horák,“
A -- soukenník X

ž, Rychnověnad Kněžnou[zasílá na požádání vždy

4 dle roční salsony keollekci

X

nejnovějších druhů pravých
vlněných látek

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=
v zemských,
Cetná usmánmí zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze méhe ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkousku,

Xvotejemné látky na taláry. X
Též na oplátkybez zvýšení cen! ý

X 6DXCBDX565 X BEDX R8BX

X

KAŽDÉ RODINĚ
způsobí opravdovou

RADOST,
pakoupi-i si skvostné lidové vydání „Baičky“ od Boženy Němoové s barev.
ilostracemi A. Kašpara. Výtisk

pouze E 6— (poštou franko K 672)

a to ještě na 2 měsíční splátky. Lze ob
jednati v kterémkoliknikkupeotvíjakoži v
Nakladatelství České grafické akelové
= společnosti »Unio<v Praze. ——

kaldhr nás

MOOOAOOXX

Mlešní vina
zaručeně pravá

dodá na objednávku
od 10-litrů výše

v bedničkách

Jan Košťál
hotelier v Adalbertinu

v Hradci Králové.

Cenysa lir od 90 hal. výše.

O0000000DODOO00ONX
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X

Založeno r. 1860.

Vyxznamenánstátní medailii,

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstarší odbornádílna pasířskáKarla Zavadila
nástupce Antonín Zavadil

w Hradci Králové,

(2a živnostenským domem)
ku ahotovení voškorýchko=
olelních nádob ze stříbra,
bronau a jiných kovů, od nej
jednoduššíhodo nejskvostněj

šího provedení, v každém
vzorkua ryse církevním slohu.

Vše přezně, čistě a důkladně
zhotovujese v mévlastnídílně
jen ručně, čímž umožnéno
mi dodati veledůstojnéma du
tbovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Biakupskou Milostí rovido
vány.

Mešní nádoby jem v ohni
za ceny velice levné.

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

Vše zasílám jen posvěcené.

Vzorky, rozpočty 1.
hotovéslběšna ukázku o
wezašlou.

Chudšímkostelemmožnosplácetbespřirážek.
SRB“Staodporučeníačestnýchuznáníporace.“j

Prosím veledůstojné duchovenstvo ©laskavou příseň
a důvěruzávodudomácímu.
Spolkůmdoporučuji rychlé a levné provedení

odznaků spolkových atd.

KIODOIXOOCOXXXXIOXXXOCICC1ODOGÉ

zapsané společenstvo s ručením obmezeným
w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

za 4h9o až 5%
úrok a to dle výpovědi.

SEP“ Složní lístky na požádání zdarma. “UW

Uhlí

V úvěrníspolečnost

j-—.——

nejlepší jakosti
co nejlevněji. :

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

v Hradci Králové, Svatojanskénám.č. 76.
Zařizování Velkosklad

elektrického Justrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

D a přístrojůynama. k vaření

Motory. a topení.
, Instalační

Žárovky: materiál za
Osram, x tovární ceny

Tungsram,
Tantal Solid.obsluha.

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův M

6ynovec, nástupce) i
odborný s

— umělecký závod — R

mmalbu© BZP

okánkostelních,oBA-L. © UNŘYTÍSY
4.hu MaláKarlovs š) RE
ul. čís. 29nové blíže Wa. R
lého náměstí, dříve pa: jí
60 roků na Malém 2
městí pod loubím) dopo

ručuje se
lu dodání oken chrí
mových od nejjednodu'
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Hradec Králové,
Jiříkova třída 239

vovlastulní Uéidě, přeti Grůxlihotelu:

Nejlevnější oeny!



Obdržot!i lze vo všosh krámochs vodlojším
„S“ znakem aneb prostřednictvímnaších (odnatolů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, u labského mostu 270.
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Měsíská spořitelna ve Dys. fMýtě
zúrokuje veškeory vklady na knížky

(půlměslční záročení)

4 1 © dnem 1. dubna 1912d> 20 — počínajíc.—
Za vklady račí: aktiva spořitelní vlastní jmění,
městské obec Vysokomýtská a všichní poplatníci
(obeeními přirážkami). Jest tedy vklad vo spořitelně

. vždy zcela bezpočně uložen.

hd v Hradci Králové z 6" Božíhroby
lerně vádí absolvent k. odb. školy sochařské

nabízí své ochotné služby ku prove- svmě Pro 5 žezbéřeké '
dení všech zakázek z oboru knihtisku.
Ceny mírné, vyřízení správné a rychlé.

Moderni látky:
nejlepších jakosti

v nevídaném jinde výběru doporučuje

obchodní dům sukny

V. J. Špalek
v Hradci Králové.

OP* Největší český závod v.oboro. ji

Pohodlné, světlé prodejní místnosti
v přízemí a mezaninu.

Původní anglic. „Homespony“.|

SPOŘITELNA
Králohradecká

úzaunjerelé 4 od5.o 5 Hina
ode úno vloženído dnovybrání.

Současně zvyšuje úroky zo zápůjček hypotolních a.
: komunálních

POTŘEBUJETE

SVĚTLO??
Doporučuji k nastávající době:

Olej řepkový se zárukou pravosti jasně a .bez
zápachu hořící 1 kg. za 1 K 20 h,

svíčkyhospodářské,kus2, 4 6 h, l kg. za1K4h

svišky voskové, gzsvlin.potrolej, karbid,
za nejlevnější denní oeny.

JOS. JELÍNEK,
parfumerieamydlářstvív HradeiKrálové.

Volodůstojným

dachorním a patronátním úřadům!

Odbornýzávodpozlacovašský

GAUDENU APPL,
LITOMYŠL,

doporučoje se ku opravování i stavění

rr | oltářů,"4šte
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Respočty a mákresy zdarma.
Ne požádání dosiavím se ihned.
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*ještě dnes o ukáskové číslo „České Selky“,

jediného samostatného časopisu pro ženy a
dívky venkovaké, vycbášejícího Stenáotidenaě
v Raclavicích na Moravě, jel

obdržíte “
spoluse sajímavýmprospektemmoréhoroč- |£
níku úplně zdarma.
„ Celoroční předplatné 6 korun. kbPPOR



Soc. demokracie a válka.
Staré pravidlo, že v nouzi se pozná pravý

přítel, osvědčuje se i nyní při hrozném rozechvění
států balkánských. Co učinili soc. demokraté ve
prospěch ubožáků, týraných tak dlouho od mon
golských katanů? Působili veliký povyk, jestliže
zpozorovali nějakou nepřístojnost ve státech kře
sťanských. Ale hromadné vraždění a mučení bal
kánských Slovanů jich z klidu nevyrušilo. Také
sami bulharští soc. demokraté místo positivní prá
ce každou chvíli stěžovali pravidelný rozvoj křesť.
státu nějakým protestem. Bez protestu se neobešli
ani za slavných všeslovanských dní v Sofii.

AŽ teprve nyní, kdy týraný lid chápe se váž
né sebeobrany a kdy slovanské státy balkánské z
lásky k bližnímu, z nezištných pohnutek se hotoví
pomoci trpícím Slovanům macedonským, rudé
schůze, na rychlo svolávané, vyznívají všude stej
ně: »Pryč s každou válkou, protestujeme proti
militarismu!«

Každý uvážlivý člověk začne zkoumati koře
ny militarismu, vydá apel, aby se odstranily pře
dem příčiny válečných záchvatů. Odstraní-lí se
kořeny, pak imilitarismus, jako nutná výslednice
neblahých sporu politických, hospodářských a so
ciálních, bude upadati sárn sebou. Ale v době,
kdy jsou poměry tak napiaté, že válce nelze za
brániti, jest protest pouhým křikem do vzduchu.

Válka jest zlem, jest vražděním. Leč vraždě
ní nastává také v jiné formě, aniž by soc. demo
kraté protestovali. Kdo způsobil převrat v Portu
galsku? Byla to přece soldateska, která se lišila
od jinéhovojska- tím, že zradila bezcharakterně
své slavnostní závazky. Nu — a soc. demokraté
měli nad tín převratem radost, ačkoli byl prová
zen násilnostmi nejhoršími. V Rusku nezodpověd
né živly v revoluci vraždily i lidi zcela nevinné,
kteří s politikou neměli co činiti. A soc. demokra
té zákeřné vražedníky sbírali peníze. A vedlo se
tam soc. demokratům tak zle, jako křesťanům ma
cedonským? A zrovna tak v čerstvé paměti jsou
pochvaly, jaké věnovali soc. demokraté barcelon
ským krvavým povstalcům, páchajícím hříchy do
nebe volající.

Ale nyní, kdy krvavé despocii turecké není
možno učiniti přítrž jiným způsobem, než brannou
mocí, ozývá se fanatický pokřik: »Jsme proti kaž
dě válce!« Příčinu těchto protestů snadno lze na
lézti. Židovská »>NeueFreie Presser také nechce,
aby utiskovaní Slované zvítězili. Mongolové ma
ďarští s maďarskými židy zřejmě sympatisují s

k vráně sedá. Vždyť židé za změněných poměru
v Turecku nalezli pro sebe zlatý důl. A jak křičí

K dosažení práva a spravedlnosti musí býti
pracováno všemi prostředky a cestami. Leč tu sto

i jíme před otázkou: jest možno, aby právo a spra
| vedlinost v některém případě dosaženo býti mo
* hlo jedině válkou? Jest možno, že by všecky jiné
: prostředky k dosažení tohoto cíle byly docela

marné? Zajisté, že ano. Národ může se octnouti v
situaci, kdy jen krveprolitím může dospěti k prá
vu a spravedlnosti. Není pokrokového člověka na
světě, není objektivního historika, který by re
voluci, vzpouru uhněteného národa, pokládal za
nemravnost, špatnost. A revoluce, při níž také
teče krev, není než jistým druhem instituce vál
ky a ne nezřídka jest horší a těžší, než válka v
obvyklém toho slova smyslu. Je-li tedy vzpoura
proti útisku a bezpráví činem mravným, táž kva
lita musí býti přiřknuta i válce, ukázala-li se je
dině možným východiskem z neudržitelného stavu...

Válka balkánských Slovanů prosta jest všech
konfessijních a racových motivů, jest vedena jen
ve smyslu národní samostatnosti a práva národní
ho sebejirčení. Válka balkánských Slovanů má

podklad kulturní a ideální, jest to válka za právo
a spravedlnost! Jest to boj za právo sebeurčení
každého národa, boj proti útisku národa jednoho
národem jiným.«

Nebyla to v podstatě bezohledná rudá válka proti
chuďasům, školám, úřadům, kteří ani drahotu ne
zavinili? Co by byli činili soc. demokraté, kdyby
bývali měli dostatek zbraní proti pravidelnému voj
sku? Právě rudé, zcela nespravedlivé výtržno

u občan pokojných „u samých úřadu, které jsou
nuceny hájiti poplatnictvo proti náhlým, krvavým
soudům, vykonávaným od revolucionářů hromad
ně a nespravedlivě.

ských ulicích krvaví, tak že jsou někteří rádi, za
staví-li další násilí ozbrojená moc ochranným za

ti občané nechat vyvražditi, ačkoliv i pro násilí
spáchané na jediném soc. demokratu hned bývají
vzhůru celé regimenty soc. demokratů.

Pokud byla církev na vrcholu moci, milita
rismus spal. Papežové velice často luštili spory me
zi křesťanskými panovníky způsobem nekrvavým.

. Pak ovšem —- kdy mocná ústřední autorita byla
: podlomena, množilo se vojsko jako v lese mraven
„ ci. A od doby železného Bismarcka každý stát se

bojí aspoň částečně odzbrojiti.

ný od časopisu řízených židy.
Nechť jenom soc. demokraté poradí, jakým ji

ným zpusobem by se učinila radikální přítrž besti
alitám, proti nimž bylo marně protestováno celá
staletí. Válka, k níž se Slované odhodlali, má přece

soustavnému, nepřetržitému krvavému vraždění.
V 3. čísle »Přehledu« napsal V. J. Hauner:

»Žádný národ si nedá poroučet diplomacií, zejmé
na ne cizí, cítí-li se dost silen, aby svou politiku
vzal do rukou sám. Ovšem silen musí být, o tom
nemůže být sporu, vojensky silen, neboť co jiného
je válka než pokračování v politice jinými pro
středky? Konec konců žádná diplomacie nemůže
nic pořídit, není-li podporována statisíci bodáků.
A tam. kde z jakýchkoli důvodů některá velmoc
bojí se sáhnouti k meči, musí nutně selhati i její
diplomacie. V tom není vina diplomacie, nýbrž po
vaha lidská. Žádný zákon, žádné nařízení nedá se
uplatniti bez opory potřebných sil. A tím méně
zákony, které chceme předpisovati cizím náro
dům. Je tedy naivní mluviti o krachu diplomacie
a o neschopnosti šlechticů zvyklých pouze hlad
kým „parketám salonů. A nejméně práva mají o
tom mluviti ti, kteří vojenského činitele, ultimam
rationem (poslední důvod) vší historie, bagatelli
sují a sesměšňují. Mohli by konečně už nahléd
nout, že >stálé žvanění o molochu militarismu, o
odzbrojení a věčném míru je už překonaným sta
noviskem«, abych parafrasoval Nerudu. Nechť si
vezmou officielní data a přesvědčí se o tom, že
Bulharsko a Srbsko věnují ročně 22 procent svého
rozpočtu účelům vojenským (10 K na hlavu oby
vatelstva) a Turecko dokonce 42 procent (13 K
na hlavu) a uvidí, proč balkánské státy cítí na
jednou v sobě tolik síly a nadšení.«

2Osv. Lidu« 15. t. m. píše podobně: »Pacifism
(akce mírová) právem se pokládá za vyvrcholení
lidské civilisace, k tomuto vyvrcholení však jest
cesta ještě tuze dlouhá a neschůdná. Není se svě
ta odstraněna ještě docela otázka náboženská, a v
jakém stadiu nalézá se otázka národnostní, to ví
me a cítíme nejlépe sami. Nutno proto přiblížiti
se holé skutečnosti co nejblíže a bez bázňě bráti
i tak, jakou skutečně jest, nikoliv, jakou by býti
měla nebojakou bychom si přáliji míti...

Návrh, jak možno nejsnáze chrámové varha
ny udržovatl v dobrém stavu. Způsob, jakým do

| sud přihlíželo se k udržování chrámových varhan,
; jest naprosto nedostatečným. Při stroji tak důleži
L tém, nákladném a komplikovaném není divu, že

dochází každou chvíli k více méně vážným poru
( chám. Příčinu dlužno hledati dílem v počasí, ve

vihkých zdech chrámových, v nepředvídaném do

kati, neboť vzhledem k finančně přístupné odmě

dušního jmění chrámů i méně majetných, a kdy
by i toto nestačilo, snadno by tu bylo apelovati
na obětavou součinnost obce. Upozornění toto pla
tí zvláště pro varhany, které v době nedávné buď
byly postaveny neb důkladně opraveny, aby snad
Ihostejnou nevšímavostí nesešly a nevzaly před
časnou zkázu. K tomuto výsledku došel jsem na
základě dlouholeté praxe a zkušenosti. Uvažoval
jsem dlouho o rozluštění této otázky a konečně
uznal jsem návrh svrchu vyložený za jedině správ
ný a snadno proveditelný. Záleží na dalších vliv
ných činitelích, zejména na duchovenstvu saménu.
aby otázce této věnovalo bedlivou pozornost a
takto o zachování velebné ozdoby chrámové zí
skalo si zásluhy neocenitelné. — Josef Kuhn, řed.
kuru v Turnově.

K novým cestám hlásí se učitelští nespoko
jenci. Pravdou jest, že platy učitelské jsou velice
skrovné. Má-li se učitel na venek representovati
svému stavu přiměřeně, ztěžka s hubenou mzdou
vystačí. Proto se nesmí diviti nikdo, že z učitel
ských řad se ozývá stále hlasitější reptání proti
odkladům v příčině úpravy platů.

Ale zde také jest vhodno poukázati na nestej
ný loket. Titéž učitelé, kteří nyní hlasitě volají po
nápravě, zachoval se opačně, když se mluvilo o
zlepšení platů kurátního kléru. Učitelstvo pokro
kové ví velmi dobře, že bez štóly by kněz měl
daleko menší plat než učitel. Pokrokáři vědí, že
kněz má menší pensi než úřední sluha. V »kleri
kálním« Rakousku jest o kněze katolické postará
no daleko huře, než v protestantském Německu.
Právě ty fary matiční, které spadají přímo pod
státní péči, jsou budovami nejchatrnějšími. A pře
ce dle učitelské filosofie jest Rakousko zklerikali
sováno. A rovněž uznali pokrokoví učitelé za
vhodno poukazovati na josefinskou štólu, šlehati
„blahobyt< kurátního kněžstva a odporučovati »e
vangelickou chudobu«. To platilo pro kněze. Prý
čím kněz bude míti méně, tím se stane ideálnější.
Historie sice právě o kněžstvu husitském podává
doklady opačné. Sociální proudy, nutící kde koho k

zaniká a mechanismus službu vypovídá, konečně
vé spoustách prachu, jež dole zviřeny byvše, tím
zhoubněji na varhany ve výši se usazují. Jest tu
díž naléhavou potřebou, aby se nutné správky na
dlouhé doby neodkládaly, nýbrž dle zásady. »prin
cipiis obsta« v pravidelných lhůtách vyšetřovaly
a prováděly. Již po stránce finanční byly by vý
hcdy toho zřejmé, neboť odstraňování poruch na
hromaděných po dlouhý čas stává se obtížným a
následkem toho velice nákladným, kdežto časté
správky malé dají se za nepatrný peníz poříditi.

Dále již sama velebnost nástroje pro úkoly
tak vznešené předpisuje zachování úcty a piety ke
zdroji hudby chrámové, a nemělo by se při častém
čištění chrámu s varhanami tak macešsky naklá
dati Konečně jemná konstrukce celého stroje jest
nad jiné choulostivá a vyžaduje bedlivé péče a
řádného a častého dohledu. To nejlépe dosvědčiti
mohou ředitelé kůru, kteří síly své stroji porou
chanému věnovati a nedostatky jeho uměním a ná
mahou zakrývati musí. Což teprve, zasedne-li k
varhanám hudebník méně zkušený?

Jest tedy můj návrh tento: Budiž pro vikari
át vyhlédnut dovedný varhanář, jenž by za při
měřenou odměnu varhany všech chrámů vikariátu
aspoň jednou za tři léta prohlédl, místního duchov
ního správce na jednotlivé vady a poruchy upo
zornil a případné opravy ihned provedl. Tím by
varhany byly v dobrém stavu udržovány a před
značnými a nákladnými opravami chráněny; ne
boť ve lhůtě tříleté dá se předpokládati, že k váž
nějším poruchám nedojde, leč by tyto přivoděny
byly osudnými vlivy abnormálního počasí. Tako
výchto občasných menších správek netřeba se le

bu kteréhokoli stavu intelligentního, protože nyní
intelligent, který by se chtěl živiti almužnami dle
příkladu věků dávno zapadlých, byl by policejně
stíhán. Ale přes to zněly řezavé pošklebky. Ná
rod měl býti přesvědčen, že kněz muže plniti své
povinnosti vlastenecké. kulturní i humánní i ten
kráte, kdyby v kapse groše neměl.

Zcela jiná pravidla však dali pokrokáři sobě.
Zázraky, jež předepsali kléru, naprosto nechtěli
prováděti sami — protože poznali jejich obtížnost.
Vydali heslo, že škola bude prospivati dle toho,
jak bude placen učitel. A poukázalo se s durazem
na Masarykovu zásadu: „Neuznávám idealismu,
který zapomíná na chléb.. Nuže tedy, jestliže se
plným právem domáhá zlepšení svého platu učitel.
jest tatáž snaha u duchovenstva hříchem? Ne
zabezpečuje slušnější existence u všech stavu vět
ší svobodu, lepší možnost k podporování snah vše
národních?

A někteří učitelé, roztrpčení svým nuzným po
stavením, jdou ještě dále. Zmínili jsme se již pře
dešle, jak se ozválo heslo po zahození starých ide
álu. Stůjž zde nyní podrobněji výkřik pražského
učitele. uveřejněný dne 2. t. m. v »Učitelských
Novinách«:

>Charakteristickou známkou našich dnů jest
všeobecná honba za »mrzkým« kovem, za penězi;
tento zjev pozoruje jistě každý, kdo jenom poně
kud dovede a chce viděti. Za penězi žene se dnes
všecko od »chefa« národa až k poslednímu náde
níkovi na stavbě jeho paláce. Národní strana svo
bodomyslná, či správněji strana mladočeská, vy
la nepokrytě, veřejně slibuje materielní (finanční)
užívá včasně tohoto hrubého materialismu a zce
výhody těm, kdož stojí v jejich řadách. Nemorál
nost jedna má za následek nemorálnost druhou,
horší, korupci, bezcharakternost ... To je fakt,
před nímž nesmíme zavírati očí, naopak: stále jej
míti na mysli a každý jednotlivý případ této ne
morálnosti bezohledně přibíjeti.

Všeobecný proud doby strhl v poslední době
i učitelstvo. Učitelstvo lišilo se od jiných stavů
tím, že povolání své pojímalo vždy velice ideálně
a zapomínalo na hmotnou jeho stránku. ... A tu
jest základní chyba našeho stavu: my — až do ne
dávné doby — zapomínali zcela na chléb, my sytili
se mátožnými ideály, a jen když hrubý materialis
mus životní dorážel na nás tak (— a to bylo vždy
cky), že nemohli jsme ho nepozorovati my — že
bráci nastavovali dlaň a prosili národ ne o řádnou
mzdu, ale o — almužnu. Tak se stalo, že více než
40 let trvání nových školních zákonův nedostalo
se nám nikdy zasloužené odměny za naši práci,
ale pouhého zpropitného, almužny, jež nestačila
nikdy k životu; dali nám vždy jen tolik, abychom
nezemřeli zrovna hladem, a chtěli-li jsme žíti, mu
Ali jsme se obraceti vždy jinam, abychom ne vy
dělaný, ale vyžebraný groš rozmnožili.



návati, jak sami bychom chtěli, poněvadž nemůže
me "škole všecky své síly věnovati. Musíme za
chovávati si část své energie na práce jiné, mimo
školní, jež rozhojňují žebráckou učitelskou mzdu.
Chci skorem tvrditi, že u velmi mnohých z nás u
čitelství jest vedlejším zaměstnáním; ne proto, že
by nám výchova budoucích generací tak málo na
srdci ležela, ale prostě proto, že Životní okolnosti
nutí nás, abychom pracovní svoje schopnosti 0
braceli spíše tam, odkud nám kynou větší ne
zbytné životní prostředky, protože učitelství nás
neživí....

Moderní dělnické hnutí vybůrcovalo i učitel
stvo z ideálních snův. Dnes nechceme, nespokojí
me se jako naši předchůdci s almužnou, dnes chce
me, musíme chtíti za svoji práci řádnou mzdu;
chceme, aby učitel byl za svoji práci honorován
jako jiný užitečný člen lidské společnosti, aby te
dy příjmy jeho rovnaly se příjmům zedníkovým,
dlaždičovým, číšníkovým atd. Moje denní almuž
na, 29letého pražského učitele, jenž již plných 10
let národu dobře vychovává a učí děti, činí 4 K
16 hal.; žádám slavný zemský sněm, jako zástup
ce celého národa, aby mi dal denně takovou mzdu,
jako mají pražští zedníci, dlaždiči atd. Jsem jist,
že za 4 K 16h denní mzdy by >národu« nepraco
val žádný zedník, žádný dlaždič — ani kdyby byl
národním dělníkem!

Máme-li ze svého mzdového zápasu vyjíti ví
tězně, je třeba, abychom nejdříve zahodili staré,

daly nám jasně prohlédnouti. Soustřeďme všecky
své síly nyní k tomu, abychom místo dosavadní
almužny dostávali za svoji práci — dostatečnou
mzdu. Tím jsme povinni sobě, svým rodinám, zda
ru své školní práce!

Mladočeši a agrárníci, kteří v posledních le
tech téměř sami mají náš osud v rukou, neučinili
pro nás ničeho. Vyvoďme z toho důsledky: za
nechme své dosavadní politické abstinence — říd
ké výjimky! — my, městští, potírejme důsledně a
vytrvale aklerikální mladočechy, vy, venkovští,
pracujte k tomu, aby lid poznal, jaké »požehnání«
pro národní pokrok jsou agrárníci. Všichni pak
pracujme ze všech sil k vítězství demokracie, k
vítězství všeobecného hlasovacího práva do zem
ského sněmu, jehož i mladočeši i agrárníci jsou
úhlavními nepřáteli!

Sociálním svým postavením patří učitel mezi
vyděděnce, mezi proletáře. Z politických stran
stojí nám nejblíže česká sociální dernokracie. Vstu
pujte, kolegové, zvláště mladší do jejích řad, ne
dbejte pronásledování a útisků a pomáhejte všemi
svými silami jí k tomu, aby dnešní soukrormokapi
talistizká společnost proměnila se v lepší, spraved
livější společnost socialistickou. Nikdo nemá k to
mu tolik příležitosti a moci jako vy, V jch rukou
spočívá výchova budoucích generací.

Tož opakuji: Zahoďte staré ideály! Proti mla
dočechům a agrárníkům! Pomáhejte ze všech sil
dělnictvu v jeho velkolepém zápase s kapitálem!«

Zde si tedy všimněme hlavně dvojího: doku
mentárního projevu faktické učitelské bídy a způ
sobu, jakým chce autor bolestných řádků zjed
nati nápravu. Kdyby v časopise duchovenském
bylo raděno k změně politického přesvědčení z
takových důvodů, sypaly by se na celý stav zlo
věstné kroupy z pokrokářských mračen. A řádky
uvedené také vysvětlují, z jakých výhradně dů
vodů "rozvinulo učitelstvo tak čilou agitaci poli
tickou. Jest potřebí míti ta slova vždy v dobré pa
měti, kdykoli při schůzi začne pokrokový učitel
obětavé organisátory katolické snižovati tvrze
ním, že se účastní politického ruchu jen pro vlast
ní zisk. Roztrpčený apel však nepovede k nápra
vě žádné. I kdyby se všichni učitelé přidali do tá
bora rudého, musí soc. demokratické ústředí splní
ti na předním místě aspoň malou část těch slibů,
kterými zahrnovalo dělníky. Kdyby se věnovalo
dříve radikálnímu luštění krise učitelské, popudilo
by ty, kteří již tak dlouho čekají na splnění slibů
nejslavnějších a dávných.

Pokrokářská realisace volnosti. Masarykovci
chtějí míti volnost všude, kde posud nejsousami
samovládci. Tedy nechť se šíří svoboda na účet
práv lidí nepokrokářských! Nikdy však tak, aby
svobodou byly obmezeny dlouhé suverénní ruce
masarykovské! Kde jest pánem pokrokář, tam od
mluvy nestrpí. A je-li chlebodárcem, tu jest spod
řízenými ještě hůře. Vrchní finanční representant
»Času«< semita Dubský stal se též nakladatelem
známé >Noviny<. Jakou volnost dopřával kultur
ním pracovníkům, kteří na něm byli závislí, o tom
píše dne 27. září >Přehledc:

>V těchto dnech přihlašuje se nová literární a
kritická revue o pozornost čtenářstva; vydává ji
firma Řivnáčova za redakce F. X. Šaldy, Růženy
Svobodové a Zdeňka Nejedlého s titulem >Česká
kultura«<. Spolupracovníci nového čtrnáctidenníku,
jenž chce činnost kritickou slučovati s produkcí
básnickou, prohlašují, že >Česká kultura< jest
vlastní dědičkou >Noviny«, která snaď bude vy
cházeti dále, a toto prohlášení nadzvedá cíps zá
clony se skoro neuvěřitelné affairy, svědčící o ta
kové české či přesněji česko-realistické nekultur
nosti, že bylo by hříchem jí nezaznamenati. „No

vina«, kterou před pěti roky počal vydávati rea
listický zapřisáhlý stranník a finanční představí
tel >Času< pan G. Dubský, vznikla z plánu a na
děje, že pan F. X. Šalda pomůže realismu, literár
ně zcela sterilnímu, vytvořiti uměleckou a básnic
kou revui; aby si počínal dostatečně pravověrně,
dáni mu za strážce tichý společník pan Jindřich
Vodák a hlučný společník pan J. S. Machar; na
kladatel dbal ostatně sám vytrvale o to, aby jeho
nákladem vycházející časopis neopouštěl rámco
vého programu. Pan F. X. Šalda učinil několik
ústupků realistickému nátlaku, jež ostatně nepo
sloužily ani >Novině«, ani jemu samému, ale pře
ce zůstával v první řadě kritickou svéprávnou in
dividualitou, která svým dílem slouží své idei a
nikoliv uzavřené straně politické. Toho bylo však
panu Dubskému málo: zejména, když F. X. Šalda
v redakci osaměl, ježto pánové Machar a Vodák
vystoupili, nahlédnuvše, že se stali pouhými trap
nými figuranty, neustával ho pan Dubský mistro
vati a nutiti, aby sloužil realismu; tento ušlechtilý
muž vždy a všude hájí heslo: »čí chleba (nebo a
lespoň tvrdou kůrku) jídáš, toho píseň zpívej'c.
Pan Dubský, jenž ví, že opravdový básník do
vedl v realistickém stranictví a feuilletonistice u
bíti svůj talent, vkus, takt, rád by toho dosáhl i
na opravdovém kritikovi, ba víme, že i vědecký
spisovatel nevšedního významu byl ohrožen rea
listickou inkvisicí pana Dubského. Ale pan F. X.
Šalda nepovolil úkladům kulturního nakladatele,
jenž chtěl z něho mít realistického novináře, slou
žícího straně a jejím bůžkům — a pan G. Dubský
dal mu výpověď z >Noviny«, kterou pan F. X. Šal

bylo založení >České kultury« činem literární 0
brany proti stranickému a násilnickému terroris
mu. >Novina« zůstane v rukách pana Dubského a
jeho přátel: snad se stane nyní listem pravověr
ným, kde o kulturním zítřku českém budou praco
vati první světový básník Machar, klassik kritiky
neosobní a povznešené Jindřich Vodák a žurnali
sta vzácné ušlechtilosti Jan Herben. Kdykoliv se
však realisté budou holedbati kulturním posláním
své strany, musí býti připraveni, že se jim vždy
připomene kulturní a taktní čin pana Dubského.«

Soc. dem. kacíř dán do klatby. Kdo jen trochu
promyslí dosavadní rudý katechismus sociální a
srovná jej s výmluvnými proudy sociálními dneš
ních dnů, pozná hned, jak Marx a Bebel proroko
vali špatně, sezná, že rudá nauka o státu budouc
nosti jest zatemněním zdravého rozumu. Ale po
hlaváři zamilovali si zastaralý katechismus tak
zaslepeně, že s copařskou umíněností stíhají kru
tě ty jasnější hlavy v soc. dem. táboře, které proti
nesnesitelným dogmatům Beblovým se odvažují u
trousiti aspoň zrnka pravdy. Jest známo, jak váš
nivý boj vzplanul proti uvážlivému revisionistovi
Bernsteinovi.

Nyní vzplanulo druhé vydání takového sporu.
Sjezd soc. dem. dne 21. září vyloučil ze strany
Gerharda Hildebrandta ze Solingen. Sám >Čas«
dne 27. září o tom napsal:

»Hildebrandt vydal knihu »Die Erschitterung
der lindustrieherrschaít und des Industriesozialis
mus«, v níž vyslovil odchylné názory od běžné
theorie jedné strany, zvláště o otázce marocké,
o organisaci vojska a o koloniál. politice. Když pak
vyslovil také svou kritiku na jedné schůzi 22. srp
na, bylo usneseno místní organisací 118 proti 58
hlasům zavésti proti němu řízení o vyloučení. Tak
dostala se záležitost až na siezd, k němuž se H.
odvolal, když byl svou místní organisací ze stra
ny vyloučen. Na sjezdu zabývala se F. odvoláním
t zv. Beschwerdekommission, jež 5 proti 4 hlasům
stížnost H. zamitla. Výsledek předložen byl ple
nu a toto (za přítomnosti H.) po referátech pro a
proti a prudké debatě schválilo velkou většinou
návrh komise.

Tím vynesen byl rozsudek: Hildebrandt vy-.
loučen ... K meritu věci sluší ještě říci: Refe
rent dr. Siissheim — Norimberg — odůvodňoval
vyloučení tak: H. opustil základní názor strany.
Dospěl k důsledkům, jež jsou v úplné protivě k její
celé teoretické a praktické politice. Vážím si —
pravil dr. Siissheim — vědecké práce H., jeho
snahy ukázati dělnictvu nové dráhy. Nelze mluvit
o tom, že chtěl stranu nebo dělnictvo nějak poško
diti, nebo svésti. Je to poctivý člověk, ale zde ne
jde o cit, nerozhoduje soucit. — Referent proti vy
loučení, Můller — Mnichov, hájil obžalovaného
tím, že ukazoval nedostatečnost řízení proti ně
mu. Rozhodčí soud zasedl ve čtvrt na 4. hod. a
byl hotov o 3 čtvrtích na 7. hod. V odůvodnění roz
sudku se vyslovil, že HH.porušil nejen zásady stra
ny, ale že se postavil miho ni. H. v řeči na sjezdu
se hájil, že citáty proti němu uváděné jsou kusé,
smyslem zvrácené, že cítí se sociálním demokra
tem, že uznává praktickou činnost. Jen v někte
rých bodech a v theorii dospěl k odchylným zá

dání. Potud předmět sporu. . . . Předem: formál
ně proces proti .H. neobstojí, materiálně (v odů
vodnění) je dokonce nebezpečný. Jakkoliv lze ce
niti jednotu strany, není program (a jeho vědecký
základ) něčím dogmatickým, věcně neměnitel
ným... Ortel nad H. je proto nebezpečný, že
znemožňuje kritiku, zastavuje vývoj myšlenkový,

že prohlašuje rozpor theoretický za kacířství...
Hildebrandt měl být vyvrácen — ne vyloučen.«

Pravda! Ale podívejme se na soc. dem. svo
bodomyslnost ještě dále! Svému 'člověku nedo
volí ani odchylné theorie. Zd to však sama od
»měšťáků« vymáhala a vymohla pro svůj revo
luční charakter velikou snášelivost. Kde se revo
luci její nemohlo dařiti naprosto, tam jednoduše
prohlašovala, že jest revoluční pouze theoretic
ky. Toto prohlášení přijali »měšťáci« jako pravdu
a dali soc. demokratům velikou svobodu ve vlast
ních svých posicích. Leč v táboře rudém i sama
kacířská theorie bývá trestána velice krutě. Ale,
chce-li >Čas< raditi k větší spravedlnosti, ať si
předem vzpomene, jak bezohlednou, mstivou fi
lipikou dovedl stíhati kacíře vlastní.

Z říše osvíceného myšlení. V 268. čísle »Času«
konstatuje se tvrzení >Čecha«, že Hus oslavoval
Eucharistii. — K tomu Masarykův denník dodává:
»Proč ho tedy, ke všem ďasům, církev poslala na
kostnickou hranici? Ovšem, Hus věřil, ale nepo
řádal barnumské kongresy.« — | Jak se dovede
»Čas« tvářiti natvrdlým! Místo dlouhých výkladů
stačí přece říci, že Hus nebyl odsouzen pro svou
úctu k Nejsvětější Svátosti. To přece má věděti i
každý žáček z obecné školy. Dra. Chalupného na
př. >Čas« také nedal do klatby proto, že by se ten
to mužstal klerikálem. Dra. Herbena nepokusil se
vyioučiti výkonný výbor ze strany z té příčiny,
že by se byl snad Herben rouhal majestátu Ma
sarykovu. Soc. demokratičtí autonomisté se neod
dělili od dra. Adlera proto, že by byl tento se
mita vplul do tábora liberálů. A Hus že nepořádal
kongresy? Eucharistické ovšem nikoli, ale v již
ních Čechách měl veliké lidové tábory. Tedy pou
ze forma byla iná. — A hned v témže sloupci sna
ží se »Čas< odbýti dokázaný nový zázrak v Lur
dech úšklebkem: »Doufáme, že ani jeden katolický
souchotinář nepůjde již k lékaři domácímu a že
všichni se dají zavést do Lourd. Naši lékaři měli
by zejména kněze do Lourd odkazovat.« Inu —
nešikovní lékaři pokrokoví by se zhostili své ú
lohy takovým způsobem ochotně ihned. Na- igno
rantský posměch >Času« však odpovídáme, že
všichni katolíci napřed se radí s lékaři a teprve,
když lidské vědění prokáže svou slabost, obracejí
se do Lourd. Ale ani tam hned se nečeká pomoc
nadpřirozená. ©Učení odborníci nemocného pro
hlédnou, a jestliže jest aspoň trochu naděje v při
rozené uzdravení, pak churavého člověka napo
menou, aby místo čekání zázraku se ještě pokusil
o léčbu přirozenou. Katolíci totiž rozeznávají do
bře mezi potřebnou pomocí nadpřirozenou a mezi
pokoušením Boha. Kristus konal zázraky velice
často, ale pro podívanou a kratochvíli farizeů zá
zraků nečinil. Když byl žádán, aby dal znamení s
nebe, že jest synem Božím, odpověděl jízlivcům
velice případně. Tedy místo úšklebků by bylo lé
pe, kdyby učený >Čas« dokázal, co se nepodařilo
ani nechytřejším pokrokářům jiným, že totiž jme
novaný epochální zázrak byl vlastně něčím zcela
přirozeným, snadno vědecky vysvětlitelným. Po
šetilý posměch nejméně sluší lidem, kteří při kaž
dém pátém slově berou na darmo jméno vědy.

Svůj vědecký talent dovedou uplatniti pokro
káři ovšem daleko pohodlněji a co nejlaciněji jiným
způsobem. Příklad! Na slavnostním prvním shro
máždění sjezdu radiologů objevil se dr. Foustka,
který mluvil, a mluvil vzletně ve jménu výkonného
výboru české strany pokrokové. Přítomní trnuli
úžasem a ptali se, co vlastně pro sjezd učinil onen
výkonný výbor (jako zástupce strany politické)
anebo pan řečník. Tedy jediná strana politická mu
sila se přihnati se svým osvědčením, že se sjezdem
souhlasí. Představme si, jaké falešné dojmy by si
byli odnesli cizí vzácní hosté, kdyby nebývali o
kamžitě poučeni, že sjezd po výtce vědecký ne
má co činiti s politickými stranami a že i přísluš
níci jiných politických stran vítají schůze učenců co
nejvřelejil Až bude nová národopjsná výstava,
možná dost, že se objeví při otevření některý
realistický velikáš, jako by spadl s Martu, Ss0
svědčením, že Masarykova strana s výstavou sou
hlasí. A národ — rozumí se — musí již z etikety
zajásati nad novým velikým činem. ©Mezinárod.
sjezdu zneužito pro reklamu jedné politické stra
ny, o které někteří cizinci sotva co vůbec slyšeli.

Ale ještě příšerněji jeví se vědecké snažení
>Času« v článcích dra. Gutha a dra. Baťka. Pá
nové v olympské hrdosti se vysmívají pošetilosti
katolíků, nepozorujíce, jak pirozrazují ignorancí

vlastní. Vždyť napsali některé věci, které sám
>Čas« jako báchorky nedávno odsoudil. Leč k se
znání prozrazené ignorance jest potřebí kapitoly
delší, kterou k poučení pánů také přineseme.

Responsoria ad ofliclum detunctorum. Složil
Oldřich Necit pro smíšený sbor s průvodem var
han. Nákladem Benediktinské knihtiskrány v Brně.
Cena 1 K 80 hal. — Velmi krásných deset kom
posic, které vysoko vynikají nad suchopar skladeb
tuctových, které ihledí nepřirozenými obměnami
akkordů nahraditi plynný tok přitažlivých melodií.
Přítomné ukázky vzácné dovednošti autorovy
jsou“ sice jednoduché, ale mají dramatickou sílu,
jejíž nuance se řídí šťastně dle různého charak
teru textu. Harmonisace jest velice přístupná, me
lodičnost živá a přece z ní vane velebnost ducha



církevního: Jistě zdomácní ty komposice na na
šich kůrech co nejdříve. Ředitel kůru na dórě v

-Brně vzdal Necitovým skladbám chválu velikou.
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Vřele doporučujeme umělecký závod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v Kutné Hoře
odborné pozlacování nových i star

Bob oltářů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychremie soch s
eest. Sklad náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámců.
Práce v každém ohledu dokonalá a

levná.
Závod založen roku 1868.

DEEDOOOOEK

Sociální besídka.
Zlé hmotné poměry v soc. dem. podniku. By

stří vůdcové soc. demokratického tábora sami nej
lépe vědí, že stát budoucnosti, jak jej líčí rudí spi
sovatelé, jest holou nemožností. Vždyť přece samy
soc. demokratické podniky často odměňují děl
nictvo hůře než »buržoové.« O skutečné nějaké
rovnosti v takových podnicích není ani potuchy.
A přece jenom stále se básní, jak se promění po
měry jako kouzelným proutkem, až svět opanuje
soc. demokracie zcela. Což ty časté nezdary s
komunistickými podniky jsou tak malou školou,
že soc. demokracie stále pokládá za vhodno těšiti
své členy rájem rudé budoucnosti?

Zase jeden velice výmluvný doklad! V jiho
francouzském městě Albi byla založena soc. de
mokratická sklárna, ktero uvítali soudruzi jako
>triumf syndikalismu.« Tudíž ve sklárně byli jak
zaměstnavateli tak dělníky soc. demokraté. Nyní
však pojednou v témže podniku vznikla stávka.
Dle jména náleží sklárna podnikatelské společ
nosti, která má své sídlo v Paříži. Ovšem ve
správní radě této akciové společnosti zasedají soc.
demokraté. Sama sklárna byla ponechána dělnic
tvu, které ji společně vedlo do katastrofy. Obcho
dy podniku vyvíjely se nepravidelně, takže napo
sledy nemohla továrna postačiti měšťácké konku
renci. Jinde se pracovaly věci o ©mnoho lepší.
Správní rada z Paříže musila několikráte zakro
iti, aby byl zjednán lepší pořádek „Před několika
lety do továrny vyslán byl z Paříže soc. demo
kratický zástupce, který poměry zreformoval tak,
že výnos podniku se poněkud zlepšil. © Zástupce
však se brzy ocitl v konfliktu s dělnictvem a to
právě z té příčiny, že se snažil docíliti komunisti
cké rovnosti mezi podílníky továrny. Do té doby
byly pracující ženy placegy v závodě velice ha
nebně. Zástupce Spinetti se tedy snažil, aby se jim
mzda zvýšila. Vždyť ženy vydělaly denně nejvýše
2 franky, co muži dostávali 9 až 10 franků. Spinetti
tudíž navrhl, aby se dělnictvu vyplácela vesměs
denní mzda průměrně 6 franků denně a to i ve
dnech, kdy se nepracuje. Leč dělnictvo ten návrh
zamítlo a protože jim Spinetti nechtěl od své re
formy ustoupiti, zastavilo práci. Nyní pak spě
chala deputace do Paříže k správní radě, aby se
tam rozhodlo, má-li se pracovati za starých ne
spravedlivých poměrů dále, či má-li se továrna
zavříti.

Svoboda. Montér Eduard Wanke vstoupil v
lednu letošního roku do závodu Jakuba Schneide
ra ve Vídni jako klempířský pomocník. Po pěti
týdnech nutil jej klempířský pomocník Bedřich
Lenk, aby vstoupil do soc. demokratické organi
sace. Když se Wanke zdráhal, řekl mu Lenk ja
drně: »Musíte přistoupit, jinak musíte hned od
tud.< Poněvadž však ani tato bezcitná pohrůžka
nevyrazila ze srdce Wankeova cit pro občanskou
svobodu, odebral se Lenk jako soc. dem. důvěrník
k šéfovi firmy, jemuž řekl, že neví, co se stane,
bude-li Wanke dále ponechán ve službě. Protože
se správa závodu bála rudé stávky, byl tedy Wan
ke propuštěn. V únoru však firma pilného pracov
níka přijala do služby znovu. Lenk se velice roz
čilil a řekl v dílně soudruhům: »Ten starý lump
je opět zde, musí ven.« Hned se také objevila pě
tičlenná deputace u šéfa firmy s Lenkem v čele,
která žádala pracovní knížky, sdělujíc zároveň,
že i jiní dělníci si pro knížky přijdou, nebude-li
Wanke odstraněn. Proto byl Wanke vyhozen na
ulici po druhé. Leč o věci se dovědělo státní ná
vladnictví a protože má -pro dělnická práva více
citu než patentovaní radí representanti dělnictva,
zažalovalo Lenka pro násilné obmezování dělni
ckého práva. Jestliže může i nejbohatší žid žalo
vati občana pro kažení obchodu, jestliže jsou zkon
fiskovány listy, které jen z daleka něco nepřízni
vého proti Židovským obchodům| pronesou, má
zajisté tím větší právo na svobodnou práci chudý
dělník. Proto také Lenk po náležitém vyšetření byl

za svou bezcitnost odsouzen k pětinedělnímu vě
zehí. Ovšem takové rozsudky se přiházejí bohužel
velice zřídka. Soc. demokrat nalíčí obyčejně vše
cko tak, aby se mohl pohodlně před soudem vy
kroutiti. Našinci však musí přece při takových
příležitostech se odvolávati na stávající zákon a
hlasitě žádati ochranu, jsou-li případy rudé bez
citnosti velice křiklavé. Od soc. demokratů soucit
pro dělníka jiného smýšlení rozhodně čekati nelze.
A jsou-li aspoň úřady k ochraně dělnictva, nuže,
nechť poučí vždycky násilníky, co vyžaduje hu
manita, spravedlnost a občanská svoboda.

Velice poučné pro chudé soudruhy. Ve Štyr
ském Hradci volili do prvého sboru tito rudí ka
pitalisté: Resel, Schacherl a Muchič. Do prvního
sboru tamější městské rady jest však oprávněn
voliti jen takový občan, který platí 200 K ročně
na daních. Ale 200 K plati jen ten, který má na
ročních příjmech 8400 až 9200 K. Ve skutečnosti
však jmenovaní soudruzi jsou ještě mnohem bo
hatší. Jsouť pánové říšskými poslanci, jichž diéty
nepodléhají zdanění. Mají tedy tito >takyproletáři«
nejméně po 13.000 K ročního příjmu. Takovým se
ovšem mluví o bídě dělnického lidu velice poho
dině. V Německu jsou vůdci rudého proletariátu
statisícoví kapitalisté. A přece si vycvičili rudé
poplatníky tak, že tito vidí kapitalismus všude jin
de. Čeští soc. demokratičtí poslanci také nejsou
žádnými proletáři. Když došlo k soudnímu přelíče
ní Tusara s manželkou, vyšlo na jevo, že poslanec
Tusar má měsíčního přijmu kolem jednoho tisíce
korun. Jak potom takový poslanec může vyčítati
chudým kaplanům kapitalismus, to nepochopí žád
ný soudný člověk.

Všeobecné hlasovací právo jen pro soudruhy.
V Belgii povykují soc. demokraté do omrzení, aby
bylo uzákoněno. všeobecné rovné hlasovací prá
vo. Tam však, kde by soudružské bašty utrpěly
všeobecným hlasovacím právem vážné trhliny, jsou
soc. demokraté mnohem opatrnější. V Lucembur
sku totiž katolíci se domáhají usilovně všeobec.
hlasovacího práva. A jakou na to dali odpověď
soudruzi? Tam tvoří soc. demokraté s liberály
většinu a proto se usnesli žádost katolíků potí
rati. Proč také soc. demokraté váhají s bouřlivými
požadavky, aby se dostalo hlasovacího práva i
ženám, to nepochopuje pouze člověk, který ne
zná jejich povahy, který neví, jak často schválně
jednají soudruzi proti svým theoriím. Kdyby ženy
začaly nyní hlasovati, rázem by bylo zvoleno to
Jik konservativních poslanců, až by zůstali sou
druzi na říšské radě v mizivé menšině. Proto také
jak zednáři tak soc. demokraté v samé Francii a
Portugalsku na hlasovací právo žen nijak nespě
chají.

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIEULEC,

umělecký závod v Hradel Králové.
Četná uznání od vid. duchov. úřadů k disposici.

Národohospodářská hlídka.
Cukrovar v Sokolnicích. © Moravská agrární

a průmyslová banka v Brně společně s místními
interesenty získala dle výnosu c. k. místodržitel
ství ze dne 9. října 1912 čís. 80305 předběžné po
volení ku zřízení akciové společnosti pod firmou:
»Rolnický akciový cukrovar v Sokolnicích.« Jak
již dříve oznámeno, získala Agrobanka nájem so
kolnického cukrovaru za tím účelem, aby zřídila
na využití nájmu rolnickou akciovou společnost.
S upisováním jest již započato a záleží pouze na
rolnictvu, aby použilo této příležitosti k svému
hospodářskému osamostatnění.

V čí rukou jest vídeňská plodinová bursa? Do
komory vídeňské plodinové bursy zvolení byli
znova tito židovští funkcionáři: M. Kohn, M. Pol
lak, Isák Teweles, Jáchym Wedeles, E. Kauders,
J. Mautner, J. Bondy, M. Wetzler, J. Strasser, S.
Raubiczek, Aron Jerusalem, O. Lederer, M. Abe
les, S. Nachod, V. Popper, A. Pick, R. Reach a
pouze dva křesťanští obchodníci, Weber a Miiller.
— Pak prý jsou Israelité velice utiskováni! Právě
dne 16. t. m. dělá Čas reklamu germanisujícím ži
dovským Ssionistům těmito řádky: »Sdružené
spolky sionistické pořádají ve velkém sálu Plodi
nové bursy (která také patří židům. Pozn. Obn.)
o půl 9. hod. večer veřejnou schůzi. na které pro
mluví dr. Schemarjahn Lewin, člen výkonného
výboru světové organisace sionistické, býv. člen
první ruské dumy, o Tragedii židovské. Vstup
volný.« — Ať tam také řekne, kolik milionů jest
dlužen ruský stát židovským bankéřům, jak ži
dovští revolucionáři utratili tisíce životů lidí ne
vinných a jak v Oděse v čelo novopečené a brzy

zaniknuvší »Černomořské republiky« byli posta
veni vesměs židovtší kapitalisté.

Veliké podvody v prodeji umělých mojiv,
které na jaře r. 1911 odhalil p. Edvard Reich, uči
tel hospodářské školy a redaktor hospodářského
časopisu >Kodym« v Olomouci-KI. Hradisku a řa
dou článků bezohledně přibil na pranýř, mají te
prve nyní své zakončení. Postižená firma Řepka
a Kynčl v Praze-Libni a její agent Drbal z Námě
ště u Olomouce podali tehdy žalobu na p. E. Rei
cha pro urážky páchané tiskem. Poněvadž obžalo
vaný nabídnul důkaz pravdy a svá tvrzení chtěl
dokázati. hleděla odborná veřejnost s největším
napjetím k výsledku sporu, neboť firma Řepka a
Kyněl byla obviněna p. Reichem formou nejpří
křeiší z tak hrozných podvodů, a v takové výši,
že to pokládáno za neuvěřitelné, a odhalení toto
působilo dojmem velmi silným. ©Materiál, který
předložil obžalovaný E. Reich, byl pro firmu ob
sahu zdrcujícího a proto všemožně hlavní přelí
čení, které mělo se konati před porotou v Olomou
ci, bylo touto oddalováno. Když nepodařilo se
firmě dociliti, aby pan Reich aspoň dovolil tolik,
aby na soudní akt bylo napsáno, že spor byl mi
mosoudně vyřízen, vzala svou žalobu zpět těsně
před líčením, které se mělo konati 4. října t. r. Tím
sama se odsoudila ku placení velikých útrat a vy
chází tak na jevo, kdo měl pravdu. Pan E. Reich
připravuje o tomto případu brožuru, v níž bude
pojednáno o podvodech při prodejí umělých hno
jiv vůbec a podány rady, jak správně nákup pro
váděti. Na brožuru tuto interessenty již předem
upozorňujeme. Objednávky přijímá administrace
hosp. časopisu >Kodym«, (Olomouc-KI. Hradisko).

Značné snížení cen cukru. Cukerní kartel u
snesl se snížiti ceny rafinády o 12.5 K při 100 kg.
Znamená se nyní rafinada franko Praha 77 K. Zá
roveň uvolněno ku prodeji 10 procent kontingentu
na říjen-listopad. Příčinou tohoto snížení cen cu
kru raf. jest značné klesnutí cen surového cukru,
které přivoděno jest letošní neobvyklou úrodou
cukrovky. Pro náš domácí rozpočet bude úleva
tato jistě velmi vítanou; maloobchodníci ucítí ji
zpočátku dosti krutě, neboť z části budou míti je
ště zásoby dražším penízem hotově zaplacené!

Sklizeň vína roku letošího jest nebývale sla
bá, jakosti špatné a při tom nepoměrně vysoké
ceny. Ani v kritickém roce 1891 „kdy byla většina
vinic zhubena révokazem, nebyly ceny vína tak
vysoké jako letos. :

Český průmysl soukenický a válka. Továrníci
sukna v Humpolci obdrželi v posledních dnech

velké objednávky pro vojsko bulharské. Objed
návky jsou tak veliké, že bude nutno pracovati
ve dne i v noci. '

Zásoba uhlí v Rakousku. Na základě úředních
výpočtů je v Rakousku do hloubky 1200 metrů
1970 milionů tun kamenného uhlí, 12.250 milionů
tun hnědého uhlí. Mimo to je v zásobě 25.417 mili
onů tun kamenného uhlí a 16.663 milionů tun hně
dého uhlí. Úhrnem tedy 42 milionů tun uhlí. Dle
úředních zpráv má Amerika zásobu uhlí na 17 let
a ostatní Evropa mimo Německo asi na 1000 let.

Besídka.
NEPOCHODIL.

Zapadlá vesnička Sukovice jest lemována le
sem a návrším. Přirozeně jest odříznuta od čilej
šího komunikačního ruchu. Sousedům to však
mnoho nevadí. Žijí starosvětsky, po městských
kratochvílích nebaží, jsou spokojení s tím, co jim
po pilné práci poskytne půda. Pravá staročeská i
dylka, tím klidnější, že není rušena žádným soud
ním sporem o meze.

Hospoda tam sice je, ale kdyby šenkýř neměl
zároveň hospodářství, nevydělal by Si za měsíc a
ni na kabát. Hosté se dostavovali pravidelně jen
v neděli a okoušeli nakyslého moku. —Jestliže se
hosté zdrželi výjimkou poněkud déle, vyslán byl
s trakařem Honzík Volšů do blízkého pivovarku
křenického pro nový soudek. Ve všední den byla
nalita náhodnému hosti taková tekutina, že měl
každý jedné sklenice až nad hlavu dost. Pět nebo
šest průzračných bublin zvěstovalo, že i na tom
pivu byla snad někdy pěna. Někdy se pokoušel
šenkýř Várka dodati nápoji obstojného povrchu
aspoň »kvedlováním.« ,

Sousedé snášeli takovou obsluhu trpělivě, vě
douce, že stejně hostinského neuživí. Někdy po
znamenali, že by to pivo působilo proti mouchám
líp než muchomůrka, že by se hodilo zcela dobře
na bramborový salát místo octa, že rozpuštěná
sóda chutná líp a pod. Ale nestýskali, aspoň méně
utratili. Hostinský také mnoho o chválu hostí ne
dbal. Měl-li nějakou pilnou práci v hospodářství,
musil host čekati, až se Várkovi zlíbilo. »Chcete-li
hartusit, napijte se vody nebo podmáslí! Však
černoši piva nepijí a přece jsou silní chlapíci«, od
býval šenkýř netrpělivé,

Konečně vyrazila smrt hostinskému plecháč
z ruky. Hospodářství i s šenkovnou přišlo do pro
deje. Právě týden před posvícením zařídil se slav
nostně v prostorné chalupě nový majitel — vždy
usmívavý Klímek. Vyslechl pozorně všecky řeči,
jaké byly pronášeny proti Várkově pivu a slibo



val: »>Uvidíte,jaká bude teď náprava! O křeni
ckém pivovarku nechci ani slyšet. Z koželužny
bych dostal zrovna tak chutnou tekutinu. Ať sí
tam kupují hostinští, kteří jsou hodně panu staré
mu dlužní. Já toho nepotřebují, budu mít pivo jinší
a jako dobrý znalec dovedu nápoj také při do
brotě udržet. Tací staří šenkýři, jakým byl Várka,
by svou nešikovnosti protipivní boj provedli nej
rázněji. Ale já vím, čeho je k obsluze hostí po
třebí.«

»Hm, ale tady toho mnoho stejně nechytne
te«, namítla stará Kejvancová. >My máme jinší
záležitosti, než starat se o hospodu.«

»Hm — ženské, rád věřím. Hospoda jest pro
mužské. Ti se nepotřebují ostatně starat, musím
pečovati o hospodu sám.«

»Jen aby vám pak hospodářství nehynulo.
Várka nebyl právě hloupý člověk a rozuměl naší
vesnici líp než vy

Bujaré posvícení, které při svém pochodu ne
zapomene ani na nejmenší samotu, slavilo veselý
vjezd i do zapadlých Sukovic. Klímek sezval ce
lých sedm muzikantů a zářil laskavostí jako nej
vlídnější kupec. Hosté se scházeli, začal taneční
rej. Ostří hoši ze sousedního Pšenova si libovalí:
>To je pivko, takové sotva dostaneme ve městě.«
Brzy hlaholila chvála i mezi staršími sousedy su
kovickými. >No — tenhle šenkýř dovede nějak
obsloužit! Takové posvícení tu ještě nebylo. Pře
ce je dobře, když po denním trmácení jednou za
čas sedlák něčeho dobrého užije. Odpočne si, po
baví se. No — a potom se mu bude pracovati ve
seleji. Ženské, sedící s muži, také si sem tam srkly
— ale maličko. Nesdílely s muži radostného jáso
tu. A když už se blížila v nocí jedenáctá, pobízely
muže k odchodu. >Ať se mladší vyskáčí, ať se
jednou za rok hodně veselí! Ale ty už pojď domů.
Víš, jaká práce nás zejtra čeká.«

»A co na tom?« zněly odpovědi na takové vy
bízení. >Posvícení jest jednou do roka. Takové do
bré pití dnes nenecháme jenom přespolním.« Že
ny se mračily a pomalu se rozmrzele vytrácely.
»Ten šenkýř tady ještě natropíl« vzdychla si Kei
vancová. »>Kdyby naléval zelnou vodu nebo lák,
bylo by to zdravější a nepletlo by to hodným li
dem rozum.<

K půlnoci již bylo v hospodě veselí na vr
cholu. Muzikanti již dávno měli v sobě ujednanou
dávku a žádali další nalévání. Srazte si to z U
jednaného platu. duše šenkýřská! Tady bychom
hráli třebas až do čtvrtka'« Hostinský se usrní
val jako posvícenský koláček a naléval k veliké
pochvale přítomných muzikantům dále zdarma.0
stří hoši z Pšenova již začali výskat a hlučně zpí
vat. Domácí po chvíli sesilovali jásavý sbor.

»Všecko by bylo pěkné«, zarazil se k jedné
hodině Vašík Lísků. >Ale v kapse jsem až na dně.
Musím ven do noci.«

»Ale nechoď«, zdržoval ho Pepek. »Odejdeš
lí. polovička pšenovských mládencůu půjde s tebou.
Hm — sám bych ti půjčil, ale v kapse už jen še
sták. Ostatně snad nalije Klímek na křídu.« — A
když se vykonala v síní s hostinským krátká taj
ná porada, Vašík si výskl z plných plic.

»Bodejť by nám neudělal něco k vůlí«. doklá
dal sebevědomě Pepek. »Však nejsme z pazder
ny. A udělá-li si na poprve reklamu, však mu to
nebude škodit. Zkrátka posvicení je posvícení, při
něm nesmí nikdo na nějaký groš koukat. Vždyť
jsme jen jednou na světě.«

Muzikanti v přestávkách zpívali už taky. A
když spustili mazurku, šlo jim to klouzavě jako
sousedská. Když sehráli polku, zdálo se, že hrají
»šotyš.« Vašík byl stále kurážnější, až způsobil
takovou výtržnost, že musil být vyveden „Za ním
zmizelo v roztrpčení několik kamarádů.

Ráno po sedmé hodině bylo už v hostinci
zcela klidno. Jenom slepice na dvoře a v síni sil
ně kdákaly, jako by byly reptaly, že se pro noční
rej málo vyspaly. Po selských chalupách však by
lo na chvíli živěji. Sypaly se trpké výčitky na hla
vy pozdních hodovníků. Ale i tam za chvili omlu
vy a protesty byly vystřídány spánkem.

Když se dovedný hostinský vyspal, řekl že
ně: >Marjánko, ta hospoda bude zlatodolem, uvi
díš! Libovali si tolik i přespolní!«

>Inu — o chuť k pití není nikdy nouze. Jen
budou-li se hosté taky vždycky s takovou kuráží
hnát do placení. Ty mládence z Pšenova jsi ne
měj pouštět jen tak.<

»Hloupá, začátečník se musí ukázat jako ka
valír, aby hned na poprve neodpudil ... «

Následující neděli sešla se zase větší společ
nost, aby oslavila dozvuky posvícení. Ale přišli
skoro jen mladíci. Pak celý týden bylo v šenkov
ně velice placho — v neděli na to jen čtyři hosté.

»Hm — co v tom vězí?« spekuloval Klímek,
který již se tolik neusmíval. Druhý den oslovil
Kejvancovou: >Což pantáta se na mne hněvá?
Vždyť prý v tomto hostinci býval dříve každou
neděli. Jestliže jsem něco zavinil, vyřiďte, že se
to nestalo zúmyslně.«

>Všeho dobrého pomalu — když hra nejmi
lejší, přestaňi« odsekla suše stařena.

»Proč jste se, pane Komáre, tak dlouho u mne
neukázal? Z toho brepty Kubly si nic nedělejte.
Ryje do každého a už stejně k nám nedochází.c

>1 co mně je do Kubly. Horší je, zpívá-li vá

lečnou melodii od rána do večera žena. Milý šen
kýři, přiženil jsem se s pěti stovkami do pěkné
chalupy a proto musím poslouchat.«

>Vy se nám, Toníčku, nějak vyhýbáte. Což
vám u mne pivo nechutnalo?«

»Právě proto«, zamumlal Toník. >To by mi
vyskákalo z kapsy šestáků. Každý den si opa
kuju několikrát šestou prosbu z Otčenáše, aby u
nás nedošlo znovu k velkým výčitkám.«

Hostinský se ipřestal usmívati zcela, když

pivo dřívější, křenické, snad by se u vás přece
někdy sešla větší společnost. Ale na tohle lepší
málokterá žena muže pustí, protože by se moc u
tratilo. Každý by si moc dlouho poseděl. Aby te
da nebyly mrzutosti, radši jsme si řekli, že do ho
spody chodit nebudeme. Jsme tu ve vesnicí sko
ro jen čtyři rody — a co jeden, to druhý. V tom
lepším pivě jsou jistě raráškové, když nám to
způsobilo tolik mrzutostí. Radši se napiju vody z
měděnce, než takového svárlivého truňku.«

>No — pěkně děkuju«, pláci se Klímek ve svět
nicí do čela. »Já jsem měl vlastně posvícení nej
horší. Ostří mládenci z Pšenova se neobjevují,
aby nemusili platit dluhy — a pívo abych šenko
val jen sám sobě.«

>Vždyť jsem ti povídala, abys si hleděl pře
dem hospodářství«, podepřela si žena boky. »S
těmi staročechy nic nepořídíš. «

»Ne — Marjánko, spíš bych byl smrt čekal,
než kažení kšeftu dobrou obsluhou.«

Za týden poslal Klímek bosého Honzíka s tra
kařem pro soudek křenického.

Odebírejte hromadně dětem

* KVÍTKY +
levný obrázkový časopis pro katol. školní mládež.

Vycbází dosotkráte ročně.
Odběratelé,kteří předplatí ihned, nejdélevšak

do 31. říjma £. r., obdržíkrásnýkapesní „Kalendář
českých dítek“ zdarma, i kdybychommuseli v říjnu
vydati druhý náklad kalendáříků. V listopadu kalendářík
zdarma jen pokud zásoba stačí.

Ročnípředplatné i s knlendáříkem:
I. s barevnou obálkou : 1 výtisk90 hal.; 5

výt. (po 72 bal.) K 3:60; 10 výt. (po 66 h.) K 660; 20 výt.
(po 60 hal) K 12-—. Na každých 10 předplacených jedenáctý
výtisk nádavkem.JE. bes obálky : vždy010 hal. ročně za
každý výtisk méně.

Předplaťte včas, byste nezmeškali
první tah na hodinky

ktorý bude dne 24. října,
poněvadž knihař dodal pozdě i levnější vydání kalendáříků.

Ct. objednávky na adreasu:

Administrace „Kvítků“ Praha-Il.
Lipová ulice 5, přízemí.

Ve vydání dvukrále měníčně nemůšeme
Pokračovati, poněvadž knihař nám dodal o 14 dní
později dražší kalendářík, tak že j-me nemohli ani 1. číslo
na ukázku s kalendáříkem rozeslati,

O hejné rozňíření „Kvítků“ ve všech far
mostechvoledůutojné duchovenstvo smažněprosí

PERADNT. SVATEMK,
katecheta na cvičné školea vydaratel „Kvítků“ v Prase-II.,pové 5.

Kelporterové katol. časopisů udejte své adresy.

o
Divadel. kukátka
s koženým pouzdrem již od 9 K výše,

brejle a skřipce,
lorgnony, teploměry, lupy ud.

doporučuje

arevná

kostelní
O k jn a vodbor.provedenízhotovujea dodává

F'r. Uhlíř,
. uročlé sklenářství a malbeskla

v Třebedtovicíh u Hradce.
Králové.

Oenníky arospočiyne požádání

NÁBYTEK
KOBERCE

koupíte nejvýhodněji co do jakosti i ceny přímo
v osvědčených závodech firmy

AD. NOVOTNÝ a SPOL.
v Týniště n. 0.

Zástnpoe:Hynek Kodym, Vinobrady, Bla
nická ulice čís. 6.

Sklad též: Olomouo, Česká ulice 18.

Ovýhodách se přesvědčíte, dopíšete-li si hned
o náš nový obrázkový cenník čís. 60.

Sekretariát Matice
Cyrillo-Methodějské

doporoučí

paramenía, prapory spolkové

a veškeré církevní náčiní

firmy

Fr. Stadník,
stálý přísežný soudní znalec

Olomouc,
naproti kostelu P. Marie Sněžné.

Za půl roku odvedeno přes

800 K Matici Cyrillo-Meth,

Ústavpro obstarávání
pohřbů

H. RICHTER
(Jos. Šolc)

snížil veškeré sazby
me- o 10 procent. -8

Skvostná výprava!

Boha'ý výběrrakví kovových i dře
věných, jakož i veškerých pohřeb.

potřeb.

Veledůstojnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům dovoluje sí depo
reějti veškeré kosteluí nádoby *
nášínía to: monstrauce,kalichy
cibáře, nádobky,patésky, pncikály,

svícny,lampy, telniee,rd dravývýroby, předpisánatd. své
církevním vyhovojící. Staré před

mékyopraraje vpůrodní intenci a© ohni slatí astříbří nebo proti do
sa nové vyměňuje. Hotové

předmě'y neb výkresy zasílá ma u
kásku tranko bes aávosnosti koupé.
Vée 80posílá povolevná. Práca ruční.

: fetésů

Ata TŽSLU prejíkě,nárámků ud. z Molářské
protony Jídelní sáěiní se stříbra přavého' rty)Val0 2
Steré slato, slříbro ©drahobomy kupuje z nejvyšší cen

JAN STANĚK,pasiěaeloolenr
Praha-L-979., ul. Karoliny Světlé, čis. 13. »



Do boje proti největšímu
nepříteli národa!

V kritické době válečného napětí, kdy zraky

po léta již řádí v našem národě v bezprostřední
naší blízkosti, zachvacující tisíce mladých životu,
tisíce statných živitelu rodin, vzorných matek...
Znáte toho nepřitele? Jistě, že každý viděl jej
tváří v tvář a pamatuje se, jak zákeřně vloudil se
do kruhu rodinného a jak za obět vybral si člena
nejdražšího. Jest to tuberkulosa.

A je-li pravdou výrok, že >hrob jest školou
života«, pak vzpomínka na zesnulé, jich rovy, měla
by nás učiti, jak máme bojovati pro záchranu sebe
i jiných před tímto největším škůdcem lidstva.
Tuberkulosa není nemocí tak beznadějnou, jak ča
sto se za to má a včasná a vhodná opatření uchrání
mnohého od smrti. Mocnou hradbou proti tomuto
hroznému nepříteli člověčenstva má býti sanato
rium pro dospělé nemocné plicními chorobami, kte
ré v přítomné době nákladem jednoho milionu K
staví v krásné, lesnaté krajině na Pleši Český po
mocný zemský spolek pro nemocné plicními cho
«obami v království Českém. :

Sanatorium toto bude dobrodiním pro celý
národ a proto povinností celého národa, všech je
ho příslušníků bez rozdílu náboženství a politické
ho přesvědčení jest, podati pomocnou ruku k do
končení tohoto lidumilného díla ve prospěch nei
ubožších z nešťastných! Výbor jmenovaného spol
ku vznáší k celé veřejnosti snažnou prosbu, aby
vstoupil každý v řady bojovníků proti tuberku
lose a zakoupil především několik korunových losů
>České loterie« a přispělitím svou hřivnou na sta
vební fond sanatoria!

V boji proti úhlavnímu nepříteli našeho náro
da zakupováním korunových losů ku dni 15, ledna
1913 svolává všecky české lidi

za výbor »Českého pom. zemského spolku pro ne
mocné plicními chorobami v král. Češkém«, Praha,

Karlovo nám. 32.

Prof. Dr. Em. Malxner,
t. č. předseda.

MUDr. F. Friedl,
t. č. jednatel.

Židovský tisk na straně Turků.
Nedalo se jinak čekati. Celá desitiletí zazní

valy zoufalé steny křesťanů makedonských. Ži
dovský tisk na oko podporoval mírové akce, ba
vil se předkládáním různých theorií o smírčích
soudech, o právu mezinárodním atd. Ale proti sku
tečnému katanskému krveprolévání, které se ode
hrávalo na Balkáně, židé prstem nehnuli. Kdo smý
šlí s odzbrojující akcí upřímně, mohl se klidně dí

vati na vyvražďování křesťanského obyvatel
"stva? Nepáchali Turci daleko horší zločiny, než

jaké přináší pod svým černým praporem válka?
- Neohrožovale bestialita turecká evropský mír da

feko více, než železné pluky vojska německého?
Který žid by myslil své fráse o odzbrojení u

přímně, musil by bojovati v přední řadě proti to
mu, co činí válku nezbytnou, musil by hřímavým
hlasem žádati za odstranění těch barbarských zje
vu, které člověku utiskovanému vtiskují do ruky
neodolatelně jílec obranného meče. Židovský tisk
však místo toho všeho chválil Mladoturky a sta
ral se o to, aby příšerný obraz ukrutností, pácha

ných na Balkáně, dle možnosti byl zastřen hustouclonou.
Nyní pak, kdy již válka vypukla, odhalují ži

dovští bursiáni. svou pravou povahu zcela. Brojí
proti balkánským státům křesťanským. Prý >do
mnělé utrpení« nepohnulo ani jediný křesťanský
stát k boji proti Turecku. To prý všecko zavinili
agitátoři, pokyn Ruska a vhodná příležitost války
italsko-turecké. Účelem válečné akce prý není do
bytí reforem pro týrané křesťany, nýbrž rozchvá
cení jednotlivých částí. evrepského Turecka. Tak

souhlasně zní úsudek židovských lisťů německýchi rakouských.
Lidé, kteří svým psaním páší na čtenářstvu

tak veliké podvody, měli by raději poukázati'na
rozdíl snášelivosti křesťanské a turecké. Ve všech

Inserty sepočítají levně.

' státech křesťanských na Balkáně žije veliký po
čet Mohamedánů. Jsou snad tí lidé utiskováni? Ani
v době, kdy př.serné skutky turecké v Makedonii
svou krvelačností volaly o pomstu k nebesům.
nebylo odplaceno podobným způsobem Mohame

: dánum ve státech křesťanských. Moslimové, usa
zení pod vládami křesťanskými, sami měli po
zdvihnouti varovný hias proti ukrutnostem. Ale
tito fanatikové, kteří si příliš zvykli spoléhati
na beránčí povahu křesťanstva, ani prstem ne
hnuli v zájmu klidu pro utiskované křesťanské Ma

zi úřednictvem tureckým a křesťanským. Naopak

se jenom vysmíval.
Tato bezcitnost židovským tiskem nehnula.

Ať jsou třebas všichni křesťané balkánští vyvraž
děni! Jen když nebude válka, která by škrtla roz

tak židovští velkoobchodníci měli na tom veliký
zájem, aby »chorý muž< k vůli židovskému kšef
tu zustal na živu. A právě spoléhání na přízeň ži
dovských peněžníků vedlo Turky k troufalosti

vždy větší.
Po slavném míru Svatoštěpánském, jímž měl

býti zlomen turecké sveřeposti v Evropě navždy
cky vaz, žid Disraeli na kongrese berlínském 39
se svobodu utlačovaným křesťanům vzal. A od té
doby pokojní křesťané musili připravovati se vším
úsilím obranu novou. Disraeli měl tehdy za sebou
všechen židovský tisk. Ale moc toho tisku od té
doby se zdvojnásobíla.

Židovský tisk chválil nadšeně katanské revo
lucionáře ruské, zákeřníky barcelonské a portu
galské. Tak naznačoval, žé chce podporovati svo
bodu. Kde se však jeví odpor proti systematic
kým barbarským mučírnám? Kde se zachází s lid
mi daleko hůře než s týranou němou tváří, tam
podle »svobodomyslného« tisku židovského mají
všecko křesťané snášeti trpělivě, pokud nevy
hynou.

>Neue Freie Presse« chválí manifest sultá
nuv, ačkoli přece musí poznati jeho nespravedli
vost a prolhanost. Prý manifest jest jednoduchý a
přímý. Na to odpovídáme, že hodža, který byl
vyslán od turecké vlády do Skadru k povzbuzení
Mohamedánů, mluvil podobně »jednoduše a pří
mo«. Ten řekl, že proti sultánovi nejdou žádní
králové, ale jeho poddaní, kteří se opovážili po
zvednouti svůj vzdorný zrak. »Z krajů, které byly
naše, naší krví dobyté, valí se na nás nepřítel.
Sneseme to? Jak že? Pán má učiniti místo otro
ku? Kde Allah byl vzýván, má se roztahovati ne
věřící pes? Co naše bylo, musí býti zase naše.
My si v Sofii postavíme bílou mešitu. Koně své
napojíme v Dunaji. V Cetyni vykonáme svůj
Bajram!«

Tak snášelivě mluvil turecký duchovní, kte
rý měl poslání úřední. Jest v té řeči nějaké slovo
o rovnoprávnosti a lidské spravedlivosti? Tako
vé otrokářské řeči, které rozpalují k novým a no
vým otrokářským činům, ke kruté nenávisti, za
znivají nyní o Turecké říši od moře Rudého až k

eJaderskému.
Ale židé chtějí stůj co stůj, aby tací otrokáři

měli nadále na Balkáně první slovo. Dobře pro
zradil sám židovský >Rozvoj«, že se nepamatuje,
kdy by stála »Neue Freie Presse« na straně věci
spravedlivé. A tento list nyní udává veřejný tón,
balamutí čtenářstvo křiklavými lžemi o tureckých

vítěžstvích, aby klesla 'mysl upřímných přátel
balkánského Slovanstva.

Lži židovského tisku o »porážkách« křesťan
ských vojsk jsou tak drzé, že se samy usvědčují.
Často stačí pohlédnouti jen zběžně na mapu, aby
se poznalo, jaké nemožnosti vzhledem k rozlože
ní jednotlivých pluků hledí židovský tisk prohlá

bezuzdně již za války italsko-turecké, troufalost
židovských lhářů dostoupila nyní vrcholu.

Volnomyšlenkáři, kteří tolik mluví o svobo

práce s podporou a s protesty proti tyranství tu
reckému a s chválou nadšených křesťanských bo
jovníků za svobodu na Balkáně. Ale musí si u
kládati reservu, protože Volná Myšlenka musí jíti
směrem tím, jaký -jí nadiktuji židovští :zednáři.

kapitalistických pánů, protože by se pak »osvěto
vé tažení« rázem ocitlo na hromadě. Proto nyní
Volná Myšlenka usilovně obrací zrak svého čte
nářstva od balkánských sveřepostí k Ferrerovi.
Semité mají své pluky velice disciplinované — ja
ko vojáky.

Národní poměry na Balkáně.
Království České má rozlohu 51.948 čtvereč

ných kilometru. Obyvatelstva zde r. 1910 napo
čtěno 6,774.309. Morava na rozloze 22.212 čtver.
kilom. má 2,620.914 obyvatel. Slezsko čítá na
5147 čtver. kilometru 756.590 obyvatel.

Přirovnejme nyní k těmto zemím jednotlivá
území balkánská. Bulharsko má | rozlohu 96.345
čtver. kim. Jest tedy větší než všecky tři země,
koruny České. Obyvatel však tam jest pouze
3,900.000.
Srbsko rozlohou svou skoro se rovná Čechám -
má 43 403 čtver. klm. Obyvatel zde jest 2.788.741.

Černá Hora má rozlohu 9.080 čtver. klm., tedy
skoro jako dvě Slezska anebo půl Moravy. Obyva
tel má 277.000.

Řecko čítá 66.679 čtver. klm. Jest tudíž mno
hem menší než Bulharsko, ale větší než Čechy se
Slezskem. Obyvatel má 2,433.800.| Všecky zde
jmenované země balkánské mají tedy asi jen tolik
duší, co Čechy s Moravou.

Evropské Turecko na Balkáně má rozlohu
169.317 čtver. kilometrů. V tomto území sídlí do
hromady 6,130.200 obyvatel. Jsou-li hořejší číslice
pouze přibližné, platí to tím více o počtu obyva
telstva v evropském Turecku, zvláště když právě
poslední čas obyvatelstvo válkami, vraždami a ú
těkem valně prořídlo.

Dle bulharské statistiky ve vilajetu soluň
ském jest 446.050 křesťanů, 98.590. Mohamedánů
národnosti bulharské, 330.440 Turků, 168.500 Ře
ků, 24.970. pravoslavných Valachů, 5.553. židů,
22.200. mohamedánských cikánů, 16.220. moslim

ských Albánců, dohromady 1,165.390 obyvatel.
V celé Makedonii jest Turků pouze 544.340.

křesťanských Bulharů 1,028.650, mohamedánských
Bulharu 136.170, Albánců 661.300, Řeků 230.580,
Valachů 50.754, židů 61.910, cikánů 39.470, Čerke
sů 1.260. Celá Makedonie má 2,919.000 duši.

V Albánii se čítá 22.000 Turků, mohamedán
ských Albánců 260.000, pravoslavných 110.000,

katolických 165 tisíc, Srbů 70.000, Bulharů 20.000,
Řeků 110.000, Makedonců Valachů 190.000, židů
11 tisíc a cikánů moslimských 12.000.

Tedy společnost velice pestrá, že sotva v ji
ném kraji takovou možno poznati. Leč cifry zde u
vedené zřetelně dokazují, zda vlastně hrstka Tur
ků jest oprávněna tyransky ovládati několik mi
lionů křesťanů. Třebaže čísla jsou jen přibližná,
poměr jednotlivých národností a církví vyznačují
velmí dobře. Židů jest v poměru k jiným zemím
v evropském Turecku dost, ale žádný z nich si
nestýská na nějaký útisk. Nad židy makedonskými
drží ochrannou ruku židovští milionáři. Chudí Sr
bové a Bulhaři byli však vražděni jako na jatkách.
Proto bylo potřebí násilníky zastrašiti silnou o
zbrojenou mod.

Bestlální surovosti mongolských hord. Na bře
zích Strumy a jinde, kde Turci ustupují před sta
tejčností slovanských vojsk. zapalují | slovanské
vesnice, jako Sušicu, Kresnu, Mečkul a jiné.

Jak jest s Turky zle, napovídá nám zpráva,
že z Cařihradu odebrali se turečtí lékaři do Janiny,
nesouce bacily tyfové a cholerové. Chtějí tako
vým ďábelským způsobem otravovati studně v mí
stech, odkud turecké vojsko musí ustupovati. Tak
by se rozšířily nakažlivé nemoci netoliko v ře
sťanském vojsku, nýbrž i mezi lidmi, kteří nebojují.
Tento mongolský trik jest hrozným proviněním
proti mezinárodním smlouvám v Haagu a Ženevě,
svědčí o veliké zbabělosti tyranisujících fanatiků.
Z lodních děl stříleli Turci na zcela neopevněné



bulharské město obchodní, což rovněž jest poru
šením mezinárodní konvence v Haagu.

Ačkoli turecké řadové vojsko ustupuje, moha
medánské obyvatelstvo »napravuje« stíny útěku
mstou nejpodlejší. Bělehradská ©»Samouprava«
sděluje nové děsné případy. V Novopazarsku v 0
kolí Rašky uťali zlotřilci popu Filipovi Kuzmano
viči nos a bradu a pak teprve jei zavraždili. Vojína
Janjiče z Gradiny rozsekali na kusy, Arsenija Sa
Šance zavraždili a zohavili Alexu Filipovi uřízli
nos a uši a zastřelili ho. Vidoslava Alexiče ubilí,
jiným uťali hlavy. Jednomu starci vyloupali za živa
oči a osmileté pachole rozpárali. Pobili mnoho. ji
ných Srbů.

Obezectnosti tureckých důstojníkůpřesvědči
li se Černohorci již několikrát. Turci v některých
opevněných obcích ukázali bílý prapor ua zna
mení, že se vzdávají. Když však Černohorci šli
již bezstarostně do vzdávající se bašty, pojednou.
vražedná palba turecká je přesvědčila o jidášské
nepoctivosti tureckého slova.

Také radost nad osvobozením. V čerstvé pa
měti jest, jak soc. demokraté němečtí i rakouští
konali sbírky na ruské revoluční zákeřníky. Nyní
však pořádají po Evropě četné schůze proti válce
na Balkáně. Tak na př. v Berlíně konala se obrov
sky navštívená rudá schůze, kde se demagogicky
protestovalo proti nezištnému osvobozujícímu po
činu čtyř balkánských států křesťanských. V Če
chách zase rudý tisk snaží se vzbuditi u neuvědo
mělých čtenářů posměch otázkou, který >pambú: ?
bude víc pomáhati, zda turecký či křesťanský. V)
Brně provádějí velikou protiválečnou akci soudru- +
zi Vaněk a — Tusar.

Když však se jednalo v branném výboru ra
kouském o zbrojení, prohlásil soc. dem. poslanec
Daszyňski, že Rakousko zbrojiti musí. Náklady na
vojenská opatření zdály se mu nedostatečné. Soc.
demokrat Ellenbogen v delegacích docela se po
smíval křesťanským státům, že prý se nemají pro
několik vražd rozčilovati.

Volnomyšlenkáři zase dne 19. t. m. ohlásili, že
portugalský politik Magelhaese Lima, předseda
Volné Myšlenky a velmistr svobodných zednáři
bude v listopadu přednášeti v Praze. Tento Lima
jest spolustrůjcem násilného převratu portugal
ského a pomocníkem v děsném (pronásledování
živlů konservativních, které i po zednářské revo
luci si chtěly zachovati kus občanské svobody.
Přibude také polský spisovatel Andrzej Niemo
jewski, o jehož »učenosti« při výkladu o Kristu
napsal polský tisk tak zdrcující odbornou kritiku.
že volnomyšlenkářský vynálezce směšných bájí
musí si nyní hledati vavříny zcela jinde než v ná
rodě polském. Těchto dvou mužů nyní Praha po
třebuje, aby odvrátila zraky od svépomocného
dramatu balkánského. Volnomyšlenkáři se tuží v
tom směru značně, ale náš národ nenechá si nyní
klásti na oči Šupiny.

Boj o školu »Komenského« ve Vídni. Násilí
vídeňské radnice pobouřilo do krajnosti českou ve
řejnost. Čeští poslanci dne 23. t. m. žádali důraz
ně, aby vláda zakročila energicky. proti zlovůli.
Němci však na odvetu v parlamentě řvali, tak že
to bylo světlým důkazem, jaké si přejí dosud ne
dopečené česko-německé dohody. Známý hromo
luk něm. nac. poslanec Wedra běžel k předse
dovi a volal, aby byla galerie, na níž bylo mnoho
českých rodičů, násilně vyklizena. Čeští poslanci
na něho pokřikovali: »Styďte se, renegáte!« We
dra na to začal se s českými poslanci hádati a na
dávati surově — řečí českou, což způsobilo mezi
Němci veliké zděšení, ale u Čechů útrpný úsměv.
Poněvadž přizvukovali nacionálům i křesť. sociá
lové němečtí, volali na ně katolicko-národní po
slanci: >Styďte se! Tak jedná vídeňská radnice
po eucharistickém kongresu! To je vaše křesťan
ství? Nezbude, než aby vídeňské zastupitelstvo
bylo rozpuštěno. Za velikých výkřiků Němců pře
čtena interpelace poslanců dra. Fiedlera, Udržala,
dra Kramáře, Choce, dra Hrubana, dra Masaryka
a soudr. o zavření školy Komenského. V interpe
laci se praví: Vídeňský magistrát dopouští se ve
své slepé zášti vůči všemu českému činů, které ne
jen svou podstatou, nýbrž také brutalitou svého
provedení musí nutně vyvolávati V celém českém
národě nejvyšší nevoli a pobouření. Povinnosti
vlady jest, dopomoci právu a spravedlnosti k plat
nosti. Kdyby magistrát byl i měl ku svému po
slednímu zakročení skutečně věcné důvody, pak
nepřináleží mu právo ku přímému zakročení, ný
brž může jednati jenom nepřímo tím způsobem,
že své bezpečnostně policejní námitky sdělí kom-.
petentní instanci, školnímu úřadu. Poněvadž však
magistrát byl si. dobře vědom, že spolek Komen
ský jest v právu a že také u školního úřadu by si
spolek zjednal práva, porušil magistrát vědomě a
frivolně školské zákony v různých směrech. In
terpelanti se táží, zdali vláda jest ochotna použítí
-protimagistrátu, proti jeho výnosůma jeho postu
pu, všech donucovácích prostředků, které jí po
skytuje zákon a které jsou odůvodněny mimořád
nými poměry.« . . :
-© Česká škola ve III okrese přes fanatismus
německých vídeňáků dočkala se morálního vítěz
ství. Místodržitelství zrušilo nepřátelské opatření
radnice jako nezákoňité.Radní sice: podala re

kurs, ale ten nemá moci odkáádací. Jest
městská správa povinna zabednění školy dáti od
kliditi, Ta ovšem si hned říci nedá a tak se pře
svědčíme, kdy místodržitelský výnos přinutí rad
nicí k poslechnutí. Vidíme-li tak zuřivý boj prati
Čechům, pak ovšem není divu, že křesť. soc. tisk
německý podceňuje také mravní význam 'státá
balkánských proti Turecku. Němci mají před ná

Ale skloní-li se vítězství na stranu naších pobra
timců, pak snad Němci rakouští zaujmou stanovi

jižním. Hospodářský obrat naučí je rozumu.
Jaké katolíky cpala ruská vláda do katolické

byl vnucen čenstochovskému klášteru přes odpor
řádných katolických mnichů a že vláda čínila ne
překonatelné překážky těm representantům kato
lické církve, kteří se snažili zlomiti v klášteře dik
taturu vládních stvůr. Nyní nový doklad, jaké li
di vnutili úředníci pravoslavní do kláštera. Mnich
kláštera čenstochovského Alfons© Jendrzejevski
nyní kandiduje do ruské dumy na program soc. de
mokratický!!!

Pokrokářský tisk chytl se s velikou radostí
sporu opata Norb. Drápalíka s konventuály v No
vé Říši. Spory se týkaly hlavně otázky hospodář
ské. Ale pokrokáři již mluvili o poměrech podob
ným čenstochovským zlořádům, prý Drápalik ujel
s jakousi dámou do Ameriky. Vyvolávalo se do
světa, jak obrovské tisíce věnoval opat na křesť.
soc. agitaci. Zatím pravdou jest, že opat resignoval
dobrovolně. když seznal, že jeho hospodářské zá
sady narážejí na silný protest členu řádu v klá
šteře Novoříšském. Se svolením generála řádu 0
debral se k své sestře v Nitranské stolici, aby se
jednak sám uklidnil a jednak aby se srovnaly klid
ně poměry v Nové Říši. Jestliže hospodaření Drá
palíkovo nebylo racionelní, pak aspoň ze samých
zpráv pokrokového tisku lze seznati, že živlové
moudřejší zvítězily nad vlastním opatem na celé
čáře. Tedy reforma bez pokrokových napovědů.

»»Lidové Noviny« dra Stránského lhaly, že
prý náš poslanec a organisátor Šrámek měl s
Drápalíkem styky finančního rázu, že »plná kapsa
pevně a vroucně spojovala opata s klerikální stra
nou a s jejími vudcí.« Na to odpovídá 24. t. m.
»Den«: »Stačí, když řekneme, že ani posl. Šrámek,
ani kdokoliv z »vůdců klerikální strany« neměl s
bývalým opatem novoříšským nejmenších finanč
ních styků ani pro stranu a tím méně osobních. Do
brovolný příspěvek, který bývalý opat Drápalík

ší 200 korun. Pan dr. Adolf Stránský neměl by za
pomínati, když píše o »Šrámkověruce V Drápalí
kově kapse«, že posl. Šrámek nemá školu >Lido
vých Novin.«

Tak tedy praskají pokrokářsko-židovské bu
bliny. O skutečné veliké defraudanty národa ži
dovského, kteří připravují křesťanský lid o statisí—
ce, ba i o miliony, bojí se pokrokáří zavaditi.

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

snovatřízení a opravy oltářň, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradei Králové.
Četnáumáníodold.duchovdřadůk disposici

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna sešla se zase 22. října.

Hned při zahájení čeští radikálové vítali ministra
dra Hochenburgera voláním >Abaug<, jakoby ne
znali účinnější akce. Po představení nových mi
nistrů Zenkra a Schustra podal ministr Zaleski
rozpočet na rok 1913, při čemž upozornil sně
movnu, že v rozpočtu byla překročena třetí mi
liarda. Ve státním hospodářství prý se s prospě
chem šetří: kdežto v minulém desítiletí vzrostly
naše dluhy průměrně ročně o 360 mil., vzrostl náš
dluh r. 1912 o 134 mil. Ministr poukazuje na to,
že příjmové státní prameny nestoupají, kdežto po
žadavky stále rostou, pročež při sestavování roz
počtu můsely býti napiaty ©dosavadní prameny
příjmů. Reformou správy prý se postupem Času
více získá, tak úspora ve finančním ministerstvu
činí nyní okrouhle 0.9 mil. K. Ministr omlouvá
stoupání přímých daní tím, že tyto daně přiro

vo. Čeká nás prý řada velkých vydání, která se
nedají odkládat, pro něž -však není místa v ny
nějších státních příjmech, v prvé řadě jest to slu
žební pragmatika a s:ní souvisící opatření. Ryt.
Zaleski poukazuje dálena vodní hospodářství (me

-liorace), na úpravy toků a vodních komunikací.
Nouze většiny zemí volá o pomoc. Od r. 1909

1912 dosáhly výše 800 míl. Této. nouzí. by, se- od
pomohlo jen brzkým vyžřízením daňových. před
loh, které mají za účel nejen nevyhnutelné. posl
lení státních příjmů, nýbrž 5 reformu daňovou a
ulehčení poplatníků. Rakouské národohospodářství
jest prý dostatečně- silné, aby mohlo nésti nákla
dy na výdaje státní. bez. poškození své. noplatní
schopnosti; také jest příznivý stav zemědělství,
průmyslu, mímo textilní, který jestsilně. intereso
ván na balkánských. událostech. — Ministr. financí

celkem 130 mil. K opatřeno úvěrem a to výhradně

na umořování všeobecného státního dluhu v r.
1913nebude hrazena vydáváním tak zv. umořova
cí renty, nýbrž z běžných příjmů. R. 1913 musí
býti běžnými příjmy hrazena, okrouhle o 197 mil.
K více než v r. 1912.— Po výkladu ministrově za
hářeno jednání -o zákonu proti epidemickým ne
macem,

Státní rozpočet na rok 1913 vykazuje úhrn
ný výdaj 3.137,200.566 K, příjem 3.137,481.539 K,
tedy přebytek 278.973 K. Proti raku 1912 jsou vy
dání o více než 87 mil., příjmy o 152 mil K vyšší.
V rezpočtu požaduje se.na nejvyšší dvůr 11,300.000
k, kabinetní kancelář Jeho Veličenstva 193.519K,
říšská rada 4,181.766 K, říšský soud 71.195 K, mi
nisterská rada a správní soud 5,873.038 K, příspě
vek k vydání naspolečné záležitosti 427,634.787K,
ministerstvo vnitra 59,219.655K, ministerstvo ze
měbrany. 108,949.196 K, ministerstvo kultu a vy
učování | 121,677.948. K, | ministerstvo —financí
882,794.967 K, ministerstvo obchodu 244,596.576 K,
ministerstvo železnic 840,724.220 K, ministerstvo
orby 62,714.731. K, ministerstvo | spravedlnosti
90,667.541. K, ministerstvo © veřejmých © prací
117,9+4.281 K, správa státních. budov 4,873.914 K,
novostavby, | stavební režie, adaptace atd.
26,076.349 K, nejvyšší účtárna 719.900 K, výslužné
127.018.983K. — Státní příjmy: ministerská rada
a správní soud 3,447.100 K, společné záležitosti
—— K, ministerstvo vnitra. 2401.019 K, minister
stvo zeměbrany 1,713.511 K, ministerstvo kultu a
vyučování 18,323.490 K, ministerstvo —financí
1.895,327.151 K, ministerstvo. obchodu ©236,585.970
K, ministerstvo železnic 887,714.949K, ministerstvo
orby 24,587.976K, © ministerstvo 'spravedinosti.

4753.183 K, | ministerstvo —veřejných prací.
50,557.631 K, správa státních budov 829.364 K, no

Jednotný Český kiuik|| Předseda klubu dt..

seda že má býti zvojen z nejpočetnější skupiny:
klubu. Ve schůzi 22. £m schválen návrh posl. U
držala, aby dříve učiněn byl pokus semknouti všt
cky strany české do jednoho rámce. Předsedové
klubů agrárního. a. náredně-katolického pověřšní,
aby se zástupci kiubu nár. sociálů a samostat. po
slanců čes. jednali o společném postupu v jistých.

Proti HochenburgerověVe Vídnina konfěren
ci všech českých stran 22. t. m. jednalo se: též o.
známém výnasu: ministra Hochenbuřgera. Ugmese
no podati interpelaci (jako v záležitostí škály. Ko-
menského) a zavésti o. ní debatu, budou-lii pro nii
také Jihoslavané: a Poláci. Skupina posl. dra. Strán:
ského vplenární schůzi čes. poslanců podí návrh,
aby podána byla obžaloba na ministra. dra. Ho
chenburgera. 2

"V bukovisském sačima došlo dně 16. t m k
bouřím vzrušujícím. Když posl. Checianovic jal
se prudce kritisovati členy rumunské národní stra
ny, vytýkaje im korupci, vrhl se posli Blendita na
řečníka, dal mu několik políčků a shodil jej: s řeč
niště, při čemržstolek zpravodajův sgadl na steno
grafy. Nastalá vřava schylovala se: ke všeobecné
pranici, k níž ovšem nedošlo. Zato potom pískáno,
trosbeno a tlučeno prkénky o stoly. A to bylo pře
dehrou k projednání předlohy o sanování rumun
ských rajfícisenek, která však zase odložena.

Úprava platů učitelských v Čechách dle ú
rady Svazu něm. zem. poslancř jest možna jen
na základě dohody; do dohodly se však Němcům
valně nechce.Vdruhévolběposlancedosněmuzaměsta
Hořovice—Beroun—Radnice a Rokycany !zvolen

1040 hlasy mladočech Leopold Weigner. Dále
obdrželi: Josef Klečák (nár. soc.) 728, dr. Václav
Bendl (státoprávník) 26 hlasů.

Dlety poslanců na říšské radě mají prý býti
zrušeny a nahraženy státým platem, asi ve výši
7000 K a příbytečným 3000 K pro ty poslance, kteří
nemají ve Vídni stálého bydliště.

Válka na Balkáně, Zapadají hejna kachen, jež
se rozletěla z Cařihradu do židovských novin, o
tureckých vítězstvích a porážkách křesťanů. Bo
hudík dosud spojené státy balkánské postupují od
vítěžství k vítězství. — Bulhaři postupují proti
Turkům s jistotou a vypočítavostí, beze všech
válečných fanfar, že to až zaráží. Hlavní proud
bulharského vojska, rodopská armáda, mířící pro
ti Drinopoli, dobyla 18. t. m. Džumaje, při čemž ji
padly do rukou veliké zásoby střeliva, tři děla 2
140Turků zajato. V Mehonli se vzdaly dvě turec
ké setniny; dobyto městta Kirdalie a zároveň za
jata celá turecká posádka. Obrátným tahem | bul



arské armády pod generálem Ivasovem prolomě
na turecká obranná linié u Kirkiilze, Bulhaři vni

kilise 140.000Turků pod Muktarem pašou s bulhar
skou armádou 120.000 mužů pod generálem Dimi
trovem; hrozná bitva tu zuří v boji o Kirkilis. —
Srbové postupují také dosti rychle. Oba proudy
severní srbské armády vrhli se na Turky a vytla
čili je z jejich posic. Část armády Živkovičovy
pronikla až k Senici, generál Jankovč sevřel Nový
Pazar a také ho již dobyl. Srbové dobyli také
Prištiny, Sjenice a Kumanova, čímž jest usnadněn
postup na Skoplji, která bude ze dvou stran na
padena. — Řecká armáda po dobytí Elasony po
stupuje na sever, vytlačila Turky z Diskaty a 0
bléhá Prevezu. Jiná část postupující na Janinu
dobyla již nejdůležitější průsmyky u Pondepikadie.
— Černohorci podnikají nyní rozhodný útok na
Taraboš, moderně opevněný a silně vyzbrojený.
Hlavní armáda černohorská postoupila po silnici
z Fuz až za Gradu, tak že svírá ze severovýcho
du Skadar. Katoličtí Malisoři připojují se k Černo
horcům a dostávají od nich pušky.

Zprávy organisační
a spolkové.

Sdružení mládeže křesť. sociální na Opočensku
pořádá po 4 neděle

IL PŘEDNÁŠKOVÝ VZDĚLÁVACÍ KURS

s následujícím programem:
Dae 17. listopadu v Trnově v hostici p. J. Sva

toně: a) »Myšlenka Orelská«, přednese p. F. Ške
řík ze Sloupnice; b) »Hospodářská družstva«, před
nese p. Jos. Hervert, účetní Zemského svazu ho
spodářských družstev v Praze.

Dne 24. listopadu v Pulicích v hostinci p. J.
Chmelaře: a) >Sociální pojištění«, přednese p. Fr.
Supka, redaktor z Hradce Králové; b) »Družstevní
organisace<, přednese p. Fr. Matoušek, redaktor
z Hronova.

Dne 1. prosince v Kounově v hostinci p. Jos.
Zahradníka: a) »>Dívčívýchova«, přednese sl. Lid.
Kosařová z Dobrušky; b) »Křesť.-sociální pro
gram«, přednese p. Fr. Šupka, redaktor z Hradce

Králové. .
Dne 8. prosince v Rohenicích v hostinci pana

Mareše: a) >Hospodářská družstva«, přednese p.
J. Hervert, účetní Zem. svazu hosp. družstev v
Praze; b) >Myšlenka Orelská«, přednese pan Al.
Petr, úředník Sdružení z Hradce Králové.

Začátek vždy o 2. hod. odpoledne.
Dne 8. prosince o půl 8. hod. večer v Tošově

v hostinci p. Hlavatého: >Práce v organisacích«,
přednese p. Al. Petr, úředník z Hradce Králové.

Odměňte hojnou účastí kulturní snahu naší
mládeže!

Ústřední výbor české mládeže křesť. sociální
se sídlem v Hradci Králové,

Schůze naší mládeže, V neděli 27. října ustavující
valná hromada skupiny Horky n. J., promluví tajemník
dp. St. Beneš z Hradce Králové. — Dne 1. listopadu
schůze v České Čermné a Jizbici, na obou bude mlu
viti tajernník dp. St. Beneš. — V neděli dne 3. listopadu
schůze v Jablonci n. Jiz., kde bude řečniti místostarost
ka sl. L. Kosařová z Dobrušky. — Týž den schůze ve
Chvojenci, na níž promluví vdp. F. Konečný, farář na
Pouchově. — Týž den feční tajemník dp. St. Beneš na
schůzi v Král. Dvoře n. Lab. — V neděli dne 10. listo
padu schůze v Dlouhém a Sněžném, na obou promluví
p. redaktor Fr. Šupka.

VIII. plenární schůze ústř. výboru Sdružení mládeže
konána byla v Hradci Král. 20. října 1912 za hojné ú
časti. Po zahajovacích formaliích čten byl a schválen
zápis o VIL plenární schůzi, načež podal tajemník zprá
vu sekretářskon, v níž konstatoval, že rozvoj organi
sačního života v našem Sdružení nadšeném utěšeně po

. Stupuje, jak dokazují mnohé schůze, přednášky, sjezdy,
konference, zábavy, oslavy atd. Ovšem v nejedné sku
plně bude potřebí vzpružiti spolkový ruch a lásku k
našemu programu. V letních měsících hrozilo nebezpe
čí rozvratu, ale podařilo se je zažehnatí. Početně opět
ně velice jsme získali. Užší výbor svědomitě plní ob

* tížný a mnohdy nevděčný úkol.svůj a skrytě pracuje ve
svých schůzích týdenních i v jednotlivých odborech a
sekcích na roli našeho sdružení. Poměr náš k jiným ka
tolickým střediskům organisačním jest dobrý. — Ná
sledovaly zprávy jednotlívých odborů pracovních a

sekci Při referátu agitačním zejména důraz kladl ta
Jemník na to, aby členstvo i všichni, komu je drahá na

še budoucnost, uplatňovali se co nejvíce v činnosti a
agitační od mladíka k mladíku, k dívce, získávajíce též
zájem o věc naši v kruzích rodičů, zaměstnavatelů, ve
spolcích a organisacích dospělých, šířce neúnavně tisk
atd. Sebe lepší schůze agitační nevydají tolik, jako ta
to drobná válka práva, pravdy a ctnosti proti lži, vše
mu bezpráví á nízkosti. Bylo doporučeno při výborech
okresních — jako na Vysokomýtsku — | při výborech
skupin zřízovatl agitační komísse. V činnosti agitační
bychom také mnohem více mohli vykonati, kdyby více
pamatováno bylo na agitační fond! — Sekce přednáš
ková, jejiž zprávu přednesí pan starosta, vykazuje po

„těšitelný počet absolvovaných poučných přednášek z

různých oborů. Zanáší se úmyslem doplniti sbor řeč
uieký movými silami, abychom mohli věnovati zvýše
nou pozornost otázkám praktického, zejména hošpo
dářského života. — Po zprávě redakční, přednesené
Hdícím redaktorem dp. K. Kepplem, rozvinula se de
batta o reformě »Dorostu«. Bylo příjato několik návrhů,
jichž provedením milý list náš, již nyní veliké oblibě se

těšící pro svůj bohatý a zušlechťujicí obsah, jistě mno
ho zjská. — V referátu administračním opětně trpce
stěžováno bylo, že mezi odběrateli váznou veliké po
hledávky, — Totéž bylo zjištěno při zprávě odboru fi
nančního. Vyzývá tudíž ústřední výbor veškeré člen
stvo a odběratele »Dorostu«, by konali svou povinnost
a nenechávali užší výbor stále zápasiti s peněžními ob
tižemi, které jsou velikým zatížením naší činnosti. —
Ze zprávy sekce sjezdové bylo patrno, že jsme v uply
nulém období vyvínulí vejmi bohatou činnost sjezdo
vou; zejména obírala se zpráva kritikou sletu orelské
ho a všeobecného sjezdu v Třebechovicích, při kte
réžto příležitosti referent příbíl na pranýř neloyální jed
nání mnohých ksupin, které Ústředí sjezd uložily, ale
pak je ani hmotně, ani mravně nepodporovaly. — In
teressantní zpráva sekce tělocvičné vnesla mnohý jas
ný paprsek do otázky našeho poměru k orelstvu. Vý
sledkem zprávy bylo usnesení, v němž opětovně zdůraz
něna byla potřeba podporovati myšlenku orelskou co
nejvíce a to tiskem, přednáškami, schůzemi i finančně.
Aby byl upraven dosud nejasný mnohostranný vztah
naších odobrů orelských, byl jednohlasně schválen správ
ni řád, který současně na jiném místě podáváme. Proti
snahám, snažícím se poškoditi naše snahy pod zámin
kou podpory orelské věci, bylo usneseno vystoupiti e
nergicky na jiných místech. Na řadu přišlo jednání o
nejdůležitějším bodu celého jednání, o otázce, jak da
leko dospělo jednání podniknuté našim Ústředím za ú
čelem sjdenocení veškeré české mládeže křesť. sociál
ní na společném programu. Z důvodů taktických zatím
nereferujeme podrobně o otázce této, jenom tolik pro
zrazujeme ze zprávy sekretariátu, že jednání spěje ve
lice slibně ke konci, tak že v listopadu bude závěreč
ná konference, na níž mají býti schváleny společné sta
novy, o nichž se již pracuje po všestranném studiu před
běžném. Dá Bůh, že v brzké době budeme moci naši
katolickou veřejnost překvapiti velikým úspěchem: jed
notnou mládeží. — Užší výbor podal dva návrhy; a to
první, aby pořádány byly v lednu 1913 duchovní cvi

senty konány byly dvodenní kursy v Hradci Králové,
Opočně, Chocni a případně i v Novém Městě n. Met.,
kteréž přijaty byly s velikým nadšením. — Tím tato dů
ležitá shcůze byla ukončena. Kéž by usnesenf v ní uči
něná a horoucí láskou k svaté naší věci prodchnutá
uzrála brzo ve zdárné, bujné plody!

Chrudim. | Jednota katol. tovaryšů, katol. národní
jednota žen a dívek a místní odbočka Všeodbor. sdru
žení křesť. dělnictva pořádají příští neděli dne 27. října
1912 přesně o půl 8. hodině večer v musejní restaura
ci přátelský večer, při němž dramatický odbor sehraje
působivé drama z dušičkového ovzduší »Úděl sirotka“
o 4 jednáních od A. Bognera. Hra tato všude byla vře
le přijata a několikrát opakována, a připojíme-li k to
mu, že čistý výnos večera věnován bude vánoční na
dilce chudé naší a osiřelé mládeže. členské, pak nepo
chybujeme, že večer přivábí nejen veškeré členstvo,
ale i četné příznivce spolků naších. Ceny míst: I. mí
sto 70 lial., II. místo 60 hal., sedadlo u stolu 60 hal., k
stání 30 hal. Po divadle bude volná zábava při hudbě
br. Tichého. — Upozorňujeme poznovu členy Jednoty
katol. tovaryšů, aby si včas spolkový časopis vyzvedali
a tak usnadňovali obtížnou práci bratří kolportérů. —
Pamatujte při každé příležitosti na svůj stavební fond
i mezi nečleny. Blok cihel milerád vám dodá br. jed
natel nebo pokladník. Přihlášky do tělocvičného odbo
ru »Orel« přijímají se každou neděli od 1 do 3 hodin
odpol. v místnostech spolkových »Jednoty« aneb ve
čtvrtek večer po 7. hod. tamtéž. — Dnem 27. října při
cházejí v platnost změněné stanovy i nový jednací řád,
proto si každý vše bedlivě pročti, bys se vyhnul mož
ným nepříjemnostem. Hleďme vše bedlivě zachovávatí,
neb jedině tím spolek bude zkvétati a buditi vážnost u
nepřátel. Zdař Bůh!

Jednota katolických učitelek koná veřejnou schůzi.
spojenou s přednáškou, na níž promluví Msgre. Thdr.
František Kordač: »O některých moderních názorech
nábožensko-mravních«. Schůze koná se dne 2. listopadu

t. r. o 4. hod. odpol. na Žofíně v malém sále. — Přístup
volný zvarým příznivcům, členům a jimi uvedeným
hostům.

Kurs tělocvlžný pro začátečníky tělocviku koná se
dne 3. listopadu v Hradci Králové v Borromaeu. Za
čátek v 10 hod. dopoledne a končí: o 5. hod. odpol. Kurs
řídí br. Kadeřábek z Hradce Králové.

Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada dne 21. října učinila následující usne
sent: Panu K. Vackovi, hodináři, bylo povoleno vyvě
sení reklamního štítu na domě čp. 80 v Palackého ulici.
— Změna půdorysu přízemí novostavby v Jungmannově
třídě na pre. čís. 15, v blokuF, náležející p. R. Schmid
tovi, stavitel, byla schválena. — Denní prohlídka a
zkoušení mléka, prodávaného ve městě, svěří se vy
cvlčeným v tom oboru policejním strážníkům. — Okres

ní výbor se požádá, by na zřízení lidových sprchových
lázní přispěl přiměřeným obnosem. — Žádosti za zvý
šení chudinské podpory se vrátí, by doloženy byly lé
kařskými vysvědčeními. — Poukáže se k výplatě re
munerace výpomoc. katechetovi při nově zřízené po
bočce chlapecké měšť. školy za vyučování náboženství.
— Technické kanceláři se uloží, by předložila zprávu
o opatření nádob k napájení psů.

Pohřeb preláta Megra. Františka Xav. Hampla vy
konal se dne 19. t. m. ráno za značné účasti věřících.
Dostavily se deputace úřadů politických, soudních, au
tonomních, škol, sboru důstojnického, městské rady atd,
chovanci Rudolfina s učitelským sborem, přes 50 kněží 
a mnozí jiní. Siavné Reguiem sloužil a -rakev vykropil
za četné assistence vsdp. kapitulní děkan dr. Jan Sou
kup. Promluvil nad rakví o zásluhách zesnulého, o jeho
přímé, bezelstné povaze a oddanosti k vrchnímu pastý
ři nejdp. dru. Josefu Doubravovi. Jeho Biskupská Milost
vřele ocenil práci a vzácnou povahu v Pánu zesnulého
a vyjádřil upřímné politování, že sám kondukt vésti ne
může. Před pensionátem císaře Františka Josefa I. prů
vod se zastavil, načež vzdal vsdp. kapitulní děkan vrou
cí díky všem, kteří na konduktu podil brali. Po skončení
modlitby a případného zpěvu hnul se povoz s rakví na
Pouchov, kdež tělesná schránka zesnulého uložena ve

| vlastním krobě. Odpočívej v pokoji!
' Z městského průmyslového musea. Městské prů

myslové museum pořádati bude ve dnech od 5. až do 7.
listopadu t. r. kurs pro technické práce dokončovací pro
odbory dřevařské, za podpory c. k. školy pro staveb
ní řemesla v Jaroměři. Kurs trvá tři po sobě následu
jící dny a bude se přednášeti denně vždy od 4 hodin
odpoledne do 8 hod. večer, takže bude interessentům
umožněno, aby se kursu bez újmy ve svém povolání
sůúčastnili. Kurs je bezplatný a program zahrnuje tyto
práce: 1. Nejnovější moření dřeva mořidly »Lignol I. a
I.«, jakož i mořidly železitými. 2. Dekorování dřeva

i "Lametou« a zdobení síťkové. 3 „Pálení dřeva lampou
spájecí a jeho zdobení tůznými barvami. 4. Vyplňování
pórů dřeva zvláštním plnidlem a americké lakování
(místo politury). 5. Odstraňování staré politury, laků a

. matování specielním přípravkem. Mistrům a pomocní
kům truhlářským, řezbářským a soustružnickým, jakož
i příslušníkům spřízněných živností naskytá se vhod
ná příležitost seznati účelné a moderní dokončovací
zpracování dřeva. Kuratorium musea očekává, že pří
slušníci uvedených živností projeví o tento kurs nále
žitý zájem. Přihlášky přijímá nejdéle do konce t. m.
správa průmyslového musea v Hradci Králové (Ústřed
na). — Kurs hrnčířský, který byl určen na 21. t. m.,
bylo nutno z důvodů technických přeložiti na dobu po
zdější a budeme o tom zavčas referovati.

Penslonát císaře Františka Josefa I. Hudební sou
kromá škola bude pořádati ve školním roce se svými
žačkami »Hudební večery«, k nimž se uctivě zvou ve
lectění pp. rodiče žaček. Program přinese po každé
jména významných skladatelů, z jichž skladeb volena

, budou díla nejen k přednesu, ale i technická. První »Hu
dební večer« připadá na příští neděli 27. října o půl 5.

I hod. odpol.
Soubor divadla sdružených měst východočeských.

Operní představeníposledního týdne přinesla více u
spokojení než představení dřívější. Byly to především
výkony jednotlivců, pí. Charvátové, pp. Denikova a
Patočky, které zasluhují vší chvály jak po stránce pě
vecké, tak po stránce herecké. Bohužel není ještě sbor
tím, čím by býti měl, a orchestr při svém minimálním
obsazení nemůže přivésti k úplné platnosti díla, vyža
dující většího orchestru, třebas by tu i výkony jednot
livců byly zdařilé. Želime toho, že benefiční předsta
vení pí. Charvátové bylo tak málo navštíveno. Že do
vede hradecké obecenstvo naplniti dům při operetkách,
je známo. Ale že by nedovedlo čestně poměrnou účastí
projeviti přízeň vynikající representantce našeho sou
boru, nevěděli jsme. Pondělní výkon pí. Charvátové po
vznesl zajisté letošní provedení »Nížiny“ nad léta mi

nulá. Zvláště uspokojovalo provedení »Evangelisty«.
Bylo to snad nejzdařilejší představení dosavadní se
zóny a byl to především pan Demkov s p. Komarovem,
jichž vedle ostatních solistů čestně vzpomenouti dlužno.
— Činohra podala nám Biórnsonův »Bankrot- ve čtvr
tečním představení velice výstižně. Tu a tam sice ně
které episodní scény z celkové úrovně hry vypadaly,
ale přední representanti uplatnili svůj talent se vzác
nou delikátností. Hra pana Balouna byla uchvacující.

: Velmi dobrý byl advokát Berust, řiditel Sannaes. Podi
vem nás naplnilo, že režie sáhla v úterý po mělké ve
selohře Fleurese a Caillaveta »Papá«. Provedení její
jsme zde v Hradci Králové nedávno viděli lepší. —
Operetta, jež vykazuje minulý týden absolutorium tří
představení, mezi nimi jednu reprisu, těší se neztenče
né přízni. Operettě naše P. T. obecenstvo ještě nejsnáze
svou pozornost věnuje. — Douška: Souhlasná kritika
mistních i jiných listů, po zásluze a v dobré intenci u



pozorňující na vady souboru nebo spíše Jeho správy a
i přivedla z rovnováhy směrodatné činitele, kteří kri
tice podkládají »trhavé« úmysly. Kéž jen osvědčí se na
povolaných místech více dobré vůle a respektu k spra
vedlivým a ne vysoko položeným tužbám a kritika ta
ké nebude »trhati«. Litujeme, že se k podobným proje
vům zbytečného rozčilení dali strhnouti i vynikající -u-
mělci souboru, ač poznámky klidně menší nedostatky
vytýkající vlastně v jejich interessu byly napsány.

Repertoir městského divadla v Hradci Králové. há
pátek dne 25. t. m. jest čestný večer slečny Zdenky
Oráťové »Pryč od mužů«, veselohra. V sobotu vystoupí
pohostinsky primadona Národního divadla v Praze paní
Anna Slavíková ve Smetanově opeře »Dalibor= v par
ti Milady. Představení toto jest v předplacení při zvý
šených cenách. P. T. pp. abonenti račtež si svá místa
v předprodeji u p. Tolmana nejdéle do pátku do večera
proti zaplacení příplatku vyzvednouti; ti, kteří by snad
představení toho nepoužili, nechť dají své číslo v před
prodeji rovněž do pátku do véčera k disposici. Mohou
však za náhradu použiti každého jiného představení
(mimo hry s hostem). V neděli o 3. hod. při snížených
cenách operetta »Krista z myslivny« a večer © půl 8.
hod. operetta »Krásná Helena«. V pondělí jest čestný
večer pí. Marie Peškové, ku kterémuž sobě zvolila
hru ze života akademického »Soukromý docent«. V ú
terý jest premiera Beethovenovy opery »Fidelio«, prv
ní vystoupení slečny Šipánkové, primadony. Ve středu
operetta »Slečna Dudačka« se slč. Škrdlíkovou v úlo
ze titulní. Na čtvrtek se připravuje Shakespearův »Ku
pec benátský“ za pohostinské hry mistra E. Vojana.

Pěvecko-hudební a klavírní školy Ferdinanda a Mál
ky Kneprových v Hradci Král. pořádají v neděli 27. Fi
na 1912 ve dvoraně Měšťanské besedy za lask. spolu
působení pana prof. G. Černušáka jedenácté hudební
matinée. Pořad: Úvodní přednáška a instruktivní vý
klad. 1. a) J. Ph. Rameau (1683—1764): »Rigaudon de
Dardanus«, b) B. Chopin (1810—1849): op. 66. Fantasie
Impromptu, pro klavír. 2. L. van Beethoven (1770—1827):
„Mignon«. Pro zpěv a klavír. 3. F. Schubert (1797—1828):
op. 137. č. 1. Sonatina pro klavír a housle. Allegro molto.
— Andante. — Allegro vivace. 4. a) F. Neumann: op.
25. č. 3. »Vzpomínky«, b) C. Kjuj: »Již tmí se«. Zpěv a
klavír. 5. Vítězslav Novák: op. 20. »Můj máj«. Andan
te semplice. Molto tranguilo. Andante spinato. Slovac
ky. Allegro vigoroso. Pro klavír. Účinkující žactvo: M.
Laichterová, M. Třeštíková, Zd. Kolářský, Ed. Bureš.
Vstup volný. Začátek určitě o půl 11. hod. dopol.

Strassburk, Mety a Coimar, města v Elsasko-Lo
trinsku, jež vzdor přivtělení k říši německé před čtyři
ceti lety zachovala dosud svůj starobylý ráz francouz
ský, nádhernými kathedrálami 'a pomníky. | Oživené
průplavy a malebné jich okolf zajímati budou návštěv
níky Panoramy Národní Jednoty Severočeské v Hradci
Králové ve dnech 26. října až 1. listopadu [912.

Vyhláška o výkazech, jež mají podatl majitelé do
mů ke přípravě ukládání osobní daně z příjmu na rok
1913. Na základě $ 200. zákona ze dne 25. října 1896,
ř. z. č. 220., o přímých daních osobních, a na základě
článku 39. prováděcího nařízení ke IV. hlavě tohoto
zákona vyzývají se všichni držitelé obydlených domů,
po případě jejích zástupci, aby předtožili berním úřadům
vyměřovacím ve lhůtě níže určené a s použitím úředních
tiskopisů výkazy všech osob v domě bydlicích, spořá
dané podle bytů resp. obchodních místností a při prona
jatých budovách s uvedením nájemného a po případě
podnájemníků, uvedouce zároveň jméno a způsob po
volání nebo výdělku, pak i bydliště jednotlivých oby
vatelů. Při tom podpronajímatelé nechť uvedou své pod
nájemníky a nájemné od nich placené, přednostové do
mácnosti pak udejtež všechny k jejich domácnosti pa
třící osoby, které mají nějaké vlastní příjmy. K tomu
se blíže podotýká, že držitelé pronajatých budov malí
podati »seznam domovní« (vzorec B) s případnými se
znamy bytovými« (vzorec C), kteréžto poslední vyplniti
mají jednotliví přednostové domácnosti vztažmo nájem
nici; naproti tomu ve příčině budov nepronajatých mají

* držitelé domů podati »seznamy obyvatelů domu« (vzo
rec D). Tyto výkazy (vzorce B, C, D) buďtež vesměs
přesně dle stavu ze dne 15. listopadu 1912 v příslušných
rubrikách náležitě vyplněny a nejdéle do 20. listopadu
1912 u vyměřovacích úřadů I. instance (c. k. berních
správ, okresních hejtmanství) samými maifteli domů
podány, aniž by bylo vyčkáno, až orgány státní neb
obecní pro tyto výkazy přijdou. Kdo by odepřel podání
zmíněných výkazů nebo v nich vědomě nesprávné ú
daje učinil, může býti dle $ 247. citovaného zákona po
trestán peněžitou pokutou až do 400 K. Potřebný počet
tiskopisů budiž stranami u c. k. berní správy, okresního
heřýmanství, berního úřadu neb obecního úřadu vy
zvednut.

Úspěch Královéhradecké továray automobilů. VÍ
deňský automobilový klub pořádal dne 6. a 7. tm.
soutěž spolehlivosti, a sice první den z Vídně do Krem
že nad Dunajem v délce 235 km., mimo závodu do
vrchu; druhý den pak Kremže—Vídeň 198 km., mimo
závodu do vrchu Sieberer, dlouhého 12 km. Jezdci a
kontroloři trpěli citelnou zimou a první den bylo jeti
více Jak 5 km. sněhem, při stoupání přes 20 proc. Z
přihlášených 52 vozů startovalo 39 vozů, z nichž 90 při
jelo k cíli, mezi nimiž dva vozy Kan (Královéhradec
ké továrny automobilů Alois Nejedlý). Oba tyto vozy
absolvovaly úplnou trať 433 km. bez poruchy a zastáv
ky a nejvíce překvapilo, že druhý den v závodě do
vrchu Sieberer, dlouhého 12 km, jednoválcový vůz
Královéhradecké továrny automobilů, řízený p. Czer
nilém (Vídeň), docílil značně lepšího závodního času,
jak mnohem silnější známky se čtyřváloovými motory.

Uvážíme-il, že vozíky Kan byly jednoválcové o síle
5.58HP a že docílily lepšího závodního času, jak znám
ky konkurenční o motorech 13.2 HP, 11.47 JiP, 10.35
HP, 19.64 HP, ano i 38.4 HP a 60.84 HP, možno směle
mluviti o úspěchu prvotřídním. Toto první súčastnění
se veřejné soutěže přineslo naší české mladé známce
Kan plný úspěch, neb obstála proti silné mezinárodní
konkurenci, jak ve výsledku rychlosti, tak 1 výsledku
spolehlivosti. Pan Czernil po celou dobu jízdy vůz ne
zastavil a neutrpěl sebe menší poruchy. Tímto výký
nem vydobyla sobě Královéhradecká továrna automo
bilů I. ceny za nejlepší výkon relativně nejslabšího
motoru. Při slavnostním večeru automobilového klubu
vyslovil se Alexander princ Oroy, že ze všech súčast
něných automobilů nejlépe se mu zamlouvaly 2 vozy, a
to jednoválcový vůz Královéhradecké továrny automo
bilů Kan a pak čtyřválcový Nag. Gratulujeme k tomuto
úspěchu a jsme přesvědčení, že česká známka Kan zí
ská sobě dalších příznivců i u nás.

Prvá valná hromada nově utvořeného živaostenské
ho společenstva mistrů kovářských a podkovářských
se sídlem v Hradci Králové svolává v základě ustan?
venf $ 119. lit. a) živnost. řádu orvou valnou hromadu
nově utvořeného živnostenského společenstva mistrů
kovářských a podkovářských se skllem v Hradci Král.
na den 3. listopadu 1912 o půl 11. hodině dopol. do re
staurační místnosti Grandhotelu v Hradci Králové s ná
sledujícím programem: 1. Zahájení valné hromady zá
stupcem c. k. okresního hejtmanství v Hiradcí Králové,
c. k. okr. komisařem p. JUDrem. Rud. Fiedlerem. 2. Vol

k Zemské jednotě společenstev mistrů kovářských a
podkovářských v Praze. 5. Volné návrhy a dotazy. —
Aby hromada společenstva byla schopnou k usnášení,
třeba přítomností jedné pětiny členů hlasovací právo
majících. Pakli by se v ustanovenou dobu dostatečný
počet členů nesešel, jsou přítomní po uplynutí lhůty
čekací dle $ 17. stanov oprávněni, bez ohledu na počet
přítomných o denním pořádku jednati.

Na týdenní trh v Hradci Králové dne19. 'října 1912
bylo přivezeno: hl: pšenice 281, žita 118, ječmene 126,
ovsa 307, prosa 1, jahel 8, krup 8, máku 3, kop: zelí
130, kapusty 65, drobné zeleniny 200, hl: cibule 48,
mrkve 35, brambor 154, jablek 135, hrušek 92, beček:
švestek 173, kusů: podsvinčat 400.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 19. řijna 1912. 1 hl: pšenice K 16.60 až 18.—, žita K
14.20 až 14.70, ječmene K 12.70 až 13.20, ovsa K 7.— až
8.—, prosa K 14— až 16—, hrachu K 24.— až 0.—,
čočky K 30. —až 40.—, jahel K 28.— až 32.—, krup K
28.— až 48.—, brambor K 3.80 až 4.20, máku K 40.— až
50,.—, 100 kg: žitných otrub K 15—, pšeničných otrub
K 14.—, 1 kg: másta čerstvého K 3.— až 3.40, sádla ve
přového K 2.10 až 2.20, tvarohu K —.40 až —«4, 1 vej
ce K —.© až —.10, 1 kopa: zelí K 4.— až 8.—, kapusty
K 1.20 až 2.40, 1 hl: cibule K 8.— až 9.—, 1 kopa: drob
né zeleniny K 1.—až 5.—,1 pytel: mrkve K 1.20až 1.60,
1 hl: jablek K 4—, hrušek 4.40 až 8.—, 1 bečka: šve
stek K 1.20 až 2—.

Prodá se levuě flétna s pikolou (oba nástroje no
vé) i s pouzdrem. Doptati se lze na podrobnosti v ho
stinci »U Slunce«.

Nový Hradec Králové. (Svěcení obnoveného koste
la) vykonáno v Novém Hradct Králové v neděli dne 20.
října slavnostním způsobem. Kostel byl vydáním 36.000
K vnitř i zevně obnoven, po obnově jako by prohlédf,

ně vyzlacené, vše září novým leskem. Též varhany
jsou nové, taktéž kostel nově vydlážděn. Světitel vsdp.
kanovník kancléř, papežský komoří. František Kerner,
uvítán byl od vdp. rady a děkana zdejšího Ant. Vitvara
a ostatního duchovenstva, od patronátního representan
ta p. dvorního rady Aloise Isakovicze, zastupitelstva
obce s p. starostou v čele, od členů naší katol. jednoty
a věřícího lidu. Po vysvěcení kostela měl vsdp. světitel
krásnou promluvu, sděliv věřícím pozdrav Jeho Excel
lence našeho nejdp. arcipastýře a jeho přání, abychom
se za něho pomodlili. Na to společně konali jsme mod
litbu, aby Pán Bůh popřál našemu nejdůstojnějšímu arci
pastýři brzkého a stálého zdraví, by se srdcem rozra
dostněným mohl brzo navštíviti náš chrám Páně, jehož
obnovy jako znatel' církevního umění byl vůdčím du
chem. častěji Nový Hradec Králové navštívil, též v
září s hostem sjezdu vídeňského nejdp. arcibiskupem z
Kalabrie. — Po promluvě vsdp. světitele měl kázání dp.
Ant. Doležal, kooperator zdejší, který vyložil význam
a potřebu kostela. Mši svatou slavnou sloužil p. komoří
papežský za assistence zdejších duchovních. Vzdáváme
srdečné díky všem, kteří se súčastnili krásné slavnosti
svěcení kostela a kteří přispěli k této slavnosti, a volá
me všem svým příznivcům my vděční farníci: »Pán Bůh

zaplať!« —b.
Vikariát ledečský. Po Slletém požehnaném a horli

vém působení v duchovní správě, po 19letém vedení
zdejšího vikariátního úřadu odešel vysocedůstojný pan

Hořice. »Hořický Obzor« přinest dlouhý článek o
poměrech elektrárenských a nynějším správci, který,
maje podíl na instalací, dělá vysoké rozpočty a právě
žaluje obec na zaplacení asi 2000 K, ač má oproti pře
dešlému' správci přijmy neobyčejně příznivě uprávené
a přidává, že peměl, když o místo žádal, žádné zvlášt
ní kvalifikace. A přec měl zvláštní kvalifikaci — byl
bez konfesse. — Divadelní společnost pí. Procházkové
Malé netěší se návštěvě obecenstva, ač se snaží dost a
hraje velmí slušně. Méně slušným je někdy repertoir,
čehož vínu nese však více dnešní neblahý směr dra
matického umění a pokažená krasochuť obecenstva sa- 
matného. Nicméně pak nemá se hrát pro galerii, kte
rá se baví, ostatní publikum se odpuzuje.

Skuteč. Dne 30. říjnaoslaví naše město památku
stých narozenin svého slovutného rodáka Ant. Fr. Ry
bičky-Skutečského, který si získal velikých zásluh hi
storickými svými pracemi. Jeho příspěvky jsou tvrdý
mi granáty, které usnadnily tolik prácí historikům mlad
ším. Obsáhlá práce Rybičkova o předních křisitelích
našeho národa jest věrným a velice podrobným zrcad
lem doby našeho národně-literárního probuzení. Čest
budiž bystrému konservativci, houževnatému pracovní
kovi, který kráčeje ve stopách Dobnerových a Palac
kého, tak dovedně minulost našeho národa ozářil! O
významu ctihodného spisovatele promluví muž povola
ný, zdejší rodák p. Antonín Hlinecký, c. k. okr. inspek
tor ze Žamberka. Zasloužilý tento paedagog měl veliký
podíl v osvětovém a národním ruchu skutečském, kde
byl dlouhá léta učitelem. Jsa synem dávno již zesnulé
ho vynikajícího purkmistra. skutečského dra. Hlinecké
ho, všímal si bedlivě práce svého otce, pohybující se v

„širokém rámci. Jak otec tak syn udržovali velice intim
ní styky netoliko s vynikajícími rodáky. nýbrž i s jiný
mi kulturními vůdci českého národa. Pan inspektor ne
toliko dobře zná povahu a zásluhy Rybičkovy, nýbrž
jest dobře obeznámen i s prostředím, ve kterém Rybič
ka žil jak ve Skutči tak v Chrudimi. Jedná-li se o vzdání
holdu památce některého znamenitého našeho rodáka,
p. Hlinecký vždy se chápe přípravných prací na mí
stě prvém. Snažil se též horlivě o to, aby vzdána byla
příslušná čest nezapomenutelnému mladému ;baďateli.

B. Konečnému, který za krátký čas svéhe veřejného
působení na poli místní historie získal si zásluh vyni
kajících. Tehdy (před 16 lety) nebyla horlivost pana
Hlineckého dostatečně podporována. Doufáme však, že
aspoň při nadcházející slavnosti rozpomenou se Sku
tečané na povinný vděk tomu, který dovedl i zásluhy
Rybičkovy před širším forem náležitě oceniti. — Při
slavnosti zpěvácký spolek »Rubeš« zazpívá vlastenec
ké sbory. Velice mile na zdejší občany působilo, že do
sud žijící dítky velikého našeho rodáka posud ke Skut
či Inou, což dokázaly tím. že věnovaly 1000 K ve pro
spěch místních dobročinných a kulturních účelů.

Valná hromada I českého spolku pro zvelebu vče
lařství, zahradnictví a chovu hospodářského zvířectva
v Chrudimi koná se v neděli dne Z7. října 1912 o půl 10.
nodině dopolední v hotelu »na Bídě« v Chrudimi. Pořad:
1. Zahájení schůze. 2. Rokování o těchto otázkách: a)
O pěstování zákrsků. Promluví pan Josef Vaněk, redak
tor »Zahrady domácí a Skolní«. b) O racionelním chovu
drůbeže. Přednese paní M. Trachtová, ředitelka hospo
dyňské skoly. c) Jak možno zvelebiti včelí pastvu. Sdě
li předseda spolku. 3. Volné návrhy. Přítomnost všech
přátel hospodářského pokroku a spolkového života jest

velice žádoucí. .

Věnujte jednu korunu ve prospěch stavby sanatoria
na Pleší zakoupením losa »České Loterie<. Jest to ná
rodní povinností!
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Záložna v Hradci Králové,

fi —— v onukénáměstíč168.

R Vkladynaknížky4,
E] Při většíchobnosechdlevýpovědíúroki vyšší!

Různézprávy.
Penize snadno a rychle. Poukázali jsme předešle.

jak snadno dovedou si židé opatřovati miliony, ba i
miliardy. Nyní ještě aspoň několik pohledů do židov
ských účtáren! Žid Julius Herz je presidentem »Společ
nosti rakouských státních drah«, předsedou spolku pro
rakouský chemický a metallurgický průmysl (na do
bývání kovů z dolů), dále je předsedou vídeňské akci
ové společnosti pro stavbu lokomotiv — je to největší
rakouská společnost — a mimo to je v bursovní vídeň

Světlé dnem I. září na odpočinek. Dne 16. září přijel
nový správce víkariátního úřadu vldp. Karel Vimr s
deputací vikariátního duchovenstva vldpp. faráři ze

Zruče a Zbraslavic do Světlé poděkovat mu za lásku a
dobrotivost, kterou kléru podřízenému vždy věnoval.
Po vhodné promluvě' odevzdala deputace veledůst. pá

přejž našemu dobrému »tatičkovi« po pracném působení
ještě po mnohá léta odpočinek klidný, spokojený a
Wastný! Toť přání veškerého kměžstva vikariátního.

vynášejt více než statky všech českých biskupů. Jako
guvernér rakoďského pozemkového Ústavu po zemře
lém židu ryt. Taussigovi má ročně 160.000 příjmů a ve

terpelován ministr vnitra, proč vídeňský Rothschild ze

korun: daně, ač by dle spravedlnosti měl platit nejmé
ně 26,000.000 K, vláda na to neodpověděla, a soc. de

1

:

šli tuto kapitalistickou zajímavost — mičením. — V
Krakově zřídil si před rokem samostatný obchod dří
vím cžid Izák Weiss. Nadělal za rok 62.000 K dluhů a



padělal celé množství směnek. Nyní pak z Krakova

uprchl do Rumunska. — Obchodník Karel Gans v Pra
ze-ohlásil konkurs. Dluhů má 200.000 K. — Velkoobchod
ník žid Gustav Hammerschlag v Opavě učinil konkurs;
byl všay dodán trestnímu soudu, jelikož učinil několik
podvodů v obnosu 298.000 K. — Majítel továrny Samuel
Klemperer v Bllsku byl odsouzen pro žhářství na 2 ro
ky do těžkého žaláře. — Obchodník Leo Kohn v Jihla
vě ohlásil konkurs; dluhů má240.000 K. — Obchodní
prodavačky Hermina Jeitelesová a Regina Krausová
odsouzeny byly na 3 měsíce pro zločin krádeže ve
Vídni. —. Obchodnice židovka Olga Lawetzká v Duch
cově ohlásila konkurs, dlubů má 110.000K. Jelikož pod
vodně vylákala zboží, byla dodána k trestnímu soudu.
— V Budapeští zatčen byl c. k. setník žid Oskar Lówe,
jelikož padělal celou řadu směnek. — Majitel továrny
žid Saul Wedeles v Přemyslu ohlásil koukurs, dluhy
činí 980.000 K. — Obchodník žid Nathan Měsse v Li
berci ohlásil konkurs; dluhů má 480.000 K. — Vídeňská
firma Moric Mehischmidt a syn ohlásila konkurs, dlu
hů jest 650.000 K. — V Novém Jičíně na Moravě byla
odsouzena na 2 měsíce majitelka vykřičené místnosti
židovka Olga Lustigová pro kuplířství. — Majitel to
várny žid Jindřich Pick ve Znojmě ohlásil úpadek, dlu
hy obnáší jen 955.000 K. — Bankéř žid Samuel Lówen
stein. v. Celovci je v likvidaci, dluhů má 670.000K. Ško
du utrpělo několik vídeňských bank. Žid byl zatčen a
dodán k soudu. — Pražská židovská firma Oustav Lóbl
ohlásila koukurs, dluhů má 320.000 K. — Obchodní po
kladní židovka Hermina Bergweinová byla odsouzena
trestním soudem v Linci na 3 měsíce pro zločin kráde
že. — Obchodník žid Julius Korálek v Krumlově ohlá
sil konkurs, dluhů jest 280.000 K. — V Prešpurku byl
dodán k vojenskému soudu. plukovní lékař žid dr. Ja
kub Lóschner, ježto mnoha mladým mužům, zejména
židům, za velké peníze pomáhal od vojenské služby. —
V Brně byl odsouzen na měsíc do vězení pro kuplířství
žid Oskar Sušický. — Obchodník žid Gabriel Můhlstein
v Opavě ohlásil konkurs, dluhů má 108.000 K. Jelikož
podvodně vylákal na různých továrnách zboží a padě
lal několik směnek, byl dodán k trestnímu soudu.
Voj. zvěrolékař žid Herman Beiteheim v Budapešti byl
dodán k vojenskému soudu, jelikož spáchal několik vel
kých podvodů. — Obchodnice židovka Klára Brandei
sová v Duchcově byla dodána k trestnímu soudu, jelikož
založila zúmyslně oheň ve svém krámě. — V Praze u
trpěl velikou ztrátu při bursovní spekulaci úředník fili
álky vídeňského »Bankvereinu« Pollak. Škoda jeho u
dává se na 600.000 K, ale je prý ještě vyšší. Pollak dle
pražských zpráv hrál také na účet tenoristy Mařáka,

jehož ztráta (udává se na 200.000 K. Pollak, který byl
nad své poměry zadlužen, byl z oražské filiálky »Bank
vereinu« propuštěn. — A tak by se mohlo pokračovati
týden za týdnem k seznání, jak velikými dobrodinci
křesťanských kapes jsou židovští spekulanti.

Výmosnost obchodu lidským masem. - V Bílsku ve
Slezsku prodala majitelka bordelu svůj »obchod« jisté
dámě z Vídně. Před 3 lety koupila ta Žena »veřejný
dům« i s licencí za 120.000 K a dnes prodala jej za 260
tisíc korun. Novou majitelkou jest jistá Blechertová. Ku
plířka odváděla v městě největší daň ze všech poplat
níků. Každý týden vyzískala ze svých 15 až 2 »pen
slonistek« více než tisíc korun a uložila je do spořitel
ny. Z dívek *musila každá odvádětí 25 K denního po
platku. začež dostávalo se jim bidné stravy a příkrého
zacházení. Tyto moderní otrokyně, z nichž bordelářka
rychle zbohatla, přicházejí vesměs ze západu, zane
chají ve městě trochu své svěžesti a jdou dále na vý
chod, kde v zastrčených místech navždy zmizí. Maji
telce bordelu dařilo se při tom velice dobře. Bohatla,
byla vážena ve společnosti, protože dovedla podplá
cet, aby se o jejím kšeftu mnoho nemluvilo. Ze Slezska
přijde prý do Vídně, kde v »lepšík společnosti nikomu
ani nenapadne, aby se jí tázal na původ jejího bohatství.

Židovská statečnost osvědčila se zvláštním způso
bem již za války rusko-japonské. Kdyby bývalo Rusko
židy do armády vůbec nepřijímalo, bylo by na tom lépe,
protože židovští vojáci zrazovali za peníze slabiny ru
ských pluků Japoncům, ale do boje se jim nechtělo. Ce
lé davy mladých židů prchly hned, jakmile vycítily, že
by musily vzíti do ruky pušku. Valná většina těch, kte
ří přebíhali k Japoncům a prchali i jinam od svých pra
porů, náležela národu semitskému. Za revoluce ruské
přijhmali židovští machři obrovské peníze pro revolu

*clonáře, obohacujíce se na útraty svedeného lidu. Do
pouličních bojů však štvali oblouzené křesťany, prcha
jíce s většími sumami za hranice. — A jak se nyní cho
vají ve státech křesťanských na Balkáně, kde si po
mohli na účet křesťanského obyvatelstva k velikému
jmění? Kšeftovat ano — a nejraději při válce, kdy se
'dá vyzískati zvlášť mnoho vojenskými dodávkami. Ale
bolovat, vydat se v nebezpečí života? To ani tenkrát
ne. když se jedná o vítězství svobody nad nesnesitel
ným jařmem. Všimněme si na příklad, jak se zachovali
na řeckém ostrově Korfu. Řecko zde povolalo do zbra
ně 15 ročníků záložníků. Když provolání toto objevilo
se na zdech města Korfu, nastalo v tamní židovské
čtvrti pravé zděšení, neboť celá řada židovských mla
díků i mužů měla táhnouti do války proti Turkům.
Strkali tedy židé hlavy dohromady, co dělat, aby si z
nepříjemné situace pomohli. Dvanáct nejchytřejších vy
myslilo si lést a také ji provedlo. Dali se uzavříti do su
dů, ve kterých měly býti do Italie vyvezeny brambory.
Vše šlo dobře až k přístavišti. Když měly býti sudy na
odjíždějící loď Italskou vytaženy, přihnalo se několik
řeckých četníků s důstojníkem a milé sudy zabavili. Ty
sudy byly přivolanými dělníky na mlstě otevřeny a-4

nich ku všeobecnému překvapení vytaženo 12 děvy,x

ských záložníků, kteří chtějí raději do Italie, než do
války proti Turkům. Poněvadž v celém Řecku panuje
pro válku veliké nadšení, vzbudilo jednání židovské po
celém Korfa velké vzrušení a židovská čtvrť musila
býti policií obsazena, poněvadž rozhořčený lid chtěl
tam vniknouti.

Mohutný pomník sestává z nakupených skal uprostřed
stromů a svěží zeleně, na jichž přední straně připevněna
jest deska s názvy nejvýznačnějších jeho děl. — Čle
nové správní rady učitelského syndikátu (učitelové-an
archisti) v departementu seinském ve Francií, dále 21
členů syndikátní rady a president »Féderation amicale«
byli příkázáni soudu k potrestání pro překročení záko
na z r. 1884 o syndikátech. — Vincent Astor, který po

320 milionů marek, musel z toho 4 procenta, čili 12 mil.
600.000 marek, odvésti do státní pokladny jako daň z
dědictví. — Studující práv Jukič, pachatel atentátu na
Cuvaje, dostal milost: trest smrti změněn byl mu v do
životní žalář, ač soudním přelíčením prokázána byla
dědičná zatíženost a duševní nepříčetnost. — Ruský ná
sledník trůnu, chlapec osmiletý, těžce prý onemocněl
následkem rány. — Nový útok byl podnikut na dělo
střelecké skladiště u Olomouce. — Limerická sekce ve
liké anglické organisace pro ochranu zvířat podala ža
lobu na dva farmáře, Forde a Holana, že jejich manželky
podškubávaly husy a tím se dopustily týrání zvířat.
Soudce uznal, že podškubávání hus je týrání zvířat. ač
jest to zvyk již 800 let starý, a odsoudil obžalované k
pokutě 25 K. — Srbské ministerstvo vnitra oznamuje,
že Srbsko potřebuje asi 30 českých lékařů pro civilní
praxi v Bělehradě i na venkově. — Četní češtl lékaři
odejeli na Černou Horu. — Nyní po skončení války jed
ná prý se o prohlášení Italie císařstvím. — V říši Ra
kousko-uherské vyrobí se ročně 148 miliard sirek v ce
ně 21 mil. K. Z tohoto množství Rakousko spotřebuje
100 miliard, Bosna jen 2 miliardy. Zavedením monopolu
vydělal by stát 5—6 mil. korun. — Ve Vkdni zatčen ži
dovský obchodník v lidském mase Leo Braunstein z
Husiatynu v Haliči.

Kostel neb oltářní obraz vymaluje katol. umělec a
propagátor umění církevního v roce 1913 gratis, t. j.
pouze za režijní obnos. Týž umělec vymaloval letos
nádherně za těchže podmínek chrám J. Bisk. Milosti
Jegliče v Krajině. Lask. přihlášky na »Rozhledy v u
mění církevním«, Praha-Vinohrady, Krameriova 10.

Cyklus seplových kreseb ze Staré Prahy bude re
produkován v 1. svazku knihovny »Památky<. Kresby
jsou propůjčeny k reprodukci »Uměleckou Besedou« z
pozůstalosti známého kresliče Pražských pohl a ar
chitektur Vincence Morstadta (z prvé poloviny XIX.
století). Jeho práce jsou mezi sběrateli rytin dobře
známy jako věrné obrazy města i pražského života. Mi
mo tyto jest v knize heliogravura Hradčanského pa
noramatu s nábřeží Palackého, tištěna na japanu dle
původního leptu Viktora Strettiho v atelieru Alexandra
de Piana. Text obsahuje přes20 článků o ochraně pa
mátek od českých i cizích historiků a právníků. Úpra
vu řídí akademický malíř p. V. H. Bruner. Subskripění
lhůta vyprší v nejbližších dnech. Svazek stojí 4.80 K.
Vydavatel red. J. K. Strakatý, Král. Vinohrady, Do
brovského ul. 6.

Plsňové komposice Rudolla Milenského. V řetězci
nových zdařilých písňových komposic, skládaných v
duchu národním, jsou velice cenným článkem písně
»O mé panence« od Rudolfa Milenského. Erotický text
připomíná nám svým 'jadrným švihem Čelakovského
»Ohlas písní českých«. Vkusný obraz na obálce odpo
vldá dobře charakteru písňových slok. Rozvod pro
stých, křepkých motivů jest velice mistrný, komposice
jsou tak melodické, že se hodí svou přístupností velmi
dobře k produkchm v lidových koncertech. Jistě svou
nehledaností a obratnou stylisací dojdou brzy zaslou
žené popularity. Rovněž dlužno pochváliti, jak piano
vý doprovod podbarvuje přiléhavě vůdčí melodie. V
čase úporného hledání nových cest, překvapujících ori
ginelních stylů jest záslužno, pracují-li u nás dále aspoň
někteři obratní jednotlivci na základě nepřeberného

bohatství umění lidového, z něhož se dá vytěžiti při
dobrém pochopení ještě tolik stkvostů. Panu Milenské
mu zdařil se pokus znamenitě a tudíž čekáme, že po
tomto úspěchu naši veřejnost potěší dílem novým téhož
sympatického žánru. Deset písní »O mé panence« vyšlo
ve dvou sešitech po 1 K 80 hal. Vkusně novinku vypra
vil grafický ústav Holečka a Moučky v Hradci Králové.

Z plesového výboru České Ligy Akademické. Pro
tektorát V, representačního věnečku Češké Ligy Aka

čil převzíti J. Em. pan kardinál Leo sv. pán ze Skrben
ských. Zvaní jest v plném proudu a možno již předem
říci, že příští representační věneček předčí minulé. Re
klamace řízeny buďtež na adresu: Plesový výbor Če
ské Ligy Akademické, Praha-ll., Voršilská 1.

Kdo své drahé zemřelé milujete, ubohým nevido
mým v Útulně slepých dívek v Praze-IIl., na Kampě
dárek pošlete. V Útulně jsou ty nejnešťastnější a nej
vděčnější, které se dušičkám v očistci ve své stálé tmě,
opuštěnosti a touze po světle nejvíce podobajl; ty se
také za Vaše zemřelé miláčky upřímně pomodlí a Bůh
modlitby těch zbožných vyhaslých očí jistě vyslyší. —
I nejmenší dárek s díky přijímá a dle přání i mše sv.
v kapli Útulny obstará správa Útulny. Na tyto ubohé
slepé divky šlechetní dobrodinci při každé příležitosti

(při pohřbech,odkazech a pod.) pamatujte!

výhře v ceně 40.000 K, která

případnoutí má majiteli losu »Druhé české loterie na
dostavbu sanatoria na Pleši«. Kdo bude tím šťastným, '
jemuž za nepatrný obnos jedné koruny za los vydané
dostane se veliké řady předmětů ze zlata, stříbra, dra
nokamy posetých? Firma F. D. Malý celou silou své
originelní umělecké tvořivosti vdechla kouzlo nádhery
přímo pohádkové do této hlavní výhry. Brilantový ná
hrdelník z ryzí platiny obsahující 186 Pravých brilantů,
perlový collier pětiřadový s brillantovou sponou, velké
boutony s brilantovými závěsy, řada pánských i dám
ských prstenů, brože, brilantové knoflíky, jehlice, zla
té řetězy, skvostný příbor pro 12 osob, krásný, ve stří
bře tepaný až do nejmenších podrobností ciselovaný o
braz Madonny, stříbrné hodiny s mramorem a sochou
sv. Jiří zdobené a jiné a jiné šperky a klenoty, které
pro nedosatek místa nelze podrobně vyjmenovati, vzbu
zují údiv a úžas a připomínají známý loretánský po
klad. Nádherné vypravení této hlavní výhry bezděky
vynutí na pozorovateli přání: Kéž jsem já tím šťastným
výhercem! Milý čtenáři a spanilá čtenářko! Můžete jím

býti! Obětujte jednu korunu za losa! Štěstí je kouzelní
kem mocným a kdož ví, zda tento kouzelník nevyhlédl
vás za majitele této hlavní výhry. Koupě losu jest zá
roveň lidumilným skutkem ku blahu trpících!

Zlatou. knihou české literatury | jest »Babička« od
Boženy Němcové. Kniha tato ocitá se právě znova na
trhu v krásné, umělecké a jedině sebe důstojné úpravě
s barevnými, tónovými i černými illustracemi A. Ka
špara. Zvláštní chvály při tomto pěkném činu Naklada
telstvý »Unie« v Praze zaslouží, že dalo tentokráte kni
ze cenu, nelze řící přiměřenou, ale úžasně nízkou. neboť
týž výtisk, který stál dříve K 25.— a nalézal cestu pou
ze na parádní stoly nejmajetnějších, stojí dnes pouze
K 6—; skutečná to populární cena při díle tak skvěle
vypraveném a tak nádherném. Jest nyní věcí českého
čtenářstva, zejména mladé generace. aby se použilo té
to příležitosti a do každé domácnosti a do každé rodi
ny aby se dostala tato klassická česká kniha, která v
ní bude slunečním rozjasněním. Upozorniti na to své
čtenářstvo bylo naší nejmilejší povinností K dnešnímu
číslu přikládáme příslušné prospekty, které odporučuje
me pilné pozornosti.

Jakost,velikosta váha sun |
zaručeně tytéž jako dosud

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojném d
venetra8 ul. patronétnímúřadůmk opravování

a přeslacování

oltářů, kazatolen, křišových cost
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

dlacení písma a různých předmětů venku se male
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plůny a roz zhotovují úplně bezplatně akústuímuj dostavímsenapožádánítaktéš

podhraa nárokuna osstovné,valných uzmání po ruce abrossová
e s výstavy v Pardubicích.

- Závodzaloženr.1998.3
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. Odebírejte hromadně dětem

+ KVÍTKY +
levný obrázkový časopis pro katol. školní mládež.

Vyckázi desetkráte ročně.
Odběratelé,kteří předplatí ihmed, nejdéle však

de 81. říjma £. r., obdržíkrásnýkapesní „ianlendář
českých dítek“ zdarma, i kdybychommuseli v říjnu
vydati drahý náklad kalendáříků. V listopadu kalendářík
sdarma jen pokud zásoba stačí.

Roční předplatné i = kalondáříkem t
E. s barovmou obálkou: 1 výtisk 90 hal.; b

výt. (po 72 bal.) K 860; 10 výt. (po 66 b) K 660; 20 výt.
(po 60 hal.) K 1z-—. Na katdých 10 předplacených jedenáctý
výtisk nádavkem. IE. bez obálky s vždy 010 hal. ročně za
každý výtisk méně.

Předplaťte včas, byste nezmeškali
první tah na hodinky

který bude dne 24. října,
poněvadě knibař dodal pozdě i lovnější vydáníkalendáříků.

Ct. objednávky na adreseu:
Administrace „Kvítků“ Praha-Il.

Lipová ulice 5, přízemí.
Ve vydání dvakráte měsíčně nemůžeme

pokračovati, poněvadž knihař nám dodal o 14 dní
později dražší ka'endářík, tak de j-me nemohli ani 1.číslo
na ukázka s kalendáříkem rozeslati.

O hojné rozšíření „Kvítků“ ve všech far
mostechveledostojné duchovemstvosnožně prosí

PEFRANT.SVATEK,
katecheta na cvičné škole a vydavatel „Kvítků“ v Praze-II.,

Lipová 6. 

Kelporterové katol. časopisů udejte své adresy.

© + © © S10, A5PE SEEE
“ ae m 283“ a > EZ p ňi. m ds háksní„s 38 NE

a -S © v-© ©£ sa POBAN EG2 a > sd stk 28 €
oA 5 č$ S -ně B ba
ša sa cŠVdESííssbí© Má < JE S2 CET
5 zŠptší

a S TEŠEKCÉ:

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

Královéhradecké
v čísle 230. (u semináře)

odbývati se bude v sobotu dne 26. října
1919, začátek o 9. hodině ranní,

NA ZÁSTAVY
pozůstávající z klenotů, hodinek, řetízků
zlatých, stříbrných atd. rovněž i ze
šatetva, prádla a rozličných druhů látek,

obuvi, kol, šicích strojů, atd.,
které do konce srpna 1912 propadly.

Veškeré do dražby propadlé zástavy
lze nejdéledo čtvrtka před dražbou
buďto zúročiti aneb vyplatiti.

Po čtrnáct dní před dražbou účtuje se
dražební poplatek mimo úrok a sice
2 haléře. z jedné koruny.

- V pátek před dražbou se vůbeo
neúřaduje.

:
obcení zastavárny Královéhradecké.

PARAMENTA

Přijme se dívka
z řádné rodiny, do řeznického
a uzenářského krámu jako
učednice. Dotazyzodpoví

administrace t 1.

: Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a mojstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
nástupce Antonín Zavadil

y Hradci Králové,
v nově zřízených mistnostech, Čelakovského tř.

(za živnostenským domem)
ku zhotovení veškerýchko
stelních nádeb ze stříbra,
bronsu a jiných kovů, od ne
jednoduššíhodo nejskvostněj

šíbo provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přezné, čistě a důkladně
ahotovuje se v mé vlastní dílLě
jen ručně, číměumožnéno
mi dodati veledůstojnému do
thovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jseu Jeho
Blakupskou Milestí rovide
vány. ©

Meřuí nádoby jem v ohmí
alatím za ceny velice levné,

Veškeré opravy nádob ko
utelních s0 ry.. le, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.
Vzorky, ru , Lnun EOza

se zašlou.
Chudíkm kostelum možnosplácet bex přirážek.

SHP“Staodporučeníačestnýchuznáníporuce.<
Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přísoň

a důvěrusávodudomácímu.

Spolkům doporučujirychlé a lovné provedení
odznaků spolkových atd.

KAŽDÉ RODINĚ
způsobí opravdovou

RADOST,
zakoupi-li si skvostné lidové vydání „Ba
bičky“ od Boženy Němcové s barev.
ilustracemi A. Kašpara. Výtisk

pouze K 6-— (poštou fránko K 672)

a to ještě na 2 měsíční splátky. Lze ob
jednati v kterémkoli knitkupeotví jakož i v

Nakladatelství České grafické akcicvé
=== společnosti »Unio< v Praze.

Račte si psátí o vzorky
Tkalcovské výrobní společenstvo
EE „„Wzájemnost“í mm
ee" v Hronově Číe. 186. “U8
— Vývoz Inčného a medního zboží. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k símní nesoně:
Modní látky vlněnéi dámskéi panské

— — Aaty atd.,

mp-Výbavy pro nevěsty “U8
. Velkol , Mnoh

zralajah enání, Objednávkyv ceně přes 80 Knaek

láme vyplacené. 1 balík B vkusně rosdružených= === sa ===
Obdržíte te nejlepět! Břesť.-nociál.podnik!
SMY“ Vpodniku tomtolse téš bezpečněoložiti "U
vklady proti 6%,úrokování.
Podnikpodléhárovisi Zemskéhovýboru král. Ceského===—ra=5mn=A emskéhoBrama.===

Nojdástej. blakupokemkonzistoří ověřendodárntí.

Mešní vína,
jakosti nabízí v soudkách nebo labvích 1 litr

po 70, 80, 90 hal., 1 K i výše firma

Alois Čížel=,
velkoobchod vínem v Raumpolci.

Na sta pochvalnýchuznání po race. "M
Račte dáti přednost vždy závodu osvědčenému.

Stoupencům našich organisací,
Odporočojeme vřele křesťanský český závod

"| nyšívadek a šíček »Záštítac v Chrasti
u Chradimě.

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepvcbové | jednodaché vzorně ob
staré „Záštita“. Ved. duchovenstvo naskytá se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, saročené dlo
předp.su sa ceny mírné. Učište objednávku na
zkoušku a budete jistě spokojení|

ORP*>Odporačajteve svém okolí' jj
: :

Nejvzácnější
h 4 : ť ©českájablka
jsou pravá malinová z Holovous

a pravá mišenská české
1 kg za 45 h.

Renéty 20-30h, obyčejná 12-15h
za 1 kg zasílé

V. Barvínek,
v Chlumci nad Cidlinou.

zvláště dobře se hodící jsou ihned

Ke oh oltáře, sochy, Bažítroly
levně provádí absolvent c. k. odb. školy sochařské

a řezbářské

BOHUMILBEK v HOŘE KUTNÉ.

Harmonium
obehrané, 2 hry, 7 rejstříků, 2 kolenice, ve velmi
dobrém stavu, krásného tonu,velmi lorně prodá

Jos. Malý, řed.kůru,Čáslav.

Vláda peněz.
Dílo to čítá 1260 stran. > Ponzo za 20 K

Dilo to působí všude, kam vniká, svým obsahem
pravou sensaci.

Objednávky vylídí
Družstevní knihkupectví v Hradci Král.,

Adalberttnum.

sv. Jos. Ústav para
mentní a devotional

"



NÁBYTEK
KOBERCE

kdopíte nejvýhodněji co do jakosti i ceny přímo
'v osvědčených závodech firmy

AD. NOVOTNÝ a SPOL.
v Týništi n. 0.

Zástopoe:Hynek Kodym, Vinobrady, Bla
nická ulice čís. 6.

Sklad též: Olomouc, Česká ulice 18.

|O výhodách se přesvědčíte,- dopišete-Ji si hned
o náš nový obrázkový oenník čís. 60.

Sekretariát Matice
Cyrillo-Methodějské

doporoučí

Fr. Stadnik,
stálý přísežný soudní zmlec

naproti kostelu P. Marie Sněžné.

Za půl roku odvedeno přes

800 K Matici Cyrillo-Meth,

"Ústavpro obstarávání
„pohřbů

H. RICHTER
(Jos. Šolc)

Skvostná výpraval

Bohatý výběr rakví kovových Idře
věných, jekož | veškerých pohřeb.

potřeb.

Veledůstojnému

-| duchovenstva a
olavným patronátním

ručiti veškeré kosteluí uádoby s
adřinía to: monstrance,kalichy

elbáte,nádobKo paopel
pů p ePy, tevýroby,předPet

ni slatí n tří A nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové

Přečněu neb výkresy zasílá na ufranko bez sávezností koupě..
posvěcené.Vla 00 poollá Pyrdes ruční.

řed satýcha stříbrnýchklenotů, jako: řelěsů

madenek, 4,aká nany.jd náramkůatd.< fotářekéfdelní náčiní stříbra
protony, tabstěrky, | "U7 na ne pravého
More úlet, ořňro ©drakobomýkopoje m nejvyššícen

JAN STANĚK,pasiřaalsolour
. PřiPraké 1000, ul. Kareřinyfrětié, šla. 12.a,

Volodůstojným

dnchorním a patronátním úřadům!

Odborný zárod peziuvovněský

GAUDENGAPP,
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

oltářů, "SŠ
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Rozpočty a nákresy sderma.

Nekupujte :: *:
nejste-li přesvědčeni o dobré jakosti
a bezvadném provedení

—g3|zimního i let
ního prádla :.

jež v cenách mírných zasílá

Jan Zindulka,
výroba zástěr a prádla w Litomyšli.

oDarevná
kostelní aoknarei a

F'r. Uhlíř,
umělé aklenářetví a malba skla

v Třebechovicích u Hradce
Králové.

Cenníky a rozpočty na požádání
zdarma.

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) 4
(bratr P, J. Heškudiy, faráře vo Yýpraehtiolek)

Hdoporačuje P. T. veledůstojm. duchovenstva ji
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod á
všech kostelních paramentů;
spolkových praporů a kovového náčjní|;
Cenníky, vzořitý | fdnčhá hotová ne ukásku

se na požádání trátilkožašlou.

POTŘEBUJETE

"9.000000000000008000

)a9!©ey CA0 a“4
SVĚTLO ??

Doporučuji k nastávající době:

Moderní látky
nejlepšíchjakostí

v nevídaném jinde výběru doporačuje
obchodní dům sukny

V. J. Špalek
vwHradoi Králové.

EHP- Největšíčeský závod v oboru.jj

Pohodlné, světlé prodejní místnosti
v přízemí a mezaninu.

Olej řepkový se zárukou pravosti jasně a bez
zápachu hořící 1 kg. za 1 K 20 h,

svíčkyhospodářské,kus2, 4 6 h, | kg.za1K4h
svíčky stearinové, 1 balíček 60, 80, 88 b, 1 K,

svíčky voskové, gasolin, potroloj, karbid,

za nejlevnější denní ceny.,JOS. JELÍNEK,
parfumerie a mydlářství v Hradci Králové.

Světoznámý

malinskýkřen
česnek,majoránku a domuť
nejlepší jakosti zasílá nej
levněji v 5 kg. balíčkáchj ve velkém

Původní anglic. „Homespony“.—
L

Josef Kikalecký v- Kutné Hoře.
Vývoz malfn. křenu. Ceníky na požádání franko.

Továrna na coftagová americká

NARMONA|
též evropského aystému

Rudol ní s00 v HradekKrálové.p Sklady:
Prata, Vídeň, Budapešť.
Podálová harmonie

obou soustav vkašdě've

Ukosti,, pro kostel, školuu ovičení:

I Sem herna a

| Ma splátky od WK
1. P. T. dmohovonstva

——————

gap Právě vyšlo!
Krásnou upomínkou na eucharistický rok

pro každého katolíka jest

Album zeucharistického sjezdu
ve Vídni r. 1912.

Obsabuje nejkrásnější snímky z celého
sjezdu, jest skvostně upraveno a stojí pOUZO
K 2—, poštou K 220.

Každý by si měl pročísti knihu od Foerstra:

„Sebevýchova mládeže.
Brožovaná za K 260, v měkké vazbě za K 3—,
v tvrdé vazbě za K 360.

Objednávky vyřizuje

aw tel rýtody.

VHradéi Králové, Adalbertinum.
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Dikůvzdání. ©||
Při velikém bolu nad rakví drahého, nezapomenutelného: | |

vysoce důstojného pána | l

Msara Frant. L Hamplu,
Jeho Svatosti preláta a komořího, infulovaného arcijáhna

a kanovníka kathedrální kapituly královéhradecké,

byly nám blahou útěchou přečetné projevy srdečné soustrasti
a věliká účast při pohřbu.

Děkujeme tudíž vroucně předně Jeho Excellenci nejdůst.
panu biskupovi Th.Dru Josefu Doubravovi za slova útěchy

a uznání. Vysoce důst. panu prelátovi a kapitulnímu děkanovi |
Dru Janu Soukupovi za vykonání pohřebních obřadů a tklivá |
slova nad rakví. |

Rovněž náš vroucí dík platí vysoce důstojné kathedrální
kapitule a vůbec všem veledůstojným pánům duchovním, kteří
v četném množství se shromáždili, aby prokázali v Pánu zesnu- | hlémupoctuposlední. 7

Uctivěděkujemeslov. zástupcůmúřadůpolitických, soudních,
autonomních, školních, sboru důstojnického, městské rady.

Slov. p. MUDru Spitznerovi platí náš dík za dlouholetou
obětavou péči.

|

Vroucí dík vzdáváme i všem jiným váženým příznivcům
zesnulého, kteří zármutek náš zmírniti se snažili darováním |
věnců, účastenstvím při pohřbu anebo projevem soustrasti,

|

|

Všemzaplať Pán Bůhstonásobněl
— dw -.. “ ! . .Zermoucené přibuzenstvo.
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Za velice pečlivé vypravení pohřiu děěětějýe.potrřebýhmu ústavu paha J., Elsnera v Hradci Králové.4a
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Majitel: Pofitické družstvo tiskové v Hiradol Krářevé. — Vydavatel a zoÁp. redaktor, AmtouiaPochoa. — Tisem Blsk. knihtiskáray v Flradci Králové.



VáclavJán Tomášek
a Antonín Rybička-Skutečský.

(Ke dni 100leté památky narozenin Antonína Ry
bičky-Skutečského.)

Píše J. K.

Četli jste krásné povídky Jiráskovy, líčící div
našeho národního probuzení? Tož jistě jste se za
myslili nad snivým jarem, jež políbilo Srdce prv
ních vlastenců, aby potom prozářilo hřejívou svou
mocí každý kout, zasvitlo.nadcelou vlastí,

-A dnes!.Po tolika obětech a bojích, jimiž po
dařilo se vztýčiti nad světem prapor českého du
cha, nově krásný a slavný — zdá se, jakoby
první podzimní chlád na květy: se snesl. Jsou do
by těžké. Kultura vyspívá, potřeba vzdělání se
stupňuje, potřeby životní se zvyšují, ale chleba
málo. Neúprosný boj o živobytí přináší mrzutost
a lhostejnost k věcem vyšším. Života boj — toť
hybná síla věků, jej vedli i pradědové naši. Dnes
za lásku svou k vlasti, jež, oporou jim byla v bí
dách života a vzpruhou v nezdarech a zklamáních,
vnukové jejich mají úsměv, rtové jejich šveholí
cosi o romantismu a vyzývavě dodávají: »Než
horování takové, radši blahobyt a vzdělání lidu!«

S brýlemi učenosti hledají po cizích luzích ko
ření, aby vyléčilo churavící vrstvy a na příklad
jim v životě tyčí vzory cizí. Nepomyslí, že pod
stata našeho národního bytí má hlubší kořeny než
v půdě povrchní kultury dnešní, že tkví. v du
chovní síle, proudící z odkazů našich otců.

V myšlenkách bloudil jsem krajem zapomenu
tým, domovinou. Lid tu dobrý, jenž na půdě své
stojí v bídě, ale houževnatě, pevně, jak žula jeho
hor. Vždy vroucně a s upřímností miloval, co krá
sné a české bylo. Čemu srdce obětoval, to dovedl
až k vítězství. Dnes již víme,-že skromně sice, ale
nejkrásnější květy do věnce vlasti uvil, květy, jež
zkvetly z té lásky, kterou kraj ten v různých do
bách žil. Tomášek, Rybička, Heyduk, — hudba,
historie, básnictví — oslava opět žijícího české
ho ducha.

Jak lákavým jest zadívati se do duší těchto
mužů! Dovolte mi, abych vás seznámil aspoň se
Skutečany: Václavem Janem Tomáškem a Anto
nínem Rybičkou. Vždyť snivého slavíka Pootaví
dobře znáte a dovedete si jej k mému obrázku
připojiti. .
«© Domníváte se asi, jak pestrým byl život našich
rodáků a zatím je tak prostým.

Tomáška provázíme jako zpěváčka klášter
ního ke studiím v Praze na gymnasiu i jako práv
níka. Od dětství chráněn nejlepší a nejvěrnější
Musou českého lidu — hudebností, neleká se sví
zelů bídy, zatvrzelosti lidí a po neunavném studiu
theorie i praxe hudební — vlastní pílí přetíná roz

mělce, aby zasnoubil se cele umění.
A Rybička — ten odnáší si do světa (na mí

sto nadšení uměleckého) vroucí, činorodou lásku
k české minulosti. Stejné mládí na německých ško
lách středních, právnické studie v Praze. — Cesta
dovádí jej na nejzodpovědnější úřady právnické,
k nejvyššímu soudnímu dvoru. Ale nejlepší mo
hutnosti své zasvětil Rybička vědě české — hi
storické. .

Ě Je to tak pochopitelné, co svedlo Tomáška k
umění, Rybičku k vědě, umění opravdovému, vě
dě ryzí. Rozšafná výchova rodinná probudila sí
mě těchto náklonností, blahodárně působilo na ně
čilé rodné město. A posílení okolím, ve kterém ja
ko jinoši se vyvíjeli, ocitli se na cestách nejlépe se
jim hodících. Život splnil veškeré jejich tužby, oni
dovedli nejvydatněji a poctivě využíti toho štěstí.

*Praha aristokratická na sklonku 18. století no
vě vzkvetlá uměním a vědou stala se světem To
máškovi. Tam našel svého vůdčího genia — Mo
zartovu hudbu. Dobyv sobě mistrovství. vrátil
Praze vděčně svou slávu.

V Praze vlastenecké na počátku let třicátých
prožíval Rybička snivý zásvit literárního jitrače
ského. Při úředním působení na českém venkově
východočeském poznal ryzí srdce vlasteneckých
kněží-buditelů i laiků, pátral po sebe nepatrnějším
zjevu českého ducha a když do Vídně navždy za
bloudil, procítil tam naše poctivé snahy i osudné
neúspěchy. Štěstí "života vyhráli bodrou horáckou
úporností a trpělivostí i odhodlanou oddaností k
vzdáleným ideálům. Jsou to poctiví obhájci české
ho umění, české práce.

Do věku 18. platilo spíše opovržlivé,-než Čest
né: >Co Čech — to muzikant«. Bohatá plodnost
naší hudby úpadkem národa byla zničena a my

„vynikali od té doby jen výkonnými silami, V cizině
stali se čeští hudebníci nejproslavenějšími interpre
ty klassických mistrů a přispěli nejen k jejich slávě,
ale i k: rozvoji moderního orchestru (orchestr

Mannheimský).
"Tomášek objevil se tu jako jediný, oprávně

ný mluvčí za celou tu dobu. S heslem mozartismu,
"ale s novými, českými myšlenkami promlouvá tu
český mistr. Hájí národ opomíjený — proto vystu

, Puje s přídechem bolné stísněnosti, jde vlastní ce
I stou a proto nedůvěřuje horečnému kvasu tehdej

šího umění. Tomášek — toť stělesněná hudba, jež
Lv omráčeném národu znovu procitla pod osvěžu

jícímí paprsky slunce mozartovského.
Stejný význam má i Antonín František Ry

bička. Zvěčňuje ono probuzení, jež nutně přišlo
později, než vzkříšení hudební. Rybička jako hi
storik snáší pečlivě a s neunavností podivuhodnou
ze všech luhu vlasti pel vlastenecké práce a neo
pomíjí ani těch kvítků, které dnes v myslích dáv
no uvadly, ale tenkrát národ vůní svou probou
zely. Zdůraznil památku, ocenil skutky našich kří
sitelu. Leč dokázati chtěl, že práce jejich byla o
právněná, že květem byla starobylých snah —
kdysi podťaté, ale znovu proudící mízy národní
ho bytí. Vracel se tedy k minulosti, k pokladům

"jejím, k odkazům vzdělanosti a pátral nadšeně po
každém kaménku, jenž by okrášlil a oživil mosai
ku bohaté české duše. Ve všech tehdejších časopi
sech, zvláště v Musejníku, čteme jeho jméno pod
skromně označenými, ale vydatnými »příspěvky a
pomůckami.« J. B. Konečný v dosud nejúplnějším
jeho životopise udává celkový počet jeho článků
i spisů na 600, nepočítaje v to přes 1200 životopis
ných článků v Naučném slovníku Kobrově. »Dru
hý Jungmann — druhý tichý genius!« praví o něm
Čenský. Obdivujete se jeho historické badavosti.
Studie rodopisné, heraldické, o pečetích, práce z
výzkumů archeologických, místopisných, dějin u
mění výtvarného i hudebního, osobitá badání o če
ském právu — zůstanou zlatým pokladem české
kulturní historii, odkazem předního jejího pěstitele.
Nejen množství, ale i trvalá cena obsahová po
vznáší dílo Rybičkovo, uložené ve velebné schrá
ně mluvy ryzí, Veleslavínské, jako apotheosou če
ské trpělivosti a nadšení — »práce bez povyku«.

Právě tak skromně shlíží na nás životní ovo
ce musy Tomáškovy. Počítá se jeho prací asi 115.
Že jeho slavné reguiem z C-moll opravdovým je
soupeřem tolik fenomenální skladbě Mozartově,
málo kdo z nás Čechů ví. Právě tak je málo zná
mo, že první počal komponovati ballady, z vlastní

ho popudu skládal první programové skladby
klavírní: eklogy, rhapsodie, dithyramby. Jiní za
se považovali jej za skladatele jen církevního, ač
Tomášek vynikal dramaticky vypiatými kantáta
mi. Jinde by nám takového mistra záviděli — kdy
bychom si ho vážili. Takto bez chvály zapadne do
hudebních slovníků, ale sotva jako Čech. Tomá
šek, Rybička. — Dvě různé povahy — ale stejně
vítězně postupující za svými ideály! Ohnivý umě
lec probíjí se jako samouk k slávě virtuosa klavír
ního a mistra. Jeho umělecké myšlenky nejprve
skrývají se pod titulem Wenceslaus Tomaschek
Bohemo, aby v pozdním věku uskutečnily nejkrás
nější sen a posvětily umění »první českou píseň«.

Rybička — umírněný, ale nadšený, nehledají
cí uznání, trpělivý ale neunavný. Zasvěcuje vše,
co všední život nezaujal, důkazu o síle osobité,
vlastní, drobné české práce. Dílo jeho nejvelko
lepější: »Přední křisitelé národa českého« dosvěd
čuje to nejpádněji. Tak sblížilo se dvé srdcí ne ve
snění, ale silou činorodé lásky — k otčině.

Velcí jsme byli slávou i utrpením. Výstražně
však praví básník: »Snům nevěřte, ni slávy ro
vům, Vám v srdci musí síla kvést!« Ano, síla po
ctivé lásky k hroudě, již česká ruka přeměnila v
ráj, k odkazům, jež ústa dědů vnukům šeptala.

| Ta láska probouzí v hrudi ideály svaté, jim kráčí
trpělivou, vytrvalou prací vstříc. V tom kouzlo —
národního jara — i velikost obou.

A vytkne-li mi někdo, že jen z chlouby píši
o rodácích, o rodném jejich městě, kdesi zapadlém
— mám jasnou, krátkou odpověď. Tomášek s krás
nou písní svou, Rybička s perlami vědění, Heyduk
s čarovným kouzlem slov — ty hvězdy vzešly nad

-—

svým leskem, třpytem nehasnoucím!
Vždyť za svou slávu vděčí těm, kdož zasévali

jim v duši krásno. Vštěpovati dítěti od útlého vě
ku jemný vkus, cit pro vše krásné, jak činíval to
prostý tkadlec, otec Tomáškův, zažehnouti srdéč
ko malé zápalem svatým pro vše, co české bylo
a jest, jako kupec Rybička v skromném domku na
náměstí skutečském svému synu — odkazem bu
de dětí nejlepším. Byť povolání bylo jakékoliv,
povahy nejrůznější, půjdou duše mladé za jitřen
kou nové, lepší doby české s vytrvalostí.a trpěli
vou, sebevědomou prací zaplaší stíny, jež mámí
nás dnes slabostí a mdlobou. Tolik si slibujeme
Svornosti— tolik chystáme práce, ale odhodlano
sti, trpělivosti nemáme. Čtu v »starovlastenecké«
Osvětě z r. 1899 o provolání českých spisovatelů
v roce: 1874 — v roce 100letých narozenin To

-máškových. Splňme to, co tenkráte jsme si umi

-budeme pokračovati v díle těch požehnaných apo
štolů, kteří v první polovici:19. věkusilou. velkých
myšlenek lid náš vzkřísili z mrákot smrtelných a

| položili základ k chrámu budoucnosti jeho.
Všichni v jednom šiku budeme proti 'tomu

-bojovati, aby srdce národa nestrávila nákaza 0

mrzelosti a netečnosti — aby nevědomost a tupost
k vyšším věcem nejala se ukazovati bez studu,
ano vyzývavě.

Láska k vlasti, láska k ideálum, láska ku prav
dě a kráse, láska ku práci — toť hesla tohoto ví
tězného praporu!«

SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

X obdržíte pouze v našich krá
| mech s vedlejším znakem

aneb prostřednictvím našich
jednatelů.

Singer Co. akclová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, u lubského mostu 279.B LOZE.

Kulturní jiskry.
Náboženské smýšlení Jul. Zeyvera. (Pokrač.

k čís. Obnovy 39.) (Výňatky z »Osvěty« č. 10. r.
1912.) Zvláště v posledních letech věnoval se Ze
yer umění náboženskému. Cosi jako z obrazů an
glických praerafaelistu vane z jeho knih, jež jsou
upředeny z českých sniv a náboženského roztou
žení. V nich poznáváme Zeyera z posledních umě
leckých epoch, kdy veškeren někdy pevný a sil
ný smysl pro denní realitu vypršel nadobro. Hlav
ně jest to ona jeho nesmírná láska po Kristu, jež
v dopisech i rozmluvách nejvíce vyniká — prudká
touha připodobniti se Kristu. K němu zpět svým
životem, svým cítěním a chtěním, jemu chtěl být
nejblíže.

Tato vroucí láska ke Kristu sblížila jej s u
mělcem Bílkem, když tento toužil vytvořiti Krista
na kříži umírajícího, ten vrcholný akt golgotské
tragedie. Tehdy píše mu Zeyer: »Buďte zdráv a
Bůh Vás opatruj! Kéž se dočkám díla Vašeho!
Před Kristem Vaším bych se klaněl a modlil. Kdo
na tu tvář patřit bude, zvolá zajisté v hloubi své
duše: Můj Kriste! A v tom zvolání, jde-li z hloubi
duše, je obsažen celý svět, všecka láska a všechen
bol a všecko nejvyšší blaho člověka.«

Krátce potom píše dále: »Co do výroku »Do
konáno jest« — tu myslím, že Kristus nechtěl pou

vota, je tedy v těch slovech mnoho jasu, obětova
ná láska k lidstvu přezařuje agonii těla. Ta převlá
dala, když Kristus pravil: Bože můj, proč jsi mne
opustil? To byla slabost těla, přelétla člověka, ja
ko stín mraku a v tom mraku byla celá naše bída,
i tu Kristus na sebe vzal — »dokonáno jest.< To
velké, kovové, ohromné slovo je už vítězstvím
duše, božství nad hmotou těla, nad bídou lidskou.
A nám je to největší slib! Umírám, abych žil. Do
konána jest porážka smrti, dokonáno jest poslání
moje — teď můžete mne sledovat, neb já jsem
cesta! Tak já tomu slovu rozumím a proto my
slím, že agonii té tváře musí prorážeti světlo a to
zdálo se mi, že jsem viděl zřejmě na té kreslené
tváři Vašeho Krista, která není jen tvář umírající
ho člověka, v ní jsou stopy i toho, co je více než
člověk, co nazýváme božstvím.«

Básníkovi V. Bitnarovi pak píše: »Co ale sta
vím výše než všecku na světě poesii té, jest ry
zost srdce a láska k nejvyššímu ideálu — Kri
stu. Tu střezte především, ta dává našemu životu
cenu, význam. cíl. Proto je mi Bílek tak drahý.
Nejlépe vím, jaký to poklad, neboť jsem poskvr
něn světem a vášněmi a z toho plyne nesmírný
smutek mého srdce.«

Z katol. básníku a spisovatelů, s nimiž Zeyer
byl ve styku, jmenovati dlužno Bitnara, Boušku,
B. Máchu, Korába. Spisovatel-R. B. Mácha zmítán
pochybnostmi ve víře obrátil se na našeho bož
ského umělce, prose o radu. Zeyer odpovídá: »Pí
ši Vám několik slov na důkaz, že na Vás vzpomí
nám. Neoddávejte se trudným myšlenkám. Čtěte
»Nový Zákon« a najdete útěchy.« Později pak píše
témuž: >Dal nám Bůh život, abychom žili. Je veli
ký rozdíl mezi tím, žíti jen »světu«, honiti se za
prázdným životem a mezi žitím životem pravým.
Učení Kristovo je zbrojí a štítem. Kdo se ho drží
pevně a v srdci nosi, nemůže zahynout.«

V jiném dopisu R. B. Máchovi ukládá zároveň
své kredo a svou konfessi: »Je mi Vás líto, pro
žijete dobu asi krutou. Ale nejste tak nešťasten,
jak myslíte. Prosím Vás, proč? Že se cítíte ne
šťastným, pochází z toho, že myslíte, že víra Vaše
ztracena na vždy. Kdyby nebylo po ní touhy, ne
byl byste ani nešťasten. Ta víra ve Vás ještě je,
je pouze zviklána. Kdybyste byl jist, že jste nalezl
pravdu, jak byste mohl býti nešťasten? .Naopak
musil byste jásat. Neboť domoci se pravdy, je
přece naše první a nejsilnější touha. Jste nešťasten,

že se Vám nesplnila? Víra Vaše se vrátí, je u Vás,



ale zastřena. Tím silnější bude, až se Vám vrátí
z přesvědčení. Mohl bych se Vás tázatř“ proč četí
jste Renana? Ale to by byla víra slabá, která by
se musila báti slov těch, kteří ji zapírají. — Když
jsem byl velmi mlád, četl jsem Renana též. Mělo
to tak silný účinek na mne, jako na Vás. Podlehl
jsem kouzlu jeho slova. Nedávno četl jsem Renana
zase, ale s úsměvem jsem pohlížel na ty kulhavé
argumentace. Poznal jsem, čím ta kritika je —
románem. Budete-li tu kritiku čísti po letech, vzpo
meňte na mne! Jsem jist, že budete souhlasiti. Pí
šete, že jste četl evangelia na mou radu, že ale
dosáhla četba ta opačného výsledku. Nejste tedy
ještě na oné výši, byste jim rozuměl. Četl jste je
již pod dojmem »kritik« s tím ubohým rozumem
lidským, tak směšně pyšným. Srdce Vaše o té čet
bě nevědělo. Až budete klidným, vrátíte se k e
vangeliím. Pak čtěte s láskou, nemyslete na nic,
než na to, co budete čísti, nevzpomeňte si ani na
svou vinu, ani na svou nevěru — a uvidíte, Milujte
Krista třeba jen tak, jak jej chápete, a Kristus Vás
neopustí. Je život a cesta. Znáte »Život Kristův:
od Didona? Vyšel český překlad té překrásné a
pravdivé knihy. Čtěte ji třeba jen jako román, bez
úmyslu, by Vám dopomáhala k víře. Odďávejte se
jen jejímu kouzlu. Život sám Vás uvede na pravou
cestu, až poznáte prázdnotu té »vědy«, která chce
»osvěcovat« a nám nahradit víru. Chtěl byste v
širý svět a poznat nové a nové dojmy! Ale svět
náš nejširší je v nás. Všechen hluk je planý, jen ten
tichý, šeptající hlas v nás má význam. Nehuďte
chmurný a nešťastný. Buďte klidný vědomím, že
Bůh Vás neopustí. Buďte pokorný a nezanedbávej
te modlitbu svou, i kdyby to byla roztržitá a neu
přímná na pohled. Nikdo nezná hodiny, kdy jej
navštíví Pán. Snad ozve se ten vnitřní hlas ve
Vás v některém okamžiku té modlitby náhle vrou
cí bez Vašeho vědomí. Vane Duch, kam chce!
Těch neshod v evangeliích mení! Mýlíte se. Ty na
šla jen duchaplná a ostře se tvářící kritika. Hraje
si ráda slovy proto, že ničeho jiného neví. Buďte
s Bohem'«

Poměr Zeyerův ke Kristu v jeho podstatrých
rysech vystihuje zvláště básníkův důvěrný přítel
architekt Fanta: »Myslím, že i z těchto málo vý
pisků je patrno, jak pracoval Zeyer o svém lid
ském zdokonalení, viděti, jak s tímto zdokonalová
ním vyrůstalo jeho zanícení pro Krista a jeho u
čení, anebo snad lépe řečeno, jak láska jeho ke
Kristu jasněji plála. Poznati zle z nich tu hlubokou
opravdovost jeho, jeho horečnou touhu po Sspá
se, jeho nenávist ke každému zlu. Lidem máme od
pouštět, ale zlu nikdy, to se má potírat. Názory
Zeyerovy ve věcech těchto byly jasny a pevny,
byly součástí jeho duše. Proto po mém soudu, ne
právem by bylo říci, že na Zeyera působil ten ne
bo onen spis nebo člověk nahodile. Člověk té krá
sy vyrůstá za usilovné práce v touze duše a nad
šeného srdce stále, při něm není překotných změn,
jde jistou cestou, jde cestou k světlu jistě, ne však
lehce a bez hlubokých bolestí. — Při Zeyerovi ro
stla lety touha po lásce Boha; rostla však i nená
vist proti zlu, v tom kotvil jeho hluboký smutek.

»Vrátil jsem se z polí domů. Začíná se seše
řívati. Čas od času zasvitne slunce, jak by úsměv
Kristův zazářil z dalekých kopcův a modravých
lesův. — — — Ach, je mně tou chvílí tak slavnost
ně, ani smutek žádný necítím, jen lásku ke všem
a touhu po Bohu a Kristu. Můj Kriste sladký, vel
ký Kriste! Kdyby to, co cítím, ve mně stále by
lo, pak věděl bych, co je štěstí, to pravé, to je
diné!«

A architektu Fantovi: »— — —dejž Vám Bůh.
abyste ten krásný večer ztrávili vesele a šťastně,
spokojeni a klidni. Jste oba lidé tak dobré vůle,
že pokoj, co znamená vnitřní štěstí, bude s Vámi,
jak to boží andělé slibovali v té divukrásné svaté
noci. Vždy si na ten den musím vzpomínat pale
stýnské krajiny, jak témě hory k nebi ční, kde
velké bílé hvězdy hoří a mezi nimiž se vznášejí
ty jasné andělské postavy.«

Jak hluboce byl dojat smrti nejoddanějšího
přítele Ot. Mokrého a jak soudí o smrti, líčí básník
v dopise Bílkovi: »Prožil jsem vážnou, převážnou
dobu, jak už víte. Byl jsem přítomen skonu ubo
hého Mokrého. Trvalo to umírání dlouho, modlil
jsem se k Bohu, aby mu ulehčil. Umírání bylo
hrozné, ale smrt není hrozná, je jen nad vše váž
ná, je to nejvyšší pro nás smrtelníky okamžik.
Povyšuje nás nesmírně nade vše zemské. Jakoby
Pán k nám přikročil blíže. — Ovšem pro ty, co
zůstanou, je to rozloučení na vždy něco tak bolest
ného, že to zrovna k zemi kruší. Ale ten těžký bol
se zlatí podrobením se vůli nejvyšší v smutný si

duše. Smutek ten není reptáním, je tichou touhou
a věrností vzpomínek na odešlé.«

, Znárodnění církve považovalo se zvláště za
bouřlivých výbuchů Husiád za znamenitý pokrok.
V jakých rukou však by se ocitlo vrchní církevní
žezlo v jednotlivých národech a v jakém poměru
by stály církve národní k cizonárodním menší
nám, o tom se neuvažovalo. Maďaři sami se na př.
snaží, aby sama katolická církev v Uhrách byla

vati maďarští magnáti; zadlužení až po krk u ži
dů. Slováci a Rumuni mají býti ze správy církev
ní zcela odstranění, a jen tací kněží mají se pový

šití za biskupy, kteří by byli ochotní býti silnou'©
porou nespravedlivému palitickému režimu. Gír
kev národní se naposledy vymstila samému: Ru-

mu, tak že místo rozmachu nastoupila ztrnilost.
hnijících vod. O veskrz znárodnělé církvi moha
medánské ani nemluvíme.

K jak prospívá národní církev protestantská v
Německu, která se nachází pod patronátem a po
ručnictvím piklhaubny? Samy evangelické >Hila
sy ze Siona« v č. 19. napsaly: »Nedávno byl od
souzen farář Burk, protože vystoupil trochu o
střeji proti sládkům a hostinským 'v přednášce.
Konsistoř ho na stížnost těchto krabů pokárala a
pohrozila do budoucna ostřejšími tresty, nepolep
ší-li se. Nota bene, táž konsistoř medlonho před
tím sama vybídla pastory k boji protialkoholové
mu! — Ještě zajímavější je případ Stierův. Stier je
farářem v Mosenách u Teltova, směru ortodoxní
ho a konservativního. Ale dopustil se té chyby, že
se domáhal bezohledné spravedlnosti. Miristerstvo
války totiž pojalo úmysl přeložiti vojenské cvi

měli spekulanti plán, jak požemky na obyvatel
stvu vynutit a pak cenu jejích do výše vyhmt.
Prokázaně věděla o tom též příslušná zeměděl
ská rada. Ale tu se do toho vložil farář Stšer a
vrhl se do boje za provedení myšlenek pazermkové
reformy. Nechtěl dopustit, aby jeho chudí farníci
byli zkrácení na úkor vyděračných spekulantů.
Neváhal se postavit ani proti úřadům, jmenovitě
obvinil zemědělskou radu z jednání nepoctivého a
oma — nežalovala. Vlastně žalovala, ale s konsí
stoře, a tato měla nejprve v úmyslu faráře vůbec
suspendovat jako nepříčetného. Ale na komec ho
přeložili páni jen z trestu na jiné místo a k náhra
dě útrat.«

Zíkův pomocník. Agrárník Zíka jest rozhod
ným pokrokářem. Proto také se těšil účinné pod
poře Času, Dra Stránského a jiných živlův pokro
kářských. | Zíkův pokrokový >Slezský Venkov
štval proti vlasteneckým katolíkům slezským jako
proti hrozné národní přítěži. A ejhle — katolický
kněz Kroiher musil honem Zikovu posici pode
příti! V Zíkově orgánu >dokazoval«, že nábožen
ství jest věcí soukromou. Tak mluví Kroiher v do
bě, kdy tu ošuntělou, prohnanou frázi odhazují sa
mi pokrokáři, protože se dají na ni chytit pouze
lidé slabomyslní. K vůli tomu, aby posílil politic
kou, křiklavě nespravedlivou agitaci strany agrár
ní, uznává za vhodno Kroiher hlásati něco, čemu
sám jako rozumný člověk přece věřiti nemůže.

Náboženství, k němuž se hlásí větší společen
ské skupiny, jest přece věcí nejveřejnější, protože
svými příkazy zasahuje do veřejného života je
dinců i celých společností daleko více než zále
žitosti politické a sociální. Ale nač začínat znovu
od abecedy a dokazovati, že sníh jest bílý? Samé
vysoké věže veřejných chrámů upozorňují, zda
skutečná víra jest skryta pouze v soukromí. O
církevních záležitostech jako o věcech veřejných
přece musili mluviti v parlamentě (a budou nuceni
tak nadále činiti) sami agrárníci — a to i v do
bách, kdy se chtěli projednávání takových věcí
vyhnouti. A církev přece jako společnost nejve
řejnější veřejné náboženství uchovává a hájí.

Rozhodně není straně agrární jedno (jak tvrdí
Kroiher), k jakému náboženství se její členové hlá
sí. Předně každé straně musí záležeti na tom, ja
kého náboženského smýšlení lidé. se k ní přihla
šují — není-li u nich příslušnost k některé církvi
pouhou formalitou. Vždyť podle toho poslanci pří
slušné strany pak řídí svou kulturní taktiku. A
kdyby v agrární straně nabyli převahy skuteční
katolíci a to tak, že by dostali do svých rukou
vedení, vystoupili by ze strany okamžitě evan
gelici, židé a volnomyšlenkři, aby si založili stra
nu novou. A mají-li v agrárním táboře evangelíci
slovo tolik důrazné, jistě agrární strana přemýšlí
víc než jiná o náboženské příslušnosti členů nově
se hlásících. Až bude strana pouhým hospodář
ským družstvem, tak že nebude musit v parlamen
tě a na schůzích zaujímati určité stanovisko k růz
ným církvím, pak by jí spíš mohlo býti lhostej
né, jaké věřící má ve svém středu. Ale ani ten
krát se takové lhostejnosti nedočkáme — zvláště
ne u agrárníků židovských a | volnomyšlenkář
ských.

A jest nepravdou zůmyslně vybájenou tvrzení,
že prý vlastně i strana křesťansko-sociální uznává
zásadu soukromosti náboženství tím, že prý při
jímá i evangelíky. Tak se dají lakovati pouze lidé
nejtupější. Jest snad naše vlastenectví věcí sou
kromou proto, že uznáváme za evangelíky i Če
chy? 'Politická strana není církev, pane Krodhe
re! Kdyby naše strana přijala ve svůj střed tisíce
evangelíků a kdyby jim docela dala větší práva
než katolíkům, ani z daleka by tím neřekla, že jest
soukromou záležitostí buď náboženství katolické
nebo kterékoliv jiné. Ti evangelíci, kteří se při
dali k nám, spočítali by se na prstech. Proto také
takové veliké výjimky vůbec nepadají na váhu.
Jsou to evangelíci, kteří po křesfansku věříti chtě
ji, dravým proudům volnomyšlenkářským se vy
hýbají —'a protože nenacházejí opory u vlastních

her protestoval, až by našinci na rychlo začali-ta
kové opuštěnce přebarvovati na katoticko! Snáše

Most katolíků: přece: neznačí jsětě lásku k cizím
Bludáma také rozhodně?nené projevem'© »soulkrů

městi nábošonství«. >
Ostatně. přece se- nastytla velice často pšílé

"žitos, aby Krolhěr okřikl:ty' agrárníky, lsteší z
náboženství. našeho: dělali: věc. nejveřejmější zva
ním, mosloucháním a chváleníso fanatických štvá
čů. vomomyšlenkářských, Pří takových. pšíležite
stech nan Ksoiber systematicky zapomínak na po
zvednnté varovného hlasu, ačkoli přece-výděl jas
ně, kam.protikřesťanské štvanice vedou. Tolik. po
zná slený, že aní >nejsoukromějšímu< náložen
ství nemohou prospívati štvanice, při nichžse lže;.
že Kristus nebyl Syh. Boží, ba že meexistowal, a.
hledí-li moderní podvodníci popírati existenci Bo
ží vůbec. Pan. Ksoiber byl ticho'jako knřátko, ale
lomí rukama, odváží-li se ve Slezsku čeští lidé'
pravdynábošenskéupřímmě-a. veřejněhájiti.

Školskýobzor.
Hygienické požadavky. poksokového učitel

stva na Mladobeleslavsku. Má-li nésti sociální po-
litika praktické výsledky, musí nutně. rozeznávati.
mezi dosažitelným a nedosažitelným. Jinak celá.
akce se bude vybíjeti v demagogických výkřicích,
které ovoce nepřinesou. Platy u mladších učitelů.
jsou tak skrovné, že lépe placený. dělník má exi
stenci snesitelnější. a. to netoliko proto, že jest
placen lépe, nýbrž. i. z té příčiny, že nemusí tolik.
vydávati na representaci jako chudý intelligent uči
telský. Učitelstvo by tedy nymi mělo soustavně.
žádati věci nejpotřebnější a pak teprve tříštiti síly
své agitace požadavky jnýum, které znovu vyža
dují velikého nákladu.

Na konferenci v. Mladé Boleslaví však pokro
koví učitelé se usnesli. na třiceti bodech o školních.
lékařích. Z jednotlimých.požadavků vyjímáme ty,
to: Školní lékaři vůbec buďte ustanoveni a to pro
každý stávající okres trvale vedle obvodního lé
kaře. Tito školní lékaři huďtež slušně honorování..
V každé škole má. býti zvláštná světnice pro lé«
kařské prohlídky. Nechť léčí. školní děti dle po
třeby i zdarma: Mají. máti.též v opatrnosti zdravíi
učitelů a hned v počátcích nemoci mají učitel-
stvu opatřovati dovolenou. Také maj v nehygie
nických a přeplněných třídách. vymčování zaká-
zati. Nechť jest jim možna pranášeti úsudek na.
rozhodujících místech o, tom, zda nemá mládež.

školní množstvím. učebné látky přetěžována. (V.
tomto případě přece nejjépe dowede podati odboc-
ný posudek zkušenost. učitelova.) Nechť jsou stálý
mi členy místních, porad. ačitelských, ješichž pros
gram byl by razšířem o. edstamec: >Školní zdra
votnictví.«

Promysleme. doltře.tyto body" | měkteré.zz
těchto jsou užitečné, Ale: snad same učitelstvo nes
promyslilo, že něktaré zásady by se v praktio:
kém provádění: staly pomtena učitelské svobody..
Dá se nadužívat všitho, zmeužíká se ideálů všech..
Jak by to dopadálo, kdyby davolená učitelstva zá-
visela hlavně na dubrozdání. školního lékaře, kdy
by slovo lékařova. rozhodamalo nad množstvím:
látky, nad zavřeném. šlaoi, sntva dovedou učitelé:
domysliti. Až by dyl lékař: pro politické přesvěd- 
čení nebo z.příčiu osobních. s učitelem v neshodě,.
ač by školráilékaří ve. smíšeném území začaji, za
kazovati vynčování v matičních školách, až byj lé
kař začal předpisovati kruhům paedagogickým, po
kud jest dovoleno pauět žactva zaměstnávatů na
staly by spory: největší.

Ale lilavně::: kde opmářiti najednou vejký ná
klad na školní: lékaře? A na jiné veliké: poplatky:
s tím spojená? Myslí: si pánové, že snad. dojde k
tomu děfve, naž budou snesitelně upraveny učitel
ské platy? Anebo —kďyby k realisaci náveků

ch došlo před vážným zlepšením učitelských
platů, pospíthalo by se pak vůbec s úpravou?

Každý, kdo celou věc dobře rozwáží, fekne
si: Což jenom školní dítě jest občanem? Neza
sluhají podobné péče i živnostníci, dělníci, sou
kramí. úředníci? A konečně: jest učedník méně
cemný než dítě školou povinné?

A cež by teprve bylo potřehé nejrůznějších
opatření pro tělesnou bezpečnost rolníků a jejích
čeledi? Kdyby jen polovici podobných opatření
žádali semědělci pro svou ochramz, nastal by tak
veliký sociální převrat, že by se každý zhrozil.
Uvažne, jak hygienicky zemědělci spí, že mas
zacházeti s kopavými koni, že jim tolik nebezpe
čenství hrozí při mlácení, při nakládání atd. A
často bývá daleko hůře, ahyne-li při práci pro
nedostatečnou ochranu živitel četné rodiny, než
dítě samo.

Kdyby měli kněží opouštěti fary, kde jest plno
vlhké plísně, kdyby měli jíti k nemocnému pouze
za snesitelného počasí, kdyby měli zaopatřovati
pouze občany, kteří netrpí nakažlivou chorobou,
pak býtaké nastal převrat veliký.

Ale má-li míti škola jediná tak veliké výsady,
ptejme se jen, kde v kterém státě zednářském se
již přikročilo k takovým opatřením. Kde jsou pla
ty učitelské ještě menší než v Čechách, tam zed

-nářské vlády nejeví ani v nejmenším tak velikou
úzkost o zlepšení školních poměrů ve směru mla
doboleslavské. resoluce.: Všude jinde.panuje ná



bijed, že ditě, které jest skutečné vážně nemoc
„né, může dojíti lékařského ošetření také i bez u
„stanovení zvláštních školních lékařů. A kde se o

šetřuje na základě specielně úřední povinnosti,

„na př. při okresních nemocenských pokladnách.
Je-li obtěžován často a zbytečně lékař. lidmi zdra
vými, pak v rozmrzelosti nad planým obšěžo

„váním vykoná i při nemocném jen tolik, co ze
vnější forma vyžaduje.

„A kdo by pak platil nové nákladné zřízení?
Většinou přece poplatníci drobní, kteří jen v říd
kých případech mají byt, odpovídající všem hy
gienickým požadavkům. Budou tedy s radikální re
formou souhlasit? Mnozí ano — ale málokdo se
zaraduje nad novým placením. To jest hlavní pře
kážka, na kterou takový návrh narazí.

Až bude blahobyt všeobecný, pak teprve mož
no podávati takové návrhy s nadějí na jistou re
alisaci. Předem však jest potřebí, aby jak učitel,
tak jiní strádající měli dostatek chleba. Nouze jest
Jedním z největších nepřátel lidského zdraví. A ob
čanstvo není tak neuvědomělé, aby cestou soukro
mou nedovedio samo hájiti zdraví svých dětí, po
kud jest "skutečně ohroženo, také bez instituce, ja
kou navrhli učitelé v Mladé Boleslavi.

Učitelské platy ve Francii. V této zednářské
zemi kypi rozhořčení učitelstva stále více, proto
že sliby zednářské vlády nepřesunují se z papíru
do života. Co do učitelských platů jest souchoti
nářská Franice v Evropě na dvacátém třetím mí
stě. Dvacetiletý učitel dostává měsíčně 87 franků.
Později se mu zvýší roční plat na 1200fr., Nejvýš
může bráti ročně za svou práci 2400 fr. Co to je
při nynějších drahotních poměrech, které jsou ve
Francii ještě horší než u nás? Francie jest dnes
jediný stát, kde bezkonfessijní výchova provede
na do důsledků. Ale zároveň jest patrno, zda měli
na mysli skutečné povznešení školy ti štváči, kte
ří vyhazovali náboženství ze školství pod heslem
všeobecné školní reformy. Učitelstvu hozena hu
bená kost laskavým dovolením, aby smělo chvá
liti ve škole různé Ferrery. Ale tohle pro zvele
bení školství znamená tuze málo. Francié netoliko
co do učitelských platů, nýbrž i co do nutné od
borné přípravy učitelské a co do školství pro odro
stlé jest v Evropě téměř na posledním místě. Pro

« to se nedivme, že jest tam tak veliký počet anal
fabetů. Proto také pojednou přestávají i u nás
strašiti nerozmyslné výkřiky: >Všecko dle vzoru
Francie!l« Nejméně by o to chtěli usilovati naši
pokrokoví učitelé, protože by »dle vzoru Fran
cie« pak úřady odkrojily kus i z té hubené skývy,
která jest nyní učitelům popřána.

Národohospodářské hlídka.
Válečný poplach mezi lidem a jeho účinek na

ávěrnictví. Strach má „velké oči. Tentokráte bojí
se většina těch, kteří něco mají. Časopisy tučný
mi literami oznamují .každý nový výstřel a před
stihují se navzájem v nejnovějších zprávách.

Obecenstvo kupí se každé chvíle u nového a
nového čísla anebo dokonce i zvláštního vydání.
V Jistech není sice obsaženo nic, co by odůvodňo
valo bezprostřední nebezpečí, ale ten chvat, ty
tučné litery, to vše uvádí dosud klidného občana
úplně z rovnováhy.

Dostáváte návštěvu za návštěvou. Bojácně
kladena jest vám nepřímo stále táž otázka: Nena
stane státní krach?

Na dotaz, co si představuje dobrý občan pod
státním krachem, zustane vám dlužen odpověď.
Nanejvýše „připomene posledního státního krachu,
o němž nikde určitě nečetl nebo slyšel zvonit..

Při další rozinluvě zjistíte, že váš spoluobčan
není ani dost málo obeznámen s dnešním finanč
ním a úvěrním ústrojím tohoto státu. — Kdyby si

čané dohromady, pochopil by, že státní dluh, v
rentách vyjádřený, má svůj zvláštní podklad v
berní síle lidu. Ta okolnost ovšem, že málo starali

„se veřejní činitelé o to, aby poučili lid o jeho ber
ních povinnostech a činili mu je snesitelnými, mstí
se na druhé straně, že lid nemá důvěry v rentu.

Jiní nedůvěřují ani vkladům v peněžních ú
„stavech. — Jest prý obava >skonfiskování« peněz

- státem pro válečnýpoklad. — Bláhoví! Stát potře
buje zlato a toho by v pokladnách peněžních ú

n málo"nalezi,kdyby i chtěl konfiskaciprovésti.
Takevý peněžní ústav, jenž by přijaté vklady

nechal ležeti ladem u sebe, neexistuje, protože
platí-z nich úrok a ten úrok musí na druhé straně
vydělati. Musí,proto vklady býti obráceny na pro

„spěch obchodu a průmyslu. V peněžních ústavech
„jsou pouzesměnky.a cenné papíry obchodníkůa

Živnostníků: úvěru.používajících vedle poměrně
malých hotovostí.

* pouze v takovém nmožství, kolik“ potřebují pro
nejbližší denňí potřebu.

-Kdyby: měly. peněžníústavy vkladyvřátiti

mím dlužníkům -a poškodily by »válice vkladatele

, eamy, z nichž většina užívá toko „neb +onobo ú
-- vyšeu,býti i opět..u jinéhoústavu.

- »Konfiskace« státní jest nemyslitelna a ne
zákonna. vlastnictví soukromé jest i v meziná
rodním právu nedotknutelno a stát musí jíti pří
kladem napřed. Proto také prohlásila v době zá
pletky srborakouské, kdy nám hrozilo | bezpro
střední nebezpečí války, vláda ústy ministra finan
cí, že obavy, jakoby stát sáhl na majetek spořite
len, jsou úplně liché.

Příklad nám tu podává konstituční Turecko.
Finančně: úplně vyčerpáno a tedy peněz velice
potřebující nedotýká se přece ani v nejmenší míře
samostatnosti peněžních ústavů a dostává zápůj
čky z Německa i Ameriky.

Naše finanční poměry jsou bohudík utěšeněj
ši, takže nejsme odkázání ani na pouhou finanční
pomoc z ciziny. Domácí finanční ústavy jsou scho
pny v případě krajní nutné potřeby ještě veliké
Sumy peněz opatřiti v cestě řádného úvěru.

Jsou proto úplně bezpodstatny obavy státní
ho krachu. Nemáme dnes státovek (papírových
peněz), jež by vydával stát a jež by nebyly kry
ty kovem nebo jiným způsobem.

Bankovky rakousko-uherské banky mají kry
tí ve zlatě, cenných papírech a pohledávkách ra
kousko-uherské banky. Jejich znehodnocení jest
úplně vyloučeno. Není žádného důvedu k tomu,
aby bylo žádáno zlato nebo stříbro místo ban
kovek. Bylo by to nejvýše škodlivo, protože by
se tímto způsobem zmenšoval zlatý poklad ra
kousko-uherské banky a snižovala hranice, do

které banka cedulová smí bankovky vydávati.
Rakousko-uherská banka není povinna ban

kovky zlatem vypláceti, tím méně možno jest žá
dati placení zlatem u ostatních peněžních ústavů.

Pro naše poměry dostaví se ovšem s určitostí
tyto účinky balkánské války:

Zmenší se dočasně vývoz do těchto zemí —
tak slibně oživený — leč s vyhlídkou na silné
vzpružení pozdější.

Vedle toho způsobí zavedená moratoria v
Srbsku, Černé Hoře, Bulharsku i Turecku obtíže
toho druhu, že nebudou odběrateli těchto zemí za
placeny našim dodavatelům včas dodávky a nebu
de následkem toho kapitál ten dále v obchodu -o
brácen a zůstane dočasně nehybným. — Avšak i
úroky jsou pojištěny, neboť běží vzdor příročí dá
le jako za normálních poměrů.

Z uvedeného jest vidno, že není ani nejmen
ší příčiny k obavám a dokonce k nepředloženým
činům, kterými se ovšem k zlepšení stísněných
poměrů a sesílení peněžnictví nepřispívá.

Také jest patrno, že v. krajích v celku probu
dilých není žádných příznaků neklidu a že jen tam,
kde není ještě obecenstvo zvláště hospodářsky
dosti pokročilé, nastanou zjevy poplašné, jako
právě v Haliči tomu bylo, kde místodržitelství ú
ředními vyhláškami musilo uklidňovati.

Obecenstvo naše chrání se nejlépe úplným
klidem a plnou důvěrou ve vývoj poměrů. (Herold
českosl. peněžnictví.)

Banka na bojišti. Bulharská národní banka zří

armády. Je to dojista novinka peněžnictví, která
znamená pro válečný postup neobyčejnou výhodu
a pro válčící stát velikou úsporu, protože bude tu
vykonáván přímý dohled k používání peněz, jichž
nemá dnes žádný válčící stát nazbyt. Občanstvu
v boji súčastněnému jest zde dána možnost míti
veškery peníze uloženy v bance, jež jest bezpeč
nou ochranou majetku. Jaký to rozdíl od našich

tázek veřejného hospodářství a poměru státu k
cedulové bance občanstvo je na rozpacích a dota
zuje se, má-li své vklady ze spořitelny vybrati a
uložiti — dokonce v amerických dollarech.

Nákladem V. Kotrby v Praze. F. Nabor: Mysterium
crucis (Tajemství kříže). Kniha III. Přeložil Ig. Zanáška.
Čena 1.70 K. Zábav večerních, roč, 33., čís. 5. — »An
dulko, mé dítě.« Obrázek z let třicátých, líčící společ
nost vrchnostenského úřednictva, copařskou, ješitnou.
Poslední svazek letošního 14. ročníku »Ludmily.« Na
celý ročník Ludmily předplácí se 2.20 K. — J. Ježek:
Stárnutí. Známky, některé příčiny stárnutí a zvláštní
Jeho choroby, léky atd. Za 40 hal. — Rajská Zahrádka.
Vychází 10krát za rok za 1.60 K. Pořádá J. Bartoň.
Roč. 21., čís. 4. — Poklad věřících. Lidový list k uctění
Nejsv. Svátosti Oltářní Řídí P. M. Švec, roč. 13., čís.
9. Vychází měsíčně za roční předpl. 1.20 K. — Garnisons
predigten. Napsal dr. R. Zháněl .Cena 2.20 K.

„Z eakladatelství kalhtiskárny benediktinské v Bruě.
Hlídka. Vědecká revue. Řídf dr. P. Vychodil. Roč. 29.,
čís. 10. Vychází měsíčně za roční předpl. 10 K —
Náš Domov. Obrázkový měsíčník pro lid. Řídí J. Vé
voda. Roč. 21., čís. 10. Roč. předpi. 4 K. — Škola Bož.
Srdce Páně. Časopis pro katolíky atd. Řídí P. P. Hlo
bil. Roč. 46., čís. 10. Předpl. za rok 3.20 K. — Květy
marianské. Lisť měsíční ctitelů Panny Marle. Pořádá

diitební knížka. Úplsá modlítební knížka pro každého,

pastcích a pobožnostech | posvátných předmětech, kte

ré sv. Cirkevodpustky nadala. Napsal dr. J. Ševčík.
Cena 4 K.

Nákladem J. Otty v Praze. Spisy L. N. Tolstého.
Lidové vydání: Vojna a mír. Seš. 29—22. po 20 hal. —
F. Heritesa Sebrané spisy. DA X. Na niti humoru. Sešit
12—14. po 30 hal. — Salvator (Pařižští Mohykáni.) Ro
mán. Napsal Al. Dumas. Ilustroval V. Oliva, přeložil
dr. J. Sterzinger. Seš. 22.—24. po 30 hal.

Časopis katol. duchovenstva. Řídí dr. F. Kryštů
fek, dr. J. Tumpach, A. Podlaha. Roč. 53., sešit 8. Ná

Vlast. Časopis pro poučení a zábavu. Řídí T. Škrdle.
Roč. 29., čís. 1. Obsah: V. O. Hlošina: Husité a Cister
ciáci. VI. Pitnerová: Maloměstští vlastenci. P, Holý:
Kardinál Newman. J. Halouzka: Pohledy do života cír
kev. a vlasteneckého na Moravě. T. Škrdle: Dvoje
prázdniny. Al. Jašek: Volné kapitoly z otázek cyrillo
methc Jčiských. F. Wolf: Matka. A. Rejzek: Bludy M.
Jana Husa o církvi. F. J. Konečný: Masarykova obra
na Macharovy »Čítanky.« — Roč. předpl. 10 K.

" Božena Němcová. Sborník statí o jejím životě a díle.
1820—1862.Redakcí V. Černého vydala Učitelská Jed
nota »Komenský« v Náchodě. Illustroval Ad. Kašpar.
Nákladem Em. Šolce v Karlíně. Sešit I. a 2. Památník
tento počal právě vycházeti a bude obsahovati asi I5
sešitů po 50 hal. Dílo toto zasluhuje vší pozornosti.

. Kazatel. Homriletický čtvrtletník. Pořádá Fr. Ji
rásko. Roč. předpl. 7 K. Roč. 19., čís. 4. Nákladem R.
Prombergra v Olomouci. Jako knihovna Kazatele čís.
40. vyšlo »Vademecum«. Pomůcka k promluvám zpověd

ním. Díl 1. Sebral V. M. Váchal. Za 2.50 k
Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F. Vaněk.

Roč. X., čís. 11. Vychází nejméně 1l0krát v roce za
předpl. 6.60 K. Nákladem E. Šprongla v Pelhřimově.

Venkovan. Kalendář českých katol. zemědělců na
r. 1913. Řídí F. Vaněk, J. Krejčí a F. Šafránek. Roč. V.
Cena 1 K, tucet 8 K. Objednávky vyřizuje Sdružení čes.
katol. zemědělců v Praze I.

Výklad zákona o myslivosti, platného pro králov
ství České. Objasněno ze zásadních, hlavně nejnověj
ších rozsudků nejvyšších stolic, a opatřeno všemi po
třebnými vzorci různých protokolů, hlasovacích se

znamů, nálezů smluvčího soudu, vzorcem smlouvy vzá
jemné, žaloby o náhradu škody zvěří způsobené atd.
Jako pomůcka pro funkcionáře, samosprávné, obecní ú
řady, honební výbory, jakož i každého občana honitbou
se zabývajícího, napsal Edv. Srb. Vydání druhé, roz
množené a vzorci opatřené. Nákladem A. Reinwarta v
Praze. Za 1.50 K.

Věnec vavřínový. Sebraných spisů Václ. Vlčka seš,
2. za 24 hal. Nákladem Vaňka a Votavy na Smíchově.
Spisy Vlčkovy jistě si zaslouží vší pozornosti.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. »Světem práce a
vynálezů«. Seš. 1., cena 28 hal. Množství illustrací. Ob
sáhlé, populárně psané a při tom vědecké dílo, všíma
jící si všech oborů technické práce. — V. Rákosi: Ve
lví kleci. Seš. 9. a 13. po 30 hal. Vilímkovy Humoristic
ké knihovny řada V.

Hlídka literární a umělecká. Kritický čtrnáctiden
ník. Svazek I., čís. 5.—7. Vychází v půlročních, obsa
hově ukončených svazcích. Svazek tvoří 12 čísel, která
vycházejí 2. a 4. pátek v měsíci. Předplatné na celý
svazek 4 K. Administrace v Praze-VIll.

Věstník díla šíření víry. Časopis věnovaný zájmům
katol. missií v zemích pohanských celého světa. Vy

chází šestkrát ročně. Nákladem arcidiecésního ředitel
ství v Praze. Roč. I., čís. 4

Jak uchránime ovoce jádrové proti ničivé skvrnito
sti. Lidové knihovny zahradnicko-ovocnické sv. 1. Ce
na 50 hal. Vychází I2krát ročně. Vydává a rediguje F.
Melichar v Praze. V komisi Ústř. knihkupectví (A. Neu
bert) zemědělského v Praze.

Literární. Počátkem listopadu počne v Prostějově
místo zaniklého »Nového Života« vycházeti illustr. ka
tol. měsíční revue »Archa« pro umění a život pod ve
dením Karla Dostála Lutinova. Roční předplatné 6 K.

O ukázkové číslo lze se už nyní přihlásit na adresu:
Nový Život (Archa) Prostějov.

Ryme a špryme, hanácké obrázky veršem od K.
Dostála Lutinova právě vyšly s uměl. výzdobou od
Jano Kóhlera. Lze dostati v administraci »Ječmínka« v
Prostějově (za 1 K).

Dějiny Srbska, Bulharska a Černé Hory. Na Bal
káně slovanští naši bratři Bulhaři a Srbové odhodlali se
k boji za svobodu, lidskost, k boji — doufejme — po
sledníinu proti odvěkému nepříteli křesťanstva, Tur
kovi. Kdo chce hloub sledovati příčiny tohoto zápasu,
musí nezbytně seznámiti se i s minulostí balkánských
národů. K tomuto cílí doporučujeme dílko »Dějiny Srb
ska, Bulharska a Černé Hory«, ozdobené 43 obrazy a
3 historickými mapkami se zajímavým textem na 240
stranách (cena 1.60 K). Knihu tu vydal František Hrnčíf
v Nymburce.

p Matolieký ponážní ústar

„věrní družstvoEliška“
v Hradci Králové (Adalbertinum)

úrokuje vklady 4: —B9|o

Družstvo podiškápovinnérorisi Jednoty
7 záložen.
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» napůlroku óK—h

Letošní Dušičky.
Den Všech věrných dušiček — chvíle elegi

ckých vzpomínek, smírných modliteb, čas proseb
za mír věčný, klid nerušený. Ve dni tom'tlumí se
hněvné vášně, mysl zapomíná na nepřátelství, vy
ciťuje se hluboce závislost lidí na Všemohoucím,
který aspoň tehdy, kdy duše do brány smrti vkro
čí, udílí stálý pokoj těm, kteří jej v životě pozem
ském upřímně hledali. Ve chvíli, kdy kráčí kře
sťan hřbitovem od hrobu k hrobu, vznítí se v srd
ci soucit nejtklivější. Ústa šeptají: »Milosrdenství,
Pane, milosrdenství pro ty, kteří již zde odpočí
vají — i pro všecky lidi, kteří teprve k hrobu
kráčejí.«

Hrob křesťanský mluví k duši mocně, vyrov
nává rozdíly stavovské i různé proudy, které na
sebe dříve prudce narážely. »Pokoj svůj dávám
vám«, praví podoba umučeného Krista na četných
kHižích hřbitovních těm, kteří se před nimi za
stavují.

Také jinde, mimo sféru křesťanskou mluví se
mnoho o potřebném pokoji, o odzbrojení, ustavič
ném míru. Ti však, kteří prohlašují, že zbudují pa
lác dokonalého smíru na základech mimokřesťan
ských, sami svou rozpínavosti, neústupností a de

. spocil jsou nejhoršími rušiteli pokoje. Bezohledné
komandování, obmezování osobní svobody, jaké

. páchají, musí konečně naraziti na protitlak, začne
vír, rozproudí se válka. A nikdy tolik válek ob
čanských neviřilo, jako právě za dní nynějších,
kdy štvaví dermagogové přikazují kaprálským způ
sobem klid lidem těm, které chtějí zbavovati neza
dajných práv.

A ty mírové konference států evropských v
Haagu! Čím se více konferovalo, tim se pečlivěji
zbrojilo, a tak se bezděčně dokázalo, že bez pev
ných základů náboženských mluví se o věčném
míru jenom do větru.

Dušičky — den posvátného klidu! Ale na Bal
káně v ten čas tekou potoky krve, planou vášně
přímo šílené. Akdo vlastně připravoval ty oka
mžíiky hrůzy, pláče, zoufalé sebeobrany ?Byli to
diplomati, kteří div že se neumluvili dokazováním,
že balkánští Slované nejlépe udělají, „ponesou-li
s klidem pověstný >status guo« (stejný -stav poli
tických hranic na Balkáně). Titéž pokrytečtí chva
lořečníci ratolesti míru však dobře viděli, že >sta
tus guo« usiluje se vší barbarskou sveřepostí ru
šMiněkdo zcela jiný než křesťanští Slované. Viděli,

OFEUILLETON
NA KŘESŤANSKÝCH HŘBITOVÉCH| JERUSA

LÉMSKÝCH.
Píšeprof.Dr.Josef Slabý.

Jediná brána, která se nyní nalézá ve východ
ních hradbách města Jerusaléma, směrem ku hoře

- Olivetské, slula kdysi branou >ovčí«. Mohamedáni
ji nazývají >bab sitti Mirjam« t. j. brána Panny
Marie. My ji.jmenujeme >Štěpánskou«, protože
touto vyvrhli, jak sv. Lukáš ve Skutcích apoštol
ských vypravuje, židé jáhna sv. Štěpána, aby ho
kamenovali, Místo, kde byl ukamenován, nalézá se
něco dále -na pravo od.cesty — je to vápencová
skála se dvěma rýhami. — ,

Za několik minut odtud octneme se v údolí
„Josafat. Co myšlenek rojí se z paměti při pohledu
'na toto památné místo, jehož jméno je jistě kde
"komuznámo! Sklání se od severovýchodu Jerusa
(érna stále více dohloubky, zárovelt se ftžíc a bě
žít vedle zahrady Cethsemanské K jihu, kdež se

"spojuje s údolím zvaným »Ben Hinnome. Je pusto, |fako vypáleno. Potok Cedron, který v ziminíchmě
šicích jim protéká, je úplně vyschlý, pó vodě ani |
památky. Avšude, kam 'oko zálétne,;náhrobní ka
meny hřbitovů židovských a mohamedánských,
holé skály, tu a tam nahnutý, šedivý, zakrnělý,
zvolna usýchající stařec — strom .. . Vše tu přípomínásmrta —60ud.... 4.
25, A nymí se odebeřme ku bráně Sjenské,či jak
-Abdnas říkají >bab en- nebi Daúd«, směrem ku >ve
Šeřadiu.« Několik minutpředním přijdeme do ná
dvoří arménského kláštera.Ohremný vinný keř

FOTOGRAFIE

V Hradci Králové, dne 31. října 1412.

že Turčín řádí vzdor berlínské smlouvě mezi slo
vanskými pokojnými poddanými jako Tatar nad
zemí právě dobytou. Viděli, že v Makedonii celá
desitiletí dochází k horším výjevům než mezi 0
trokářskými kmeny v temné Africe. Různí »příte
ličkové« Slovanstva na četných schůzích horlivě
mluvili o moderních úkolech humanity, psali dlou
hé články o tom, co kde třeba činiti, aby se žilo
nejpohodlněji. Ale k zoufalým výkřikům nešťast
ných, ubíjených obětí byli slepí a hluší. Nechali
řáditi mongolské otrokářské roty hned před svými
okny. Jen aby se v nejmenším »neporušil« status
guo!

Křesťanům nesměl se dovoliti ani stý díl to
ho, čeho mohli užívati plnou měrou bezcitní a líní
hrobaři evropské kultury. A že tak dlouho se dalo
svědomí vzdělané Evropy uspávati, svědčí jen o
tom, jak železnou ruku má židovský tisk, který po
celých 30 let tolik tureckým barbarům nadržoval.

Turek ani nemá tolik viny jako ti, kteří ho
svým ochranným štítem přímo sváděli k stupňo
vání bujnosti. Intervence ve prospěch křesťanů dě
lá se jenom na oko, Mongol věděl, že se takové
kontrole může smáti do očí.

Všichni mocní utlačovatelé byli na straně je
ho. Německo netoliko sledovalo vytrvale politiku
turkofilskou, ale vyslalo i četné důstojníky, aby ar
mádu turecku vycvičili k bojům proti křesťanským
občanům. Maďaři, kteří tolik Slováky utiskují, by
li velmi nemile překvapení prvými | vítězstvími

)

spálí, a tak není divu, že sveřepý Mongol podu
najský tleskal.při rozpínavosti Mongola cařihrad
ského. Nikde ge tak často neozývá heslo »rovnosti
a svobody« jako ve Francii. Jak však zednáři fran
couzští rozumějí uplatnění takých vzletných slov v
praksi, patrno z fanatického pronásledování fran
couzských milosrdných sester. Po konfiskací cír
kevního jmění nastala ve Francii nerovnost da
leko horší než předtím, protože z jmění zabrané
ho se obohatili ti, kteří již měli stejně statícíce ne
bo miliony. A když se rozlehly zvěsti, že se při
pravují Slované bájiti svá práva tasenou zbraní,
hlásili, že jim do války peněz nezapůjčí. Francie
prý musí býti pro zachování turecké državy, pro
tože jest angažována v Turecku obrovskou sumou
dvou. miliard. Kdo jest však tato »Francie<? Jest
to výhradně několik židovských ©milionářů, dle
jichž pokynů musí mnoho činiti francouzští stát

níci..——————
rozpíná zde své ratolesti kolem vrchní galerie klá
šterní budovy. Člověk chápe, jak plným právem
dí Písmo sv. o panování krále Šalomouna, že »by
dlel jedenkaždý beze strachu pod svým vinným
kmenem . . .<; zde pod tímto by se mohlo posa
diti několik rodin. A venku, hned za branou, na
posvátném, staroslavném Sioně, nalézají se všech

vedle sebe. Posvátné ticho panuje vůkol.... ©
Často. jsem dlíval v tomto posvátném zátiší.

S pohnutím patřil jsem na tu zem, po níž do »ve
čeřadla« kráčel kdys Mistr drahý ... V následu
jicích řádcích laskavému čtenáři prostince předklá
dám to, co jsem zde zajímavého spatřil.

+ .

Ode brány Sionské je nejblíže hřbitov řec
ký. Leží vysoko nad zasmušile tichým údolím Hin
nomským. Skvostný je s něho pohled na jižní a ji
hovýchodní část judské hornaté krajiny. Zdobí jej:
květiny a stromy: cypřiše, pinie a mandlovníky.
Je chráněn zdí tři metry vysokou, ve které se na
lézají dva vchody: jeden větší pro pohřební prů
vody a druhý menší, kterým jen jeden člověk pro
jíti může. Oba jsou dnem i nocí střeženy. Nade
vchodem větším je kamenná deska a na ní je tento
symbol: kříž, spočívající na lidské lebce. Připo
míná kříž Kristův, který dle prastarého podání.
stál nad místem, kde byla zakopána lebka Ada
mova, kterou pak několik kapek krve přesvaté:
svlažilo.|- , M

Většinahrobů je pokryta kameném vápencem.,
Na křížíchu hrobů vztýčených jsou zavěšeny sví-'
tilny, které rovněž „připomínají Spasitele, Světlo,
světa. Nápisy na náhrobcích jsou řecké, arabské:
a ruské. Jeden takový arabský nápis zní:

Inserty se počitajílevně. m A .
Obnova vychází V pátek v poledne. Ročník XVIII

Když začaly se trousiti první zprávy 0 kře
sťanských vítězstvích, židé se útrpně jen usinívali:
+Sotva jsou ty zprávy pravdivé, ale jestliže Čer
nohorci opravdu něčeho dobyli, však jim Turek br
zy schladí bojovnou krev.« Ale když došly tele
gramy o velikých úspěších vojska srbského a bul
harského, bylo pozorovati rozmrzelost na tvářích
židů českých i německých bez rozdílu. Jak? Turci,
tato veliká záštita balkánských židu, tito dlužníci
židovských kapitalistu, že prohrávají? A již také
pracoval široce rozvětvený žurnalistický aparát ži
dovský na vyrábění podvodných zpráv z bojiště,
na zastrašování křesťanských vítězu, na vybízení
velmocí, aby honem svou intervencí Turka nějak
zachránili.

Jak si dovedou hráti židé mistrně na přátele
utlačovaných lidí tam, kde sami utlačovati nemo
hou! Ale v době zkoušky škraboška padá s očí
ihned. V Turecku židé se připínali k Turkům, v U
hrách jsou předními podpůrci násilné politiky ma
ďarské, v Paříži spolu se zednáři pronásledují
dělnické a učitelské syndikáty, ve Vídni jsou ve
likými Němci. A »českého« žida nepoznáte, jakmi
le tento vkročí do území uzavíraného. Vždycky
na straně silnějšího, utlačujícího!

Tu tedy máte řadu předních »přítelíčku« bal
kánských Slovanů. Němci ve Vídni a v Berlíně,
kteří se dříve Rusku vysmívali, s nervosním ro
zechvěním pozorují, jak stoupá slovanský kurs a
jak záludné choutky císaře Viléma na Balkáně
rozpadají se v niveč. Ano — již konečně přesta
nou nadutí Germáni | pohrdati »méně cennými«
Slovany. A vítězsví slovanských zbraní bude míti
mocnou ozvěnu i v Rakousku. Nyní němečtí di
plomaté již nebudou tak ochotně posluhovati růz
ným Sieghartum, ale k vůli upokojení vnitřních
poměrů musí se vážněji zamysliti nad oprávněný
mi požadavky Slovanstva, jež přece tvoří v Ra

»Chorého muže« udržovaly při životě a kru
tém řádění jenom umělé injekce těch, kteří se
dávno měli postarati, aby vážný kulturní pokrok
byl i na Balkáně zbaven sveřepých pout. Kdo ří
ká, že jest náboženství věcí soukromou, anebo že
každá víra dobrá, jen když se dobře zachovává,
nechť popatří na kontrasty tábora kříže a tábora
půlměsíce na Balkáně! Kdyby si nebyli zachovali
Slované křesťanskou víru, kdyby se byli poturči
li, shnili by zároveň s mohamedánským Mongolem.
Jest to viděti na těch Slovanech balkánských, kte

»Hrob stal se mi údělem, smrt sklátila mne v
země lůno! Ó běda této rány! Kde jsou bratří mo
ji, na něž jsem vždy patřil? Já sám jsem zesnul
a žádný z nich se mnou nezemřel... «

Jedenkráte jen spatřil jsem hrob, který nápi
sem svým silně připomínal na hroby moslímské.
Snad ten, který v něm odpočívá, býval kdysi vy
znavačem Prorokovým. Nápis ten zní: »On jest
věčně žijícím.« Právě těmito slovy pravidelně za
čínají arabské nápisy na hrobech ©mohamedán
ských. Pak je tam vytesána kniha a na ní citát z
Písma sv. (rovněž arabsky): >Já jsem Vzkříšení
a Život.c Po té následuje iméno nebožtíka a da
tum jeho úmrtí.

Na jiném hrobě lze čísti tento rovněž arabský
nápis:

>V tomto hrobě na hřbitově svatého Sionu
odpočívá nebožtík.. . z Ramallah. Prosíme Boha,
Vznešeného, Velebeného, by jej přijal v lůno A
brahama, Isáka a Jakuba, by jej povolal na místo
odpočinku, do ráje, kde odpočívají duše spravedli
vých. A pak račiž jej Pán přijmouti v počet svých
svatých andělův. Amen. V sobotu, dne 23. červen
ce 1883.«

Zajímavý je následující (arabský) nápis:
»Ty, jenž na zemi v hrobě odpočíváš a tam

nahoře sanděly pěješ, jehož prolitá krev svlažila
růže, jež kdys tvé čelo zdobily — odpočívejž nyní

- Jest to jinoch, jehož šat byl v krvi smočen,
jehož tvář v nebi, zásluhou dobrých skutkův, za
se se zastkvěla bělostí. Jako vítěz odtud odešela
nyní nalézáse v radosti, chráněn jsa u trůnu Ctl
hodného.

Přijal ve své lůno svého strýce
Eliáše a vzdal Bohu čest. Upomínka



ří se již dávno přiznali k Mohamedovu Koranu.
7 AToždílnost povahy vyniká ostře i napoli vá

"Ječném. Turci zapalují ze msty. chaty křesťanů,
kteří jsou jejich poddanými, usekávají jim údy,
zohavují mrtvoly. Ale své raněné nechávají na
krku křesťanským ošetřovatelům. Slované se za
jatými Turky zacházejí tak vlídně, jako s hosty.
AŽ křesťané vítězně dobojují, povede se v zabra
ných krajích lépe i Turkům samým. Tohle dobře
ví Porta, o tom jsóu přesvědčení sami Turkofilo
vé — a přece házejí Slovanům klacky pod nohy.

Musil tedy nastati krvavý boj, aby se vybo
joval pokoj skutečný, nikoli jen předstíraný. A
příčinu nynějšího krveprolévání hledati jest hlav
ně mezi těmi, kteří udržovali všemi desíti budovu
nejprohnilejší, jakou ani sami turečtí vojáci větši
nou hájiti nechtějí (jak svědčí výmluvné zprávy).
Když společnost proradných, křivopřísežných zed
nářů proti vůli ohromné přesily konservativního
obyvatelstva spáchala v Portugalsku krvavý pře
vrat, mocnosti bez dlouhých protestů uznaly no
vou republiku. Ale týraným křesťanským Slova
nům tytéž velmoci neustále vyhrožovaly: »Začne
te-li s tasenou zbraní se hájiti, postaráme se ihned
o to, aby byl zachován status guo! Chceme, aby
byl »pokoj«.

»Pokoj — a není pokojel« odpověděl by staro
zákonní prorok. Pokoj nastane teprve tehdy, až si
ho Slované vynutí na tureckých zločincích.A tak
doufáme, že o příštích Dušičkách již na Balkáně
nepoteče krev, nebude tonouti zrak v proudech
trpkých slz. Zbudou sice elegické vzpomínky, ale
srdce osvobozených Slovanů bude rozechvívati
nadšené heslo: »K novému životul«

Žalostné tiasko.„Volné Myšlenky“ se
„synem“ zvělnělého biskupa Halše.

Od ledna 1911 tropila pokrokářská veřejnost
pustou vřavu s domnělým synem zesnulého bisku
pa Haise. »Obnova« a po ní »Štít« projevily hned
z počátku náhled, že běží o dobře smluvené taže
ní lupičů cti k pokálení památky zesnulého církev
ního hodnostáře, jenž zanechal po sobě čestnou
paměť ušlechtilého a lidumilného člověka. Ač
koliv bylo průhledno, že hrdina dramatu Petr Fr.
Hašlar, tovární děkník, je hříčkou v rukou rafino
vaných fanatiků z Volné Myšlenky, bylo přece
nutno naň podati trestní oznámení, aby napovola
ném místě podal důkaz o svém domnělém původu.
Zejména bylo žádáno, aby se vytasil s původními
dopisy biskupa Haise, jež prý byly svého času
zaslány matce Hašlarově a mohly nesporně do
kázati pravý původ Hašlarův.

Volné Myšlence však z pochopitelných důvo
dů mnoho na tom záleželo, aby Petr Hašlar zůstal
v šerém přítmí a nebyl podroben soudnímu vy
šetřování. Proto mu přeochotný zástupce dr. Bar
tošek přímo zakázal, aby se osobně nikdy k soud
nímu výslechu nedostavil. Dr. Bartošek mluvil za
Hašlara sám a citoval na důkaz jen mrtvé svědky.

Na nás dělala obhajoba dra. Bartoška dojem,
že se odehrává před soudem fraška >Mlynář a je
ho dítě«, protože byli jen mrtví lidé na svědectví
voláni, kdežto obžalovaný Petr Hašlar. nejlepšímu
zdraví se těšící, nesměl k přelíčení, jak si na to
sám později u soudu stěžoval. Celý vymyšlený
»dramat« Hašlarův se zakládal: 1. Na předstíra
ném sdělení zesnulého děkana Šimona v MI. Bole
slavi, 2. na domnělém tvrzení zesnulého vlastního

na rodinu Mansurovu spočívá v
okrase silných sloupů náboženství.«

Tento nebožtík pravděpodobně zemřel smrtí
násilnou. Tenkráte as byla na jeho náhrobek na
psána první část nápisu. A když později zemřel
jeho strýc Eliáš, který ve stejném hrobě byl po
chován, byl přidán dodatek.

Ale takovýchto delších nápisů nalézá se tu
poskrovnu. Z pravidla jsou věty zcela stručné:

»Totoť jest hrob (>daríh«, t. j. »jáma«, odpoví
dajíct hebrejskému >bór«, Is. 38,18) . . . zemřel (da

tum). . < .
Hned vedle je hřbitov katolický. Latinsky zo

ve se coemeterium (cymiterium), z řeckého >kol
métérion« t. j. »místo odpočinku.« Název tento jest
původu biblického. Písmo sv. mluví totiž o spán
ku mrtvých (řecky koimásthai), po kterémž.ná
sleduje procitnutí a sice jako protiklad spánku
věčného (somnus aeternalis) nápisů pohanských.
»Koimétérion heós anastaseós« — »místo odpočin
ku až do z mrtvých vstání« lze čísti na řeckých
nápisech.

I tento je obehnán vysokou, pevnou zdí. Stráž
cem jeho vchodu za mého pobytu byl černý syn
dálné Nubie. Je bohatěji vyzdoben, nežli hřbitov
řecký. Nalézá se na něm pěkné stromořadí. Něko
lik cypřišů, pinií a keřů rozmarinových stíní jeho
hroby. Jeho náhrobky sestávají většinou z jedno
duchých, nízkých, plochých kamenův. Některé již
jsou značně sešlé. Jsou to ponejvíce náhrobky a
rabské, na západní části hřbitova. Nápisy na těch
to hrobech jsou skoro výhradně arabské. Jeden

zní: .
»Zde v pokoji odpočívá oplákávaný . . „ ze

»vlastnoručních« dopisech Zésnulého biskupa Hai
se a 5. na dobrozdání zesnulých dvou lékařů z
okresu boleslavského.

Samí jen mrtví svědci a kdo si ze živých do
toho »přesvědčivého« důkazu smočil, odnesl to 0
studou, pokud se dovede ještě styděti.

Co o celé té pusté Štvanici proti cti zesnulého
biskupa soudil hlavní hrdina, Petr Hašlar, přečte

do konkrétní logiky notnou díru. To -se všecko
stalo po 25letém vladaření kritických realistů v
Čechách! Historický dokument pro kulturmího

dějepisce. O

'

|

dra. Bartoška.

prohlášení: ©>Prohlašuji bezpodmínečně, že jsem
neměl a nemám žádného věcného důvodu anl pa

Volné listy.
Úprava kněžského služného. V Rakousku má

nepoměru, bude zlepšeno, a důsledně že chudým
církevní funkce budou konány zdarma. Podotý

ní a nebudu jich nikdy a nikde opakovati. Lituji

mých soukromých záležitostí, ale i přímo mých
bezdůvodných tvrzení pro své účely novinářské,
kterými byla snižována čest a světlá památka bi
skupa Haise, vykořistily a mne do sporu hnaly a
svedly. Odsuzuji to, že bylo mých bezdůvodných
a nedokázaných hanlivých tvrzení vykořisťováno
nesvědomitými lidmi na pohanu zesnulého církev
ního hodnostáře a celého kněžského stavu.

Prohlášení toto činím, aby zlé počínání nepo
volaných osob bylo neškodným učiněno. Tomu na
důkaz můj vlastnoruční podpis. ©

V Hradci Králové, 28. října 1912. Petr Franti
šek Hašlar v. r.«

Z úst svedené své oběti vyslechli pánové z po
krokového tábora zdrcující odsouzení svého su
rového hyenismu, jaký po 2 léta tropili na hrobě
lidumilného a dobrého člověka. Kdyby měli jen
trochu lidskosti ve své vylhané a předstírané hu
manitě, dali by zesnulému žádoucí zadostiučinění
pro spáchané pohany. Ale kde pak lidskost u hla
satelů humanity! © Nechutný a předem ztracený
spor vlekl se téměř 2 léta, při čemž zásluhou ob
hájce rodiny Haisovy, advokáta dra. Petra byly
roztrhány všecky nitky ďábelsky nastrojeného
přediva lží a výmyslů. Tak skončila výprava Vol
né Myšlenky na spustošení hrobu zesnulého bisku
pa naprostým fiaskem a zdrcujícím odsouzením.

>Obnova« napsala, že zmíněný hyenismus na
hrobě dávno pochovaného a bezbranného člověka
bude trudným dokladem zvičilosti pokrokových
lidí a jejich mravně zchátralé žurnalistiky. Dnes
můžeme vším právem přibíti tute zvrhlost na za
sloužený pranýř jako kulturní dokument doby,
která ve svém fanatickém boji proti církvi neští
tila se žádné podlosti. Že při ohyzdné této aféře
vystoupil na jeviště také >nejlepší český člověk«,
veliký básník a mudrc J. S. Machar, je pro celou
českou veřejnost zjevem žalostným. Je to přímo |

jest tak nepatrná, že v chystané- úpravě mělo by
účelně postaráno býti o to, aby odstraněna byla
docela. .

Neváháme říci, že odstranění štóly jest po
žadavkem společenským a zájmem církevně-ná
boženským a že péče o vhodnou úpravu kněž
ských platů měla by nésti se k tomu, aby tohoto ú
čelu bylo plně dosaženo. Ovšem musilo by se pro
hlédati k tomu, aby tam, kde pro lidnatost jest
kněžím mnoho pracovati, úprava dle tohoto zře
tele byla provedena buď drahotními přídavky, ne
bo zvlášť kombinovanými kvinkvenálkami. ©

Řekli jsme, že odstranění štóly jest požadav
kem 'společenským. Všichni rozumní lidé jsou toho 
mínění, že vybírání štóly jest kněze nedůstojno a
že úpravou platů jest odstraniti úhony a mrzuto
sti, které odtud plynou. Toto mínění, a lépe řeče
no přesvědčení, jest tak obecné, že se s ním pot
káš na každém kroku, při každém rozhovoru, kte
rý dotýká se nějak postavení knězova v nynější
společnosti. A nemluví v tento rozum jenom ob
čané, kteří kněžský úřad dle spravedlnosti nestran
ně posuzují, ale mají tentýž úsudek i rozumní svo
bodormyslníci, kteří, zachovávajíce si samostat

nost myšlení, nestali se posud duševními otroky
volných myšlenkářů, pokrokářů a socialistů. Ja
kým přežitkem jest štóla, jde na jevo jmenovitě
z toho, že všechna povowní intelligence berou nr
čitě stanovený plat svůj buď z pokladny zemské
nebo státní, a jen kněz určen jest k tomu nedů
stojnému zaměstnání, aby doplňky k životu po
třebné vymáhal od občanů, kteří žádají jeho slu
žeb. Farníci v nejdůležitějších okamžicích života
musejí se zabývati peněžními zájmy, a kněz pé
svátné funkce musí spojovati s nesouzvukem hmo->
ty. Tak se stává, že kněz často vychází s prázd
nou, protože na smlouvání nemá talentu a protože
věc po této stránce z duše se mu protiví.

Pro konečnou úpravu těchto poměrů mmo
hem důtklivěji mluví ještě zájmy nábožensko-cír-.

ru< ze dne 4. března 1912 snažil se neurvale za
křiknouti všecky obhájce třísněné cti biskupovy.

měřili si takovou cestu boje, že podvrácením váž
nosti ke knězi usilují o zničení náboženství vůbec,

čest bližního a mohl se ukázati aspoň trochu tím
proslulým mudrcem, kdyby byl v průzračném

|
Vydatným pomocníkem snah jejich jest jim ovšem
také štóla, které proti knězi všemožně využívají,

svou lehkověrnost odnáší si z bojiště notnou jízvu,
ale ne na prsou, nýbrž na zádech.

výnosném řemesle. Tu marno jest dokazovati že
farníci platí i na stavy jiné a že kněz chce také

———————2 ——————
snul (datum) .. ., zaopatřen sv. svátostmi, ve stá
ří 33 let. Smilujž se nad ním Bůh mnohým milo
srdenstvím a zahrniž jej svou blahovůli a odpu
štěním. Čí oko by zde neprolévalo slz, čí srdce
by smutkem nezměklo nad ranami času, který pro
ti jeho lidem tak nevěrně se chová? Zdáť se: (čas)
jest střelou a my její terčem .. . Dejž mu Bůh
bydleti v ráji a vylejž naň plnost svého zalíbení.
Modlete se zaňí«

U severní a jižní hřbitovní zdi jsou hroby E
vropanův, s italskou, německou a francouzskou
mateřštinou. Nad nimi jsou kamenné neb bronzové
desky, do zdi zapuštěné. V této části je skoro
vše tak upraveno, jako bývají upraveny hřbitovy
na Západě, obzvláště italské. Na jedné desce je
na př. následující nápis:

>Zde odpočívá
Jindřich svob, pán z Behr-ů
jenž jako horlivý katolík
zaopatřen sv. svátostmi
v rakouském poutním domě
25. února 1885
svou krásnou duši Bohu "
úplně oddaný vydechl.

R.LP«

Roku 1899 pochoval jsem na totnto hřbitově
Čecha Václava Plrkla, rodilého z České Třebové.
Vystěhovav se z vlasti, žil delší dobu na Rusi.

Pak přišelk poutníkydo sv. Země,kdedelší léta žil. Bylznámý po celém Jerusalémě pode
jménem >Wonzel batrak t. |. patriarcha Václave,
protože chodil po městě s křížkem v ruce, jako
patriarcha,

M, —l, a,
Hned vedle je hřbitov arménský. Má velmi

nepravidelný tvar. Zdobí jej četné cypřiše a pinie.
Nápisy na jeho náhrobcích jsou zajímavější než
na hřbitově řeckém a katolickém, či — jak. se v
Jerusalémě všeobecně říká — latinském. Jsou pře
valnou většinou arménské, Jen tu a tam je přidán
arabský překlad. Předložím laskavému čtenáři jen
ty nejtypičtější a pokud možno v doslovném pře
kladu: "

»Jsem snaživý Vartabed (t. j. doktor učeno
sti). ... přítel knih našich předkův. Cestoval jsem

a nové rukopisy. Napsal jsem vlastnoručně pamě
tihodné knihy. Ach, zanechal jsem je všechny v
temnotě (t. j. neuveřejnil jsem jich), jen jsem je se
psal. Otče, odevzdávám je všechny Tobě! Plody
své píle zanechávám po sobě jako odkaz. Vydej
te jel«

Jiný nápis:
»Blahoslaven jsi ty . . „ kterýžto jsi se zrodil

uprostřed chudých, že nyní odpočíváš v láně Si
onu v Jerusalémě. Oněměl tvůj libozvučný hlas.
Již více nepěješ píseň: »Jak bláženým je století;
duše, reochabuj' (začátek jedné arménské církevní
plsně). Tvá poslední vůle je svatá a ctihodná. Tea,
který ti tento nápis věnoval, plakal, Chranjan Hg
hrig. Člen (arménského) kláštera, narozen 1830,
zemřel 1891.« .

Jinde zase čteme:
»Theodor Anduacedur,bískup, narozen ....
Prožil jsem své mládí v Arménsku, v (jméno

provincie), ve vesnici Oorsig.Přání mého srdce a
má zvlášť podivuhodná touha vyvolsla ve mně
horoucí žádost státí se členem arménskéhoklášte
ra v Jerusatémě, abych svědomitěmohl plniti své

é- r ..
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zi i z jiných důvodů, v hmotařské době naší ochot
ně popichování takovému popřává sluchu a přijí

lži, které jsou prostředkem k zamýšlenému cíli,
aby, znehodnocením kněze znehodnoceno bylo i
náboženství. Konec konců povaha dnešní doby

gitace štólou uchopuje lid na místě nejcitlivějším
a že potkává se s výsledky, jichž by se jiným způ
sobem tak snadno nedodělala. A ti, kteří osnují
protináboženské válečné plány, radostně usmívají
se na svých místech, majíce osedlané agitátory a
jimi sváděný lid pod nohama a vědouce, že setbě
jejich se daří.

Jest tedy požadavkem časovým a všestran
ně odůvodněným, aby úpravou kněžských platů
nastala i úprava záležitostí štólových, čímž by se
ucpal vydatný pramen nevážnosti vůči knězi a

* odstraněny byly příčiny pomluv, jimiž kněžstvo
po této stránce denně jest zasypáváno. Práva na
úpravu platů žádný rozumný a spravedlivý člo
věk nemůže kněžstvu upírati. —Kněžstvo mimo
vlastní duchovní povolání koná mnohé jiné prácé
pro stát, píše matriky, pořizuje rozličné údaje sta
tistické a j„ pro kteréž potřeby by musili býti

mu ke všemu přistupuje posléze činnost pro spo
lečnost lidskou. Již za ustálenějších dob dřevněj
ších, pokud ještě vládl silný smysl pro mravnost,
náboženství a mravouka- katolická měly význam
jedinečný. A dnes, kdy prohlašováním nábožen
ství za věc překonanou rozdíl mezi dobrem a zlem
mizí postupem čím dál hrozivějším, platnost zásad
náboženství katolického pro společnost trvá v ne
ztenčené míře. Prostřed stoupajících vln lidského
sobectví a rozmařilosti, prostřed příprav k všeo
becné sociální revoluci, usilující o převrat majet
kový a právní, jest jediný pevný bod, o který se
mohou opříti všichni činitelé, kteří si zachovali to
lik prozíravosti, aby rozpoznávali nebezpečenství
doby. Tímto pevným místem jest učení katolické,
které jest zárukou bezpečnosti cti, zdraví, života

-a majetku jednotlivců. Kdy všechno kolem se se
souvá a kdy základy právní společnosti lidské jsou
podmílány dravými proudy, náboženství Kristovo
2, ,,—— ————,—

povolání. Stal jsem se rkazatelem a hlasatelem
slova Páně, Jeho pravdya milosti život přinášejí
cí. Dějiny města Jerusaléma, které jsem sepsal,
zůstanou nehynoucím památníkem.

O ty můj milostiplný Spasiteli, zbudiž mne při
Tvém znovupříští hlasem pozounovým.«

O něco dále nalézá se následující nápis:
»Ve svém mládí žil jsem pln nadějí. Pak mne

navštívila těžká choroba, která mne seslabila. Po
té přišel jsem do ciziny, daleko od lůna svých ro
dičův a nyní odpočívám zde od útrap tohoto klam

. ného světa. Pocházím z . .., nešťastný Nazareth
M. Partjan. Po pět let studoval jsem v semináři
kláštera v Jerusalémě, který se stal místem odpo
činku pro můj život a smrt.

O milý čtenáři mého náhrobního nápisu, přej
mé daši, by jí Stvořitel všehomíra daroval věčný
život a poskytl též útěchy mým drahým.c“

Jinde zase:
»Osiřel jsem. Byl jsem chlapcem bez otce.

Doufal jsem mnoho ve štěstí! Sotvaže dosáhl
jsem jara svého života, tu roztrhla mi těžká nemoc
plíce mé. Ach, ostrý srp smrti učinil předčasně
konec mému životu. Ach, on přeťal nit mého ži

„vota, jako když srp-přětne libou, krásnou, zářící
Rlí. Moje milá matka oplakávala mne bez útěchy.
Prolila mnobo slz, ale nadarmo. Duše, která odle
těla, nenavrátí se více zpět. Modlete se ku Spasi

„teli, aby zachránil mou nesmrtelnou duši, a abyste
i vy království nebeského věčně hodnými se stali.

(Jméno), naroz. 1869, zemřel 1603.<
Konečně čteš: * ,

»Tento ku nebesům se pnoucí náhrobek při
pomíná názn, že i my vzhůru patřiti máme.

"Pod ním odpočívají. kosti manželův. Oni, je

slává -se sjednocující „zásadou pro všechny. lidi
zdravého úsudku a dobré vůle.

Katolické kněžstvo jest a musí býti si vědo
mo, co znamená -činnost jeho pro společnost, kte
rá zajisté nemíní se státi míčem převratných snah
revolucionářů, kteří chtějíce všechno všudy roz
biti, vlekou lidstvo v hrozné katastrofy. Kdo do
vede pronikati až do dna myšlenek, kdo umí spo
jovati následky s příčinami, ten zároveň pochopu
je, že jediné učení Kristovo v hrozivých temno
tách těchto uchovává dostatečnou sílu, chrániti
práva proti revolucionářským reformátorům, kte
ří mají za zdroj zákona rozpoutané vášně, nevá
zanost a zbožňování hmoty. Zajisté v kritické
chvíli převratů, jichž ovšem si nepřejeme, tak

mnohý občan přikládající dnes polínka na oheň so
cialistův a všech ostatních volných myšlenkářů,
chytil by se hrůzou za hlavu, vida, jak v revoluč
ním víru mizí všechna jeho majetková a osobní
bezpečnost a jak jest vydán na milost a nemilost
rozzuřených davů.

Kněžstvo katolické tedy nečiní upřílišených
nároků, když v právním a kulturním státě žádá o
spravedlivé upravení svých platů, aby tak odstra
něno bylo vybírání a smlouvání o štólu, která jest
nevysýchající příčinou nevážnosti a namnoze i ne
návisti.

Ý

Národní zrada. O volbě ve Slezsku, kdež po
krokáři a pokrokářští agrárníci zvolili německy
smýšlejícíhoa cítícího žida, bylo již hodně- mlu
veno a psáno, ale nebude od místa, když po ně
které stránce o této proradě ještě se zmíníme.
Předem všeho jest jisto, Že o zvolení Němce v
okresu zdrcující většinou českém mají nehynou
cí zásluhu pokrokáři. Vždyť i rázev »pokrokových
agrárníků« neznamená nic jiného, než čistokrev
ného pokrokáře. Pokrokáři, cítíce ve všech klou
bech slabost své strany, vedrali se mezi agrárníky
za redaktory, předáky a vůbec za vlivné činitele.
Jest v tom všem patrna duševní nemohoucnost
agrárního vedení, když dovoluje těmto lidem ve
své državě tak řáditi. Také žádná z českých poli

jichž duše nyní k nebesům zalétly, prokazovali
mnoho dobrého chudým a všemu lidu.

Zůstanete žíti v našem srdci a v království ne
beském máte život a pokoj věčný.«

Jak vidno z uvedených příkladů, bývá mimo
jméno nebožtíkovo obyčejně uveden i jeho stav a
povolání. Dále děje se zmínka o jeho osudu, ob
zvláště strastech a utrpeních, ale též i o jeho čin
nosti (vědecké), darech (zpěvu) a ctnostech. Mezi
posledními stojí na předním místě dobročinnost.
Duchovní, zvláště vyšší, a ještě více členové klá
štera sv. Jakuba v Jerusalémě, bývají slavnostně
připomínáni a to nikoli nějakým povšechným způ
sobem, snad pouze pro svůj stav, nýbrž velebí se
výslovně jejich kazatelská činnost a vzormý život.

Na samém konci hory Sionské, takřka na sa
mém jejím svahu je hřbitov protestantský. Leží
vysoko nad údolím Hinnomským. Otvírá se odtud
volná vyhlídka směrem ku Betlému a Mrtvému
Moři. Není obehnán vysokou zdí jako již zmíněné
hřbitovy, protože toho nemá zapotřebí — je při
rozeně chráněn strmými svahy hory Sionu. I on je
okrášlen cypřiši, piniemi, slivovníky a palmami.

Četné desky náhrobní nejsou opatřeny vůbec
žádným nápisem. U hlav hrobů obyčejně stojí kříž.
I zde jsou nápisy v řečech: arabské, německé, an
glické, Švédské, dánské, hollandské, ba i hebrej
ské (na hrobech missionářů mezi židy).

Pěkný náhrobek má zakladatel syrského si

»Ti, kteříž jiné vyučují, skvíti se budou jako

nesamostatně, jako strana agrární, jejíž okresní i
obecní předáci tak zaslepeně přijali podsunuté he
slo protiklerikalistiu jako známku pokroku a vzdě
lanosti. Proto opakujeme, že národní zradu ve
Slezsku spáchali hlavně pokrokáři, tito spangrotělí

„Ode dneška jsou nám pokrokáři mimo mnohé

vání jest tak pevně odůvodněno, že ho nikdy ne
smažou, byť k tomu užívali kejklův a tůček sebe
licoměrnějších. Ode dneška všecky jejich rozklady
o čistém vlastenectví budou před národem váženy
jako Turčínovy reformní sliby. A vzývání Palac
kého a Havlíčka dle pravdy musí býti ceněno ja
ko obchod velikými jmény. Vzpomeňme také, jak
pokrokářské listy nyní po volbě vyzývají sociali
sty. aby zařídili svůj poměr ke straně Masaryko
vě ve Slezsku přátelštěji, nežli bylo před tím,
představme si, jak ve prospěch svuj poníženě že

brají, a pochopíme, jak hrozné jest toto pokrokář
ské zaměstnání, když existenci strany živí smrtí
národa.

Masaryk při každé vhodné i nevhodné příle
žitosti činí široké rozklady, co jest politika. Dnes
může již ve své moudrosti ustati. Praxe a theorie
jeho strany nenechává nás na váhách a skýtá nám
dosti látky, abychom mohli sestaviti tuto definici:
pokrokářská politika jest umění, proti Čechovi v
českém okresu voliti Němce. Či není dr. Witt
Němcem? I to mohli by pokrokáři vykrucovati,
protože dovedou zapříti i nos mezi očima. Ale v
tomto ohledu máme jejich vzácné svědectví, neboť
před volbou dra. Witta ho za Němce uznali sami.

Pojem klerikalismu, jak jej pokrokáři podvo
dem a lží v Čechách udomácnili, nese již jedovaté
ovoce. Zásluhou této židovsko-zednářské agitace
lidé u nás nemají nic jiného v hlavě, než klerika
lism, a tak občané, kteří domnívají se býti svo
bodomyslnými, dle skutečnosti jsou otroky této
fráse, kterou vymyslil žid, aby jí křesťané věřili.
Pokrokáři a ostatní za jeden provaz s nimi táh
noucí svobodomyslníci tímto heslem voliče tak
přestrašili a zdemoralisovali, že postačí vzkřik
nouti: »klerikalism!« a již všchni horem pádem bě
ží za trubačem, jako ovce za beranem a jsou ho

Dan. 12, 3.«
Každému, kdo obíral se starožitnostmi he

brejskými, je známo jméno stavebního rady
Schick-a z Wůirtemberska, jenž od roku 1845 ko
nal archeologická studia ve Svatém městě. Mezi ji
ným podal skvělý důkaz, že posvátná místa chrá
mu Božího hrobu ležela před městskou zdí. Roku
1883 podařilo se mu na pozemcích náležejících Ru
sum kopáním s naprostou jistotou dokázati, že
městská zeď, jejíž základy a příkopy nalezl, byla
na východ od kostela Božího hrobu, jejž zbudoval
císař Konstantin Veliký a to nedaleko místa ukři
žování Páně. Nyní odpočívá tento zasloužilý a
věřící badatel na posvátném Sionu. Jeho náhrobek
nese nápis:

»Dr. phil. Konrád Schick, král. wirtemberský
stavební rada, narozen 27. ledna 1822, zemřel 23.
prosince 1901.

Friderika Schick,, rodilá Dóbler-ová, naroz. 7.
března 1826, zemřela 4. ledna 1902.

Oni cele následovali Hospodina. 4. Mojžíš. 32,
12.

Přistoupili jste k hoře Sionu a k městu Boha
živého, Jerusalému nebeskému. K Židům 12. 22.

a

Tím dokončili jsme návštěvu křesťanských
hřbitovů jerusalémských. V srdci přeješ duším
nebožtíkův, by Ten jim byl milostiv, který v tom
to vznešeném městě krev Svou vycedil, nepřítele
spásy věčné překonal a jako vítěz z lůna země
slavně vstal. [ nám budiž, Ó Pane, záštitou a ku
svým výšinám nás veď! I nám budiž jednou milo
stiv a palmu šťastného dokonání uděliž nám...



tovi zraditi národ v zájmech nejživotnějších. Není
tu pomoci, lidé hloupnou.

Ale hloupnou již také pokrokářské noviny.
Nyní, když zrada byla spáchána a když pravo
věrný pokrokář koří se logice dovršeného skut

vtip, aby se nějak vymotali. | Hmatají však do
prazdna. Tak na příklad »Lidové Noviny« dra.
Stránského viní z nezdaru katolíky takto: »Kdyby
klerikálové byli hned v prvé volbě odevzdali hla
sy agrárníkovi Zikovi, byl by Witt neprošel.« To
jest, kdyby se všichni lidé tvářili hlupáky, pak
>Lidové Noviny« byly by nejchytřejším listem, ač
by toru nikdo nevěřil. A dostává-li se kdo z deště
pud okap, nebo z bláta do louže, »Lidové Noviny«,
drhnouce obrovskou skvrnu pokrokářské volby,
ze zrady vyklopily se do vrtohlavosti. Jiný do
klad intelligence a poctivosti pokrokářské uvedl
moravský »Den« dne 22. října pod tímto nadpi
sem: Co všecko má pokrok. člověk věřiti. Strašně
pokrok, olomoucký >Pozor« píše o volbě ve Slez
sku: »Volba na Opavsku jest velmi zajímavá a
nejvýš poučná. Jmenovitě pro nás Čechy na Mo
ravě, kteří chystáme se ku zemským volbám sně
movním. Pro volby ty zdá se býti volba na O
pavsku vážnou předzvěstí. Klerikální strana ve své
touze ovládnouti veškery veřejné záležitosti české
a komandovati celý český národ, přivodila nám
ztrátu říšského mandátu na Opavsku. ©Dopustila
se tím nového a nejvýš těžkého hříchu na zájmech
českého národa. A za hřích ten musí s ní býti ná
ležitou měrou v celém českém národě súčtová
no. Všechny české strany občanské musí se k
nastávajícím volbám do sněmu zemského spojiti
ku potření zpátečnické a nenáviděné strany kle
rikální. Zvlášť poučení z toho by měla čerpat stra
na agrární.

Moravský »Den«< ke slovum těmto připojuje
tuto poznámku: »Tak tedy klerikální strana přivo
dila ztrátu říšského mandátu na Opavsku! Nikoli,
»pokrokoví« lidé, kteří buď hlasovali pro židov
ského soc. demokrata dra. Witta, nebo odevzdali
prázdné lístky! Zdá se, že »Pozor« chce dokázat,
že pokrok -a blbost jsou pojmy totožné! My by
choní z naší strany ještě doložili, že každý hloupý
Honza buď zlostí zbledne, vida, jakou mu pokro
káři dělají konkurenci, nebo přijme je do party a
bude si s nimi kmocháčkovati, k čemuž, staň se
tak nebo onak, musíme jim jen všeho štěstí přáti.
Tak tu sedí tato volba ve Slezsku, a jako myšlen
ka rodi myšlenku, může se snadno státi, že Němci
vystrého vtipu, berouce poučení ze silné vlaste
necké páteře pokrokářské, zosnují válečný plán:
»>Conám chybí, abychom se mohli zmocniti če
ského sněmu? Nic jiného, než nějak obratně proti
katolickým českým kandidátim ve volbách jmé
nem socialistické strany postaviti německé židy.
A dojde-li mezi těmtito stranami k užším volbám,
buďme jisti, že čeští pokrokáři ostatní voliče kle
rikalismem omámí tak, že budou všichni voliti ně
meckého žida jako morovatí.«

A kdyby nám bylo vytýkáno, že touto my
šlenkou o Němcích sestavujeme úsudek pří
liš | násilný, odvětil bychom, že —nicméně
zásluhou Masarykovských pokrokářů jest až hrů
za logický.

Napsali jsme tedy kapitolku o hlouposti a ví
me, že jsme několik těchto řádků protýkali výra
zy příliš silnými. Na vysvětlenou, nikoli na omlu
venou, uznej, laskavý čtenáři, že jsou činy, které
volají po plném přirozeném výrazu. Volba pak ně
meckého člověka za českého poslance jest tako
vým pokrokářským činem, že na odsouzení toho
nelze vybirati šetrných slov. Čeština vytvořila si
úpravné významy pro poctivce a massivní vý
rozy pro lháře a všeliké podvodníky.

hd

Sláva balkánským junákům! Sestárlá Evropa
protírá si úžasem oči nad tím, co se děje tam dole
v té sféře, kterou do nedávna politicky ovládala,
a na diplomaty z válečných událostí jde hrůza.
Všechna napomenutí jejich přišla na zmar, neboť
slovanští junáci ukázali jim rozhodně záda a šli
za svým zdravým rozumem. Vítězství, jichž do
bývají společná vojska, a porážka za porážkou,
které odnáší sveřepý Turčín, nabývají vůčihledě
takového významu, že budou se muset změnit
mnohé věci v diplomatických úmyslech a plánech,
před vypuknutím války celému světu ohlašova
ných. Zhasne pravděpodobně také plamének krát
kého života formule, která se nazývá status duo,
nebo-li hranice tureckého území musí zůstati ne
dotčeny. Ba možno říci, že formule ta vzala již za
své. Změnu tohoto nedokrevného pojmu nepro
vedli slovanští národové balkánští diplomatickými
škrty ve státních kabinetech, nýbrž vyrývají ji
svými děly, bodáky a proudy své drahé krve.

Disciplinovaní druhdy, otužilí a houževnatí
vojáci turečtí na každém kroku jsou biti přes
všechnu novinovou pomoc, které jim němečtí a
židovští žurnalisté skýtají celými proudy vylha
ných zpráv. Marné jsou všechny vzkřeky, udat
nost. hbitost a promyšlenost manévrů balkánských

spojených armád stávají se dívem světa a zjedná
vají si s náležitým respektem i tichou závist ev
ropských jenerálů, kteří volky .nevolky musí u
znati, že před očima jejich vyvstává a projevuje
se nová vojenská síla, jíž nikdo před tím netušil.

Nechť nepřátelé Slovanstva tápají ve tmě a
ve vzteku polovičního zoufalství, junáci balkánští
jdou za svobodou svých bratří a úlohou jejich jest,
pořážeti tyrana, jenž celá staletí nohama svýma

tězit nebo zemřít! Toť heslo, které nesou v prsou
svých na bojiště slovanské pluky, bojovná ráznost
roste s každým jejich vítězstvím, duch hrdinnosti
snoubí se s národní hrdostí, všichni stávají se pra
vými syny ohně a hromové bouře, která vymetá
vá Turčína ze všech pevností a měst a mrská ho
vždy k rychlejšímu útěku. Tak kouzelně působí v
národním bratrském nadšení kalená slovanská
zbraň, pod jejímiž hromy a máváním hroutí se tu
recká moc a před níž musí se na konec schouliti
i diplomatické Isti a úskoky.

Vítězící národové rozličným místum, kterých
dobyli, dávají svoji správu, ba i nová jména na
znamení zajisté, že úmyslem jejich není po válce
krajiny ty vydati zase asiatskému barbarovi. Pá
num diplomatum úkazy tyto straší již v hlavách,
neboť naskýtá se jim tvrdý ořech, který sotva po
daří se jim rozlousknouti. A tvrdost ořechu tohoto
množí se tím, že se již ohlašuje také pro budoucí
časy pevné spojenectví bojujících čtyř států, po
mýšlejících o velikou říši, která v jednom z bojují
cích králů má míti nejvyššího svého představitele.
Jak patrno, válečníci tito nejsou hbiti toliko v bo
jích, ale zároveň také pohotoví v diplomacii, kte
rá asi evropské diplomacii vypálí důkladně ryb
ník. Jest to srozumitelné a chvalitebné kontra po
litice trodohody a trojspolku. Nežli diplomaté
těchto mocností řeknou dobrý večer, čiperní krá
lové tam na Balkáně s náležitou poklonou již přejí
jim dobrého jitra.

Nechť jen vítězové stanou pevnou nohou v
dobytém území a nechť odmítnou všechny kon
gresové úmluvy, které by chtěly Turčína dosazo
vati v předchozí vládu, a uvidí se, zda která ev
ropská moc se odváží brannou mocí tam odtud je
vyháněti. Proto bylo by jen zdrávo, kdyby bal
kánští národové provozovali nyní tuto politiku:
nedbati rozkazův Evropy a trvati na svém. Pak
bude mocnostem volno dáti se do sebe. Protože
však do evropské války nemají chuti a protože
žádná z nich na vítěze balkánské se neodváží, 0
voce protitureckého tažení dle práva a spravedl
nosti sklizeno bude pod střechy balkánských kře
sťanských národů, čehož jim z té duše přejeme.

Kostelní práca
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIEKEULEC,
umělecký závod v Hradei Králové.

Četná usnání od vid. duchov dřadů k disposici.

Zase matení lidu. Poukázali jsme již na to,
jak agenti evangelického podniku rozšiřují mezi
českým katolickým lidem knihu-o velice brzkém
příchodu dne posledního soudu, která má název
»Slavný příchod Kristův.« Spis vyšel tiskem >Me
zinárodní traktátní společnosti v Hamburku«, kte
rá dle svých slov »vydává křesťanské knihy, časo
pisy a menší spisy skoro ve všech: řečích.« Aby
však pověrečným myšlenkám byl dán silnější dů
raz, aby byly popleteny nejširší davy, vzpomenuto
nádavkem na čachr rafinovanější. Nyní se totiž
po Čechách rozšiřuje kratičký leták, vydaný če
štinou hrozně znetvořenou. Podepsán jest pod ním
»Stělem i duši katolický křesťan: Ladislav Adam
Noah Olšový. Brno 1912.« A že jak jméno >kato
lického křesťana Olšového« tak jméno Brna jest
otištěno k podvádění lidu, pozná se hned na téže
stránce, kde čteme dole drobným tiskem: >Ge
sellschaft-Buchdruckerei Brůder Hollinek, Wien
II. Steingasse 25.<

Proč pisateli, je-li Čechem, nevytiskla jeho
předpovědi některá protikatolická tiskárna v Če
chách anebo na Moravě? Původci toho proroctví
jistě se báli požádati českou tiskárnu za vytištění
proto, aby nebyli náhodou prozrazení.

Leták vytýká, proč katoličtí kněží neupozor
ňují. že jsou splněny nejdůležitější předpovědi,
vztahující se >na konec pozemských dob.« | Prý
»velikou hodnost, která připadá, sv. proroku Da
nielu, nesmí žádný ztenčovati.

A které jsou předznaky posledního dne? Prý
chtěl papež přeměniti křesťanský kalendář, dosta
vily se vulkanické otřesy, uzdravena byla hluchá
jeptiška, o tom svědčí i aeroplany atd. »Poněvadž

jsou, předpovědi posla Božiho temer slovo za slo
vem již splněny, sedí Bůh otec se svým synem
Ježíšem Kristem a všemi svatými, a rozsudek bu
de (v roce 1915) vykonán.«

Jinde jest čeština tak příšerná, jako by to
spisoval německý drvoštěp, který sem tam pochy
til nějaké čéské slovo. Katollkům radíme, aby be
dlivě stopovali, kdo takové letáky do dvéří jejich
podstrkuje a pak hned agenta hnali k soudu. Ať
tam vysvětlí, komu takovou kolportáží na zmatení
lidských mozků slouží. . :

Vnitřní silou! Politická samostatnost! | Tato
hesla otiskována jsou v >Čase« dlouhou řadu let
každodenně v čele listu. Jak ta vnitřní síla masa
1ykovců jest veliká a jejich samostatnost svobod
ná, lze sledovati dobře ze služebního poměru
>Času« k soc. demokratům a konfessi jak židovské *
tak evangelické. »Vnitřní silou« šel >Čas« »proti
proudu« již čtvrt století. A kdejsou vlastně nastřá
dané síly za tak dlouhou dobu? Ukázala to při ně
kolikerých volbách v posledních letech vždy malá
hrstka hlasů, kterou těžce sehnali, sčítajíce do toho
i hlasy německých židů. Pyšný korintský sloup re
alismu by se v politickém závodění úplně zvrátil,
kdyby židé i němečtí přestali udržovati jeho stabi
litu. Bez pomoci živlu orientálního by masarykov
ci nesvedli nic — ale přece -se chlubí vnitřní silou
daleko více, než strany jiné.

Masarykovci připravili útok na mladočeskou
radnici pražskou. Ale že by vnitřní silou uchvá
tili aspoň nepatrný drobeček, tomu sami nevěří.
Proto se spojili k rozběhu se soc. demokraty a
jinými protimladočeskými živly.

Dne 20. t. m. konala se za účelem dobývač
ným v >Plodinové burse« schuze, na níž Masaryk
do mladočeské radnice vystřelil všecky granáty,
které měl ve svém arsenálu. A dle »Práva Lidu«<
řekl: »V Praze nejedná se jen o dělníky, jedná se
také o Němce. Ti jsou spoluzodpovědní za to, že
se vzdalují městské správy.«

Ale Němci se přece nechtějí vzdalovati měst
ské správy, ti se tam chtějí vetříti se vším mož
ným úslím. Vždyť německý Ortsrat má zastoupení
německé menšiny v programu. A jak by Němci
Prahu zreformovali, to si dovede na prstech jed
né ruky vypočísti každý, kdo jejich spády zná.
»Jedná se také o Němce.« O které? Nejsilnější,
nejvlivnější representací německou v Praze jsou
židé a mezi nimi zvláště velcí kapitalisté. Těmto
schudákům« snad se vede v Praze tak zle, že je
musí jiný probouzeti ze spánku. Málokde němečtí
židé jsou tak dobře opatření jak jměním tak škola
mi, jako v české Praze.

Ale židovsko-německé hlasy mají při volbách
platnost svou aké. Proto oposice, postupující
avnitřní silou«, pohlíží prosebně k palácům židů
pražských. Žid má dvě želízka v ohni — může si
vybrati a za svůj hlas dobude si odměny ať na té,
či oné straně. Ačkoliv mladočeská strana vycháze
la těmto židům vstříc, jak jen bylo za stávající si
tuace možno, přikloní se tito ovšem k těm, od
nichž mohou čekati odměnu ještě vyšší. Oposice
postaví se na semitské nohy, jako se stavěla pří
volbách do zákonodárného sboru. Jednou němečtí
židé sami odporučovali veřejnými letáky volbu
dra Masaryka, podruhé zase Masaryk německými
přípisy žádal židy, aby volili pokrokářského žida.

Jedná se také o Němce! Tak už se to dopraco
valo s politickou samostatností a českou vnitřní
silou, že se šilhá po německých židech, aby pra
covali >k ozdravění městské správyc«, čili aby po
ložili ve sporech českých stran na váhu svůj roz
hodčí, kontrolující hlas.

Aťjiž dávají různé listy slovům Masaryko
vým výklad jakýkoliv, faktum jest, že bez židů
Masarykova strana by měla při volbách vliv tolik
nepatrný, že by se spokojovala s pouhou kritikou.
Poněvadž však čeká od židů hlasy, prohlašuje opo
siční kandidaturu. A jak umí se svou kritickou €
nergií přeopatrně hospodařiti, vidno z toho, že již
uspořádala sice mnoho schůzí proti českým >kle
rikálům«, mladočechům, národním sociálům. Ale
proti německým židům, kteří se už napáchali to
lik nespravedlivostí na českém živlu, kritické schů
ze svolávati se neodvažuje. To raději zval Masa
ryk české studenty, aby spolupracovali v zájmu
Wahrmundově s nadutými židovskými buršáky.
Proto také židovští chvalořečníci >»Prager Tag
blattu< a >Neue Freie Presse« chválí Masaryka to
lik. jako by byl jeden z nich. —.Tak se peče způ
sobem nejmodernějším politická samostatnost, při
čemž židovská pec jest v horečné činnosti.

Račte si vyžádati vzory podzimních a simaích
látek, které letos přináším vbohatém výběre. 

Voledůstojnému duchovenstru dop zvláštní
morinko pod názvem „PRENTAM“ v ceně metr K 840
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Politický přehled.
Hrabě Stůrgkh v poslanecké sněmovně dne

24. Hina při rozpočtové debatě radostí nad vyří
zením branné reformy naším parlamentem jakož i
nad povolením prostředků ozbrojené moci v de
legacích ufěšoval sněmovnu o vnitřní očišťující
síle našeho parlamentarismu, předpovídal vyrov
nání česko-německému zdar. Vláda bude prý vy
rovnání podporovati ze všech sil a po dobu vyrov
nacího vyjednávání nesmí v žádném směru na
stati posun daných poměrů pro tu neb onu stranu
(Výnosy Hochenburgerovy nebo zavírání českých
škol ovšem křižují ujišťování Stůrgkhovo), vy
rovnání jest velepotřebno nejen pro Čechy sa
my, ale také pro celou říši. Hr. Stůrgkh těšil se z
příznivějšího prý vyjednávání mezi Poláky a Ru
síny, posl. sněmovně předpověděl dělnost a zmí
nil se o důležitosti projednání služební pragmati
ky, vodohospodářských předloh, o místních dra
hách, zejména zmínil se o velikém dílu sociálního
pojišťování. Všude tu sliboval a utěšoval, jen aby
vzbudil náladu pro vyřízení daňových předloh,
jimž se parlament již po 4 roky vyhýbá.

Posl. dr. Kramář v rozpočtové debatě řečí
svou vzbudil zase zájem. Varoval rakouskou diplo
macii před jakýmkoliv zakročením proti vítězícím
státům balkánským. Jediný nesprávný krok mo
narchie a dojde ku světové válce. Podaří-li se za
chovati mír, povstanou na Balkáně jiné poměry a
tím dojdek novému národohospodářskémua reál
ně politickému rozvoji. Dr. Kramář prohlásil dále,
že sice uznává nutnost upraviti státní finance a to
již z toho důvodu, že bez jich úpravy není ani my
slitelnou sanace zemských financí, ale že dříve ne
může se tak státi, dokud nebudou upraveny parla
mentní poměry, dokud nedojde ke změně nynější
ho protičeského vládního systému. Výnos ministra
spravedlnosti nazvat největším zločinem na Vy
rovnání a tím také největším zločinem na říši a
monarchii. — Dr. Kramář v záležitosti české ško
ly ve Vídni prohlásil, že dokonce i Turecko slibu
je křesťanům školy, ale ve Vídni, kde křesť. sociá
lové jsou y čele, zavírány jsou přímo surově a ú
kladně školy, na něž pánové vubec nic neplatí, jež
zřízeny jsou naším vlastním nákladem. Horší bar
bary, než tyto patentované křesťany nemohu si
věru představiti. Nejsme zde žádnými žebráky,
naši lidé sem přišli, aby konali poctivou práci.
Chceme, aby bylo s námi nakládáno jako s ostat
ními státními občany a ne jako s heloty ... —
Pozoruhodno, že tuto řeč posl. Kramáře poslou
chali z mladočeských lavic poslanci pouze — 4;
tak se tedy dává váha českým protestům?!

Projev Kola polského. Konečně zase jednou
se Poláci rozhoupali a zaprotestovali proti Pru
sku, které pomocí výmineč. zákonů snaží se vy
puditi polské krajany z otcovské půdy. Po důvěr
né politické debatě polské poselstvo hrozí, že po
kus Pruska pomocí vyvlastňovacího zákona vy
puditi polské občany z jejich otcovské půdy ne
může zůstati bez rozhodného vlivu na stanovisko
Kola k dosavadní spojenecké politice mocnářství.
Poláci za tlaku veřejného mínění v Haliči nemo
hou prý podporovati politiku spolku Rakousko
Uherska s Německem, nebudou-li příznivě vyříze
ny rekursky projednávané v příčiněvyvlastňování
půdy polské pruským státem. — Polské Kolo va
ruje dále národ před štvavou agitaci (ruští emi
saři snaží se totiž nezralou mládež podnítiti k ne
rozvážným činům) a vyzývá Poláky, aby přene
chali vedení národní politiky výhradně zodpověd
ným zástupcům národa.

Novou strana německo-nár. svazu utvořilo 28
poslanců z různých zemí, kteří nenáleželi dosud k
žádné skupině v něm. nár. svazu zastoupené. V
něm. nár. svazu jest nyní 6 sdružení: něm. radi
kální, agrární, sdružení poslanců ze zemí alpských,
sdružení něm. poslanců z král. Českého, mlado
němci a toto nové sdružení.

Změna ústavy v Dánsku. Dánská vláda před
ložila folkethingu (sněmu) osnovu zákona o změně
ústavy. Osnova tato dává ženám aktivní i passiv
ní volební právo pro folkething. Práva volebního
nabývají osoby 25leté (dosud až J3Oleté). Počet
poslanců se rozmnoží ze 114 na 132. Do landsthin
gu přestane privilegované volební právo a král ne
bude míti práva jmenovati 12 jeho členů. Těchto
12 členů bude voleno 54 ostatními členy landsthin
gu. (Landsthing a folkething tvoří společně říšský
sněm.)

Hr. Stiirgkh o zahraniční situaci. Ve schůzi
posl. sněmovny dne 29. října odpověděl předseda
ministerstva hr. Stůrgkh na interpelaci podanou o
zahraniční situaci: >Ráz zahraniční politiky naší

-není útočný. Vzhledem k zahájení projevů nepřá
telství bude naše zahraniční správa sledovat ve
styku se svými spojenci i ostatními velmocemi,
aby v příhodném okamžiku mohla přispěti k br
žkému zakončení nepřátelství. Výsledek dosavadní
výměny názorů oprávňuje k naději, že tyto snahy
se podaří, že zvláště našemu mocnářství zachová
no bude požehnání míru. Nutno dodati — a tato po
známka má smysl všeobecný bez zřetele na danou
situaci, zásada zachování míru za každou cenu a
za všech okolnosti nesmí tvořit základnu naší po
litiky, byť i politika naše vždycky byla vedena

úmysly mírovými. Nutno také pomýšlet na ochra
nu legálních zájmů naší velmoci. Dosud však ne
byla u nás provedena žádná mobilisace ba ani mí
rový stav armády nebyl nijak změněn.«

Válka na Balkáně. Bulharsko. Pád Kirk-Kilise
(Lozengradu) uspýšen hlavně hanebným útěkem
tureckého vojska; důstojníci jsou první, kteří: se
vzdávají odporu. Město Drinopol jest Bulhary ú
plně sevřeno a odříznuto od Cařihradu. Posádka
turecká z Kirkilise pronásledována a poražena, při
čemž i Bunar-Hisar padl do rukou Bulharů. Tím
se octili Bulhaři v držení druhé obranné čáry tu
recké. Zároveň také obklíčena celá východní ar
máda turecká. Bulhaři upustí prozatím od útokil
na Drinopol a pokusí se jej vyhladověti, ježto ne
ní dostatečně zaopatřen potravinami. — Na bojišti
srbsko-tureckém jest dobýtí města Skoplje velmi
důležitou událostí. Před tím dobyto Srby Kuma
novo, kde byla strašná řež. Armáda Žekkiho paši,
která čítala 60.000 mužu, jest na útěku k Bitolji.
Velká část této armády jest rozehnána všemi smě
ry. Na ulicích skopljských stála opuštěná děla a
vozy střeliva, cestou pronásledovaní Turci zaha
zovali zbraně a válečné potřeby. U Bitolje spojí se
armády srbská, řecká a černohorská, aby podnikly
přímý pochod na Soluň. Srbové dobyli také Pri
zrenu. Dosavadní ztráty srbské armády páči se
na 4000 mrtvých a 7000 raněných. — Černohorci
zatím pokouší se ztéci Taraboš a Skadar, kde se
Turci zoufale brání. Turecký velitel ve Skadaru
Nizam paša z města utekl. Miridité. spojenci Čer
nohorcu, zaskočili turecké vojsko, které spěchalo
Skadaru na pomoc, zatarasili mu cestu a způsobili
velké ztráty. — Řekové nezůstávají za ostatními
spojenci pozadu, vypuzujíce Turky z jejich opev
nění. Dobytí Kožan, kde žije 15.000 Turku, pova
žuje se za velmi díležité. — Turci v útěku jsou
nvní mistry, a kudy prchají, všude plení, vraždí a
zapalují. — Najednou také Rumunsko mobilisuje,
aby prý bylo na stráži proti — Bulharsku, které
mu přece nic neučinilo. Jisto však jest, že Ru
imunsko pošťuchuje některá velmoc. Známo jest, že
Německo, Francie a Anglie. nepřejí úspěchu zbra
ním balkánských národů a že by rády pohnuly
Rakousko k zakročení, kde se však jaksi obrací
vítr na prospěch balkánských Slovanů. Vždyť li
sty Neue Freie Presse, Reichspost, které před týd
nem psaly ostře proti spolku balkánských státi,
najednou doporučují Rakousku. aby se Srbskem
hledělo i po jeho úspěších žíti v míru a přátelství.

Záložna v Hradci Králové,
— Janskénáměstíč.163.

Zprávy organisační
a spolkové.

Mlletinsko. Dramatický odbor »Lidového křesť. soc.
spolku pro Miletín a okolí« sehraje v neděli dne 10. li
stopadu 1912 v sále hostince p. Dubeneckého v Třebi
hošti po druhé novinku »Michal comp. Matěj aneb Po
pletené křtiny«. Fraška o 3 jednáních od Ad. Bognera.
Režisér vp. Vít Štěpánek. Začátek o půl 8. hod. večer.
Ceny míst: I. místo 60 hal., II. místo 40 hal., k stání 20
hal. Předprodej vstupenek v hostinci u pana Dubenec
kého. Dětem školním vstup zamezen.

Z křesť. soc. vzděl. spolku v Čáslavi. Aby dostalo
se členům katol. spolku ušlechtilé zábavy posvicenské,
uspořádal zábavný odbor večírek v doleních místno
stech hotelu »U modré hvězdy«. Návštěva jak se stra
ny členů tak P. T. hostů byla velmi četná a jistě kaž
dý byl plně.uspokojen. Postarala se o to jednak spolko
vá kapela, sesílená nakloněnými nám ochotníky a jed
nak přičinili se o to zdařilými výstupy někteří členové
spolku, podporování milými nám příznivci. Z členů spol
ku sklízeli hojný potlesk pp. Róssler a Mrázek, jichž
čísla musila býti opakována, z příznivců pak zaslouže
ných ovací dostalo se p. Toldovi, jehož duetto se slč.
Pavlišovou bylo velmi zdařile předneseno. Krásný hlas
p. Tolda, doufáme, dá se nám častěji slyšeti, a sl. Pavli
čová, jež při prvém tomto vystoupení tak zdatně si
vedla, zůstane zajisté nám také nakloněna. | Veškerý
průběh večírku posvícenského ukázal, že lze se animo
vaně baviti, aniž by k tomu bylo třeba sestupovati s
úrovně naprosté slušnosti a ušlechtilosti. Na spolkový
dům sebráno bylo 13.20 K. Všem dárcům a všem příz
nivcům vroucí dík! — Dne 17. listopadu konána bude
spolková přednáška v hořeních místnostech »Modré
hvězdy«. P. T. členové, dostavte se v počtu co nejhoj
nějším!

Ronov nad Doubravou. Vzdělavací katolický spolek
»Kovnost« pořádal dne 27. řljna veřejnou schůzi, na níž
promluvil vdp. František Kohout, professor z Čáslavě,
na théma: »Moderní hesla a jich protilék.« Lidový ten
to řečník probírá důkladně život v rodině, otázku volné
školy a rozluku státu od církve. Moderní společnost, a
by dosáhla svého cíle, odkřesťanit se, snaží se zrevolu
cionovat již dívku, aby tato stala se bezbožkyní. dobře
vědouc, že pak jako nastávající matka přestane takto bý
ti sloupem náboženského života v domácnosti. Z té pří

činy úsilí všech pokrokářů nese se směrem, zabrániti
náboženskému vzdělání dívek v katolických ústavech.
Pokrokářská společnost ne právě hloupě činí v poslední
době útok na srdce našich katolických dívek a katoli
ckých žen, dobře vědouc, že to-lí se jim podaří, práce
ostatní bude lehká. Dále probírá smysl »volné školy«,
což dlužno rozuměti bez náboženství. Ti hloupější pra
ví: »Náboženství ze škol ven« a ti rafinovanější: »Kon
fesse ze škol ven.« Pokrokáři snaží se u nás zavésti
školu dle vzoru Ferrerova, »školu revoluce.« Po té pře
chází ku státu. Otázka odluky církve od státu není no

val k usjednocení Italie a který vydal heslo: Volná cír
kev ve svobodném státě. Vlastně to znamená: »Církev
otrokyně v krutém státě.« Nato dává pokyny p. řečník,
co činiti, Nezakládejme ruce, nebuďme nečinnými! Tý
miž zbraněmi, jakými bojují nepřátelé, hajme se i my.
Misto pro katolickou dívku a ženu je v katolickém
spolku a v katolické organisaci. — V poslední době i
spolky humanní (jako hasiči) i tělocvičné jednoty (ja
ko Sokolové) odchýlily se od svého programu a jejich
organisace směřuje svou agitací proti všemu nábožen
ství katolickému. Zde jest dáti třeba pozor „zvláště na
jednoty sokolské, které dle návodu ústředního vedení
připravují půdu pro voinomyšlenkáře pro rok 1915, o
němž professor Masaryk prohlásil, že národ český musí
jednati, t. j. z církve vystupovati na oslavu Husovu.
Ten Hus, který se tak často zpovídal a přijímal Svátost
Oltářní, ten Hus, který napsal, že každý člověk má tte
ba násilím býti nucen, aby přijímal sv. svátosti. ten má
sloužiti volnomyšlenkářům, židům, pokrokářům za pří
činu, aby vystupovali z církve. Jaké jest to vskutku rou
hání památce věřícího Husa! — Řečník varuje otce a
matky před těmito jednotami sokolskými. — A co stát?
Ten dává nám zákony dle smýšlení poslanců. Pošleme
si na řísskou radu svoje katoliky a budeme míti katoli
cké zákony. Přednášku tuto doporučujeme k řečnickému
kursu buď do Hradce Králové, neb kdyby bylo možno,
pořádati kurs v Čáslavi. — Po té odbývala se porada
okresního sdružení mládeže okresu čáslavského. Pro
jednány některé akutní otázky a usneseno pořádati pří
ští schůzi dne 10. listopadu ve Žlebích. — Spolek »Rov
nost« hraje dňe 1. listopadu divadelní hru: »Hrobníkův
syn« od Adolfa Bognera-Ahasvéra. — Příští veřejná
schůze koná se dne 24. listopadu, na níž promluví p.
Frt. Šupka, redaktor »Štítu« z Hradce Králové. Agi
tujte, stoupenci katoličtí, aby účast byla co největší!

Výzva ústředí »Orla k členstvu. Na Balkáně bojují
naši slovanští bratři za svobodu ujařmených soukmc
novců, za křesťanskou víru a vlast. Proti Turku postu
pují Slované jak pravoslavní, tak katoličtí. Ovšem v bo
jích utrží udatní junáci četná poranění. Takovým raně
ným ubožákům máme prokazovati skutky křesťanské
lásky. Nedostatek ošetřovatelů nutno doplniti. A k tomu
jest zapotřebí finanční oběti. Obracime se k Vám, bratři
milení, abyste veškeré sbírky všude ve prospěch této
akce podniknuté podporovali a v případě potřeby i
sbírku od domu k domu učinili. Jsme ubezpečeni, že
naši milení »Orlové« učiní zadost svým povinnostem.
— Za výbor ústředí »Orla« Al. Petr, jednatel. J. Polák,
starosta.

Zprávy
místní a z kraje.

Měsíská rada v Hradci Králové učinila dne 28. říj
na tato usnesení: Vzato bylo na vědomí, že dle zprávy
ředitelství pro stavbu vodních cest ve Vídni lze skon
čení rekonstrukčních prací při jezu labském očekávati
kol 10. listopadu t. r. — S policejním úřadem se sdělí,
že c. k. okr. hejtmanství povolilo užívání elektr. motorů

v dílně p. Josefa Jelena, kamnáře, jsoucí v domě čp.
445 v Resslově ulici. — Předepíše se ku příjmu celkem
6.783.50 K za užitkovou vodu, dodanou ve třetím čtvrt
letí t. r. — Panu Aloisu Biglovi uděleno bylo povolení
k oplocení jeho novostavby v Sádovské ulici. — Uděle
no bylo povolení ku stavbě jednopatrové villy blíže
hranic Slezského Předměstí panu dru. Liboru Stefanovi,
c. k. vrch. štábnímu lékaři v. v. — Do správy obecní
převzat byl chodník při ville čp. 437 na žádost býv. ma
jitele p. J. Sixty, c. k. inženýra. — Ve prospěch raně
ných vojínů na Balkáně povolen byl příspěvek 1000 K.

Obyvatelstvu města Hradce Králové! Na Balkáně
vzplanul neodvratný boj za lidská práva slovanského
lidu. Přišla slavná doba, naši stateční pokrevenci cho
pili se zbraní a šli umírati se zdravou mužností a hrdin
ným odhodláním na krvavá bojiště, nad nimiž vychází
jitřenka svobody. Kdož mezi námi necítí s nimi celým
srdcem? K nám nedoléhaji pouze fanfáry vítězné, nýbrž
i steny raněných tisiců, postrádajících nejnutnějšího o
šetření i pomoci lékařské. — Chceme nejen slovy, ale
i skutkem osvědčiti svou bratrskou lásku, mirniti utr
pení raněných, stírati slzy jejich matek, jejich žen, je
jich dětí. V nejbližších dnech obětaví sběratelé budou
choditi dům od domu a sbírati příspěvky pro raněné na
bojištích balkánských. Pevně věříme, že všude najdou
duše oddané a ruku štědrou, která neodepře vydatné
pomoci slovanským hrdinům, bojujícím za právo a svo
bodu. — Místní pomocný komitét. Městská rada.

Slovanský večer pořádají katolické spolky ve dvo
raně Adalbertina dne 10. t. m. o 8. hod. večer. Čistý vý
nos ve prospěch Červeného kříže na Černé Hoře. Po
drobný program příš tě.



Přednáška, Ve spolku paní a dívek »Anežka« bude
přednášeti vsdp. kapit. děkan Msgre. dr. Soukup »O
pospolitosti lidstva nynějšího s dobou minulou« v ne
děli dne 3. listopadu. Začátek o půl 3. hod. odpol.

Hudební večer klášterní hudební a pěvecké školy v
penslonátě císaře a krále Františka Joséla I. učinil zna
menitý dojem a ukázal píli a zdatnost ctih. sester, kte
ré i menší žačky dovedly vpravíti mistrně do je

s dobrou přípravou. | Překvapilo domácí smyčcové
kvartetto, sl. Hlaváčová správnou intonací i přednesem,
slečny Lendecková i Zahradníková svou routinou ve
hře na piano. Tedy i k příštím přejeme mnoho zdaru.

Soubor divadla sdružených měst východočeských.
Dalibor: Získána byla k tomuto večeru primadona Ná
rodního divadla pí. Slavíková, která zpívala partii Mila
dy, jíž ovšem tato zhostila se jako umělkyně prvního
řádu .Že hra i zpěv její byly výbornými, bylo viděti i
na údivu jiných umělců spoluúčinkujících. Jinak i o
statní soubor provedl své úlohy -čestně, zvlášť pan
Demkov, jenž hrál partii Dalibora, i p. Patočka v partii
žalářníka. Sborové nástupy se zdály (hlavně mužské)
v I. aktu trochu neurčité. Orchestr činil se dle sil svých.
— Co se týče úterního večera, dlužno říci, že tu třeba
vyčiniti správě divadla, proč nepostará se už jednou o
přesné provedení programu. Vždyť se chodilo do di
vadla a nevědělo se, nač. To snad přece v pořádku ne
ní. Ovšem, jedná-li takto správa divadla, jak může
počítati na přízeň obecenstva? Za to však jest třeba
pochváliti účinkující, kteří »Prodanou nevěstu« vskut
ku pěkně podali. Pan Hampl zde osvědčil pěkný tenor
(ač trochu ještě nosový) v partii Jenfka, pí. Charváto
vá svou hereckou i pěveckou zdatnost, p. Patočka vel
mi pěkně zahrál Kecala, a Vašek páně Tlučhořův byl
roztomilý. Též taneční partie provedeny zdařile. Or

chestr vedl si dobře. Divadlo zelo prázdnotou — proč?
— Činohra absolvovala minulý týden s patrným zda
rem dvě hry. Při čestném večeru sl. Zd. Grafové v pá
tek dávána ve svém obsahu snad příliš sytě zbarvená,
nicméně dobře ilustrující naše společenské poměry ve
selohra »Pryč od mužů«. Umělkyně velice dobře volila
a svou excellentní hrou strhovala obecenstvo. Také při
benefici pí. Peškové v pondělí velice úspěšně presento
vala se činohra v »Soukromém docentu<. Poprvé měli
jsme příležitost viděti p. Martina ve větší roli, a rádi
kvitujeme svoji spokojenost s jeho cenným výkonem.
Pan Novák jevil tentokráte nedostatečné studium. Vel
mi zajímavou úlohu vytvořil p. Baloun, jenž byl četně
akklamován. Litujeme věru, že činohra, ač vlastně stojí
na prvém místě celého souboru a vážně chápe svůj ú
kol, tak málo nalézá porozumění v našem obecenstvu.
Což divu pak, že se řiditelství vrhá pro sanaci kassy
na kusy, jež mají skutečnou cenu asi jako pleva, ale
svou povrchní a i frivolní maskou »táhnou«. Pro Hradec,
honosící se vždy vyspělou chápavostí v umění drama
tickém — upřímně řečeno — je io zahanbující a zname
ná osudnou dekadenci vkusu. — Zaráží, že naše student
stvo, dříve tolik divadlo milovavší, nechává parket i
parter prázdný. Kde toho příčina? Snad mnoho studia?!

Jmenování soudců. Panovník jmenoval radu vrch.
zem. soudu Karla Rottera v Hradci Králové vicepresi
dentem kraj. soudu v Hradci Král, radu zem. soudu v
Hradci Králové AI. Dostála radou vrch. zem. soudu,

přednostu soudu Jos. Sedláčka v MI. Vožici okr. soud
cem pro Hradec Králové.

Před porotou královéhradeckou minulý týden od
souzení: K. Krečmer, nar. r. 1898, pro zločin žhářství
na 4 roky, A. Kessler, nar. 1872, pro zločin loupeže a
veřejného násilí na 3 a půl roku, A. Lýčko, nar. 1890,
pro zločin krádeže, těžkého poškození na těle a tulác
tví na 5 roků. :

Královéhradecká Ročenka 1913 obsahuje celou řadu
velice informativních článků, týkajících se Hradce Krá
lové a kraje zdejšího vůbec. Velice cennou jest pro kaž
dého část statistická. Pohledy do dávné historie Hrad
ce Králové jsou poutavé a chvály zaslouží i detailní
popis nynějšího stavu hospodářských, spolkových, škol
ských, přírodních a jiných poměrů Hradce současného.
Při takové práci ovšem těžko se vyhnouti některým o
mylům v podrobnostech. Tak na př. »filiálka křesťan
ského spolku mladíků« není organisací katolickou, nýbrž
evangelickou. Jinak však pilným spolupracovníkům nut
no vzdáti díky.

Baloa bylo viděti dne 28. t. m. kolem 10. hodiny,
jak se ve značné výši pohybuje velice zvolna k Par
dubicům.

Pořad služeb Božich na den Všech Svatých na
Pouchově jest tento: dopoledne ranní mše svátá s ká
záním o půl 8. hodině. V 10 hodin zpívaná mše svatá.
Odpoledne o 2. hod. pobožnost růžencová s kázáním a
požehnáním. V den Všech věrných dušiček v 8 hod.
ráno zpívané reguiem, kázání a pak průvod na hřbito
vy občanské. Odpoledne o půl 3. hodině chrámová po
božnost a průvod na hřbitov vojenský.

Pražské Předměstí. Zde v jednom hostinci začali
vybírati nadšení přátelé bojujících Jihoslovanů na ra
něné. Také prosili o příspěvek přítomného žida. Kdyby
byl tento odpověděl, že dobrovolný příspěvek dáti mů
že i nemusí, kdyby byl prostě odmítl, nebylo by žád
ného hněvu. Semita však prohlásil, že jest při Turcíich.
Nastalo pochopitelné rozhořčení, že civilisovaný člověk
může ještě dnes přáti katanům | lidskosti, bezcítným
plantážníkům. Proto se sesypaly na žida výtky, až ten
to hledal cestu na ulici. Jest charakteristické, jak Jsou
nyní po vítězstvích Bulharů židé vůbec schliplí a jak
neradi o Balkáně mluví.

Pardubice. Děkanský kostel jest po většině jiš s re

staurací hotov. Celým svým novým zevnějškem dělá
dojem velmi pěkný a ti, kteří jej viděli ještě ve starém
neúhledném úboru, jistě by ho nepoznali. Ladně restau

zvláště svého nejbližšího okolí: Architektonicky starý.
rázovitý typ chrámu byl až na malé odchylky přesně
zachován a přece tu máme před sebou chrámovou bu
dovu novou, pěknou, imposantní. Až jednou (a stane se
tak v době co možno nejkratší) postavena bude vedle
chrámu nová přiměřená věž a zmizí nevkusné přístav
by, nakupené nyní kolem apsidy chrámové, bude náš
děkanský kostel v každém směru hotový skvost. Připo

mlnáme, že schodiště, od děkanství vedoucí do kostela,
je již hotové; podobně také i moderní podlaha chrámo
vá, která jest terazzová, kropenatá, zdobená terazzo
vými červenými koberci. Okna budou malována a zdo
bena vhodnými obrazy svatých. S díky kvitujeme, že
se ochotně přihlásilo několik dobrodinců, kteří budou
hraditi náklad na taková figurální okna. Konečná cel
ková vnitřní úprava nedá zajisté také na “sebe dlouho
čekati a my v krátké době budeme míti před sebou ho
tový chrám tak, aby mohl znovu býti odevzdán svému
účelu. Při této příležitosti dovolujeme si poznamenati,
že vřelý zájem jeví o pardub. děk. chrám J „E. nejdp.
biskup, který, ač churav, vážil schválně cestu do Par
dubic, aby si zde osobně restaurační práce chrámové
prohlédl a dal příslušným kruhům pokyny, vztahující
se zvláště na zachování starobylého rázu chrámového.
Komité chrámové doufá, že během měsíce listopadu
bude stavba i úprava vnitřní v celku hotova a kostel
se bude moci posvětiti. Má se tak státi dne 8. prosince
t. r. Nelze tu zamlčeti, že hnijící bláto v náhonu vedle
kostela vedeném působí odporně. Kéž by tam již voda
tekla! Také ten obecní záchodek bude dlužno z blíz
kosti kostela odkliditi včas někam jinam. Prosíme, aby
se na to nezapomnělo!

Zvlášiní zjev v přírodě. Dne 27. října t. r. ukázali se
v nejbližším okolí Pardubic čápové. Toť zjev opravdu
zvláštní, uvážíme-li, že čápi se od nás stěhují daleko na
jih už ke konci srpna.. A nynf spatříte na louce za pra
covnou vykračovati si páreček čápů. Kde se tu vzali a
co to asi znamená? Snad teplý, dlouhý podzim. Na Par
dubicku zůstává ovšem vodní ptactvo dlouho do zimy.
Loni o vánocích zrovna na hod Boží stěhovaly se z 0
kolních bařin kolihy a volavky. Rackové zůstali loni
na Labi celou zimu.

Balony naá Pardubicemi. V poledne dne 28. října t.
r. objevily se nad Pardubicemi v modravé výši dva,
dle některých docela tři balony. Kde kdo vybíhal na
ulici, aby sledoval let balonů. Rozumí se, že bylo hned
plno smělých domněnek a vtipů, které trvaly tak dlou
ho, dokud balony s obzoru se neztratily. S balonů měli
asi zajímavou podívanou, neboť v tu dobu, Co se vzná
šeli nad Pardubicemi, hnala se celá parforsní zdejší spo
lečnost za jelenem, který ubíhal zpět do Pardubic. Pa
trně se mu nechtělo mnoho běhat a proto obrátil skoky

své zpět k oboře, kde jej asi čekali toúžebně jeho sou
druzi, kteří ten ten právě měli »svoboďno« a byli doma.

Pověrečné modlitby na Čáslavsku, rozšiřované v
mnohých městech, dostaly se také k nám. A co je zvlášt
ního, že nejsou psány pouze v jazyce českém či němec
kém, ale také v jazyce francouzském ano i anglickém.
Patrno jest z toho zřejmě, že výroba těchto modliteb
děje se v kruzích, které jsou daleko od prostého lidu ka
tolického, jenž bývá tak často pro ně kaceřován a po
smíván pokrokovou Žžurnalistikou. Dostaly se nám do
rukou některé exempláry těchto cizojazyčných slátanin.
jež psány jsou rukou zběhlou, a co zajímavého — muž
skou. Upozorňujeme všecky katolické čtenáře, aby do
pisy s pověrečnými modlitbami hodili tam, kam patří,
do pece.

Hořice. Některé listy vydávají ke každému číslu
společnou zábavní a poučnou přílohu. Jakým směrem
se ty přílohy nesou, vidno na př. ze statě, jež nese
nadpis: Dvě smutné kapitoly. Jednou z těch smutných
kapitol je známý případ, že žák obecné školy v Žižko
vě, jejž otec neposllal na náboženství, nepostoupil do
vyšší třídy na základě rozhodnutí okr. školní rady,

která uznala, že v tom případě nelze posouditi, zda-li
zmíněný žák má duševní způsobilost, aby na vyučo
vání ve vyšší třídě vystačil a to vším právem, poně
vadž nábožeríství je posud jedním z hlavních předmětů
obecného školství, jehož přiměřenými vědomostmi musí
se žák vykázati zrovna tak, jako znalostí čtení, psaní,
počtů atd. To ale neuznává jakýsi dr. F. Š. a nazývá
to tobmezováním svobody náboženského přesvědčení,
zapomlnaje, že k této svobodě vlastně výnos okresní
školní rady spěje, neboť, kdo má v 14. roce k nějaké
mu náboženskému přesvědčení dospěti, musí dříve to
neb ono náboženství poznati. Jak může někdo mluviti o
přesvědčení-ve věci, které naprosto nezná?! Jak může
rozhodnouti se pro nebo proti náboženství, když se
žádnému neučil?! Mají-li školní úřady, tedy občanská
společnostsama, právo nutiti, aby děti chodily do ško
ly, i kdyby se tomu ten nebo onen otec zpěčoval, mají
právo 1 nutiti, aby se tam učil předmětům, osnovou škol
ní nařízeným. Bude-li chtít láletý občan svých vědo
mostí užívati, či ne, odmítne-li podpis s důvodem, že
psáti neumí, to je jeho věcí a jeho věcí je dle rakou
ských mezináboženských zákonů říci: Já žádného ná
boženství neuznávám, mne o něm ve škole nepřesvěd
čili a já jsem bez konfesse. Svoboda náboženského pře
svědčení zde přece je a nikdo ji také neobmezuje, ale
mluvit o svobodě u dítěte, znamená tolik, jako pozůsta
vit to svobodnému posouzení 7letého ditěte, jestli se
vůbec učit chce, nebo ne. Počíná-li svoboda pro ra
kouského občana od 14. roku, pak je, tuštm, té svobody
až moc. Kdyby to ti páni řekli bez obalu: »My se ne

můžemejiž toho dočkat,až bude světbez náboženství,
a proto pračujeme kzničení nábožesského vilvu i vtěch
nejátlejších lidských srdcíchl« Je-li však svobodno, ná
boženství v lidských srdcích slovem | tiskem dusíti
a ničiti, musí býti svobodno, je vštěpovatl a pěstovati.
My vám tu vaši svobodu necháváme, nechte vy nám
svobodu naši, když myslíte, že bez máboženství lépe
pochodíte. Ale ty konce, pánové! To bude teprv smut
ná' kapitola.

Mrákotin u Skuiče. Naše ves jest od nějakého času
známější ve světě. Jednak ji svou činností »proslavil«
svými soudy po širokém okol! známý náš pan starosta,
jednak i proto, že asi rok se zde těšíme z nové silnice,
po které se za sucha překrásně jezdí a chodf tak, Ze sl
ani kalhot nemusíte ohrnonti, prší-li však, máte krásnou
příležitost ukázati našim malým občánkům už ve mládí,
že mezi blátem jsme si všichni rovni. Ale to vše nic
nevadí, vozy, kočáry, automobily, motory zde projíždě
ji, i pěšky přijdou leckdy lidé, kterých zde dříve neby
fo vidět. Páni hostinští Pejcha i Soudek se proto ovšem
netrápf a každému ochotně poslouží. Někdy se poslouží
někomu také jinak. Tak sem z blízké Ranny asi před
čtyřmi nedělemi přišel vzácný host, všeobecně známý.
Nabízel na prodej zell svého zetě. Neodbyl nic, že prý
je v neděli sázeli, v neděli a svátky okopávali a zalé
vali, že prý proto je příliš kyselé. Neprodav zelí, začal
nabízeti naším sousedům agrární stranu. Také nepocho
dil. Jako pravý nefalšovaný odpadlík začal nynt útočit
na Pannu Marii. Ale ani netušil, že se mu v zápětí i při
jeho veliké osvícenosti stane něco nepříjemného. Kde
se vzal, tu se vzal před hospodou nějaký neznámý ceich
mistr a když agrárník vyšel, ocejchoval jej na červe
no. Z návratu jeho také na Ranné veliká radost, dívat
se na něj chodili, ale on prý ve vrozené skromnosti
svoji buclatou, šminkovanou tvář prý schovává. Není
prý přítelem takové pozornosti. Když se však někdo
ptá na cejchovní úřad, posílá ho k námdo Mrákotina. -
Včera zase a opět směrem od Ranny k nám přišel
jiný vzácný a k tomu velice milý host. totiž dp. Beneš.
kaplan z Chrasti, známý buditel a organisátor katol. li
du. V důvěrné schůzi, zahájené jednatelem skupiny mlá
deže br. Hochmanem a řízené předsedou téže br. Gre
gorem, promluvil v pěkné, krásně předněsené a vese
lými vtipy okořeněné řeči o cíli a povaze spolků a or
ganisací katol. mládeže. Proto plně zasloužený byl po
tlesk na konci jeho feči a zajisté "upřímný byl slib
předsedy p. Gregora, který jménem mládeže shromáž
děné slíbil, že se mládež zachová dle pokynů a rad slo
vutného řečníka. Mile a rychle utekla také po schůzi
této, konané v sále p. Pejchy, doba několika hodin v
hovoru s dp. Benešem, až svižné spřežení p .Zubce
odvezlo jej v několika minutách na nádraží skutečské.
— Ale ještě něco mám na srdci. Příští neděli, totiž 3.
listopadu, budeme zde míti posvícení, ke kterému vše
cky čtenáře a čtenářky upřímně zvu. O dobré pivo a
chutné jidlo nebude zle. Hezkých tanečnic dost, švar
ných tanečníků také. Jen těm, kteří mají trochu hořla
vější srdce, radím, aby si na ně dali zámek, neboť, jak
se některá zdejší tanečnice na tanečníka svýma očima
podtvá, hned se mu do srdce dostane. Proto jen v ne
děli do Mrákotina! Po silnici nebo po pěšině, pěšky ne
bo povozem. Smntno nebude. O zábavu se také postará
špásovný a šprýmovný pan Černý ml., který má při
pravenou překrásnou a převeselou přednášku o politice,
tak že se všichni smíchem budou ohýbati.

Různé zprávy.
Ze Zemské rady katolíků v království Českém. Kra

jinská schůze (IV.) pro víkariaty křivoklátský, novostra
šecký a rakovnický koná se ve středu dne 6. listopadu
t. r. v hotelu »Jerie« v Rakovníce. Referovati budou ka
novník vyšehradský vdp. V. Můlier, farář vdp. Jiří Čá
dek a sekretář JUC. Mourek. Vzhledem k důležitému re
ferátu vdp. far. Čádka (»Jednotná organisace katol. mlá
deže«) očekává se hojná účast veledůst. kleru ze všech
tří vikariátů. Nejdůst. kníž. arcib. konsistoř zvláštním
přípisem povzbudila tamní důst. duchovenstvo k účasti
na této schůzi a doporučila jeho spolupůsobení k podpo
te snah Z. R. K. — Plenární schůze Zemské katol. rady
koná se dne 14. listopadu. — Zemský sbor zasedati bu
de dne 21. listopadu ve dvoraně »Merkuru« v Praze V.
Referovati o jednotné organisaci mládeže bude vdp. Dr.
KI. C. Žůrek O. P. z Nové Říše a prof. Engl. Dr. Žůrek o
debral se v těchto dnech s JUDr. hrabětem Degenfel
dem-Schónburgem do Berlína, Důsseldorfu a Gladbachu
informovati se z vlastní zkušenosti o organisaci katoli
cké mládeže v Německu a bude proto referát jeho na
schůzi zemského sboru zvlášť instruktivní. — V. krajin
ská schůze konati se bude dne 28. listopadu v Táboře
pro vikariáty Táborský, Pacovský, Pelhřimovský. Be
chyňský, Soběslavský, Jistebnický a Třeboňský. Sou
časně uspořádána bude Z. R. K. v Táboře výstava re
produkcí církevních obrazů světových mistrů jako u
kázka, jaké výše dospělo církevní umění.

Neblaké hromadění luskci. K vůli tučným platům
berou někteří politikové na sebe mnoho vynikajících
funkci, kterých rozhodně' zastati nemohou. Ttm trpf ve
lice zájmy voličstva — a straně se tím škodl nadmíru.
Což nemají předáci zapracovati také jiné, mladší síly,
nemají jim vykázati jistý obor, aby lidová autonomie
byla živější, vzájemná kontrola bedlivější? :Učitelstvo
se přesvědčilo, kam vedla oligarchle několika předáků,
držících se zuby nehty výnosných sinekur. A ve stra
ně agrární? 45. číslo Bergmanova »Práva Venkova«
sděluje zase nové zkušenosti: | »Poslanec Švehla jest



'fmniyci zastává, to povídá mu samo »Právo Lidu« násle
devně: »Jest o něm (o posl. Švehlovi) známo, že ve
schůzích představenstva, kde má zastupovatl zeměděl.
podaiky, jest velmi řídkým hostem, což pochopitelno při
nesčetných funkcích jelo ve straně agrární, bezpočtu-'
kráte mu vyčítaných. Poslanec Švehla dokonce scházel
na všech schůzích komise i ve schůzích představen-;
stva, když se jednalo o paušalisování příspěvků pro ho
spodářské podniky, kde měl on v prvé řadě jako zá
stupce všech podniků býti přtomen. Nedalo se tedy o
čekávati, že by poslanec Švehla byl docházel do schůzi
volební komise, která po případě musí zasedati den co

bo nevolili.« Jsme zvědaví, řeknou-li pánové, že tento
poukaz na následky hromadění funkcí není straně na
škodu a že to zase uvádíme jen z osobní ješitnosti. Při
této příležitosti poukážeme znova /na druhého pána,
který se pod funkcemi na něj složenými prohýbá, totiž
na p. Chaloupku. V nynějším důležitém zasedání ve Vid
ni není ho opět viděti, neboť shání diety ve funkcích o
statních, počítaje, že diety na říšské radě mu jdou stej
ně. Jednání poslance Chaloupky bouří již krev i těm
nejvěrnějším, jenom že bychom jim spíše doporučovali,
aby místo stěžování si našim lidem také důrazně 0
zvali se u činitelů rozhodujících.. — Je-li na těch slo
vech jen polovice pravdy, pak by se mělo přemýšleti
zcela vážně, jsou-li pohlaváři pro stranu, či stojí-li tu
strana proto, aby byla trpělivým zlatokopem ve pro
spěch několika jednotlivců.

Nepociiví pašeráci. Agrárníci chtěli do našť strany
vpašovati docela i Tomana — ovšem teprve tehdy, když
se objevily mračné důvody pro jeho veliký zločin. Ni
kdo se tedy nepodiví, že »Venkov« z agrárrického ho
stinského Jakubíčka, který prchnuv s bratrem pro dlu
hy, v Brémách byl zadržen, učinil horlivého odběratele
katolického »Dne« a novopečeného klerikálního vůd
ce. Zatím však oba Jakubíci byli agrárníky kovanými.
— Zrovna taková nepoctivost se páše tím, že agrární
tisk přičítá násilnosti vídeňské radnice na vrub křesť.
sociálů českých. Našinci vídeňskou radnici tepají, naši
poslanci tolik již pro vídeňskou menšinu učinili, ale —
agrární logika pašuje vídeňské násilnosti do tábora če
ských katolíků. Není to pašeráctví horší, než jaké pá
chají nepoctivci s cizokrajným zbožím na hranicích?

Tak se peče národní solidarita. V Brně na Vídeň
ce je české školy zapotřebí jako soli. Aby spousta če
ských dítek byla vytržena a vysvobozena ze škol ně
meckých, postaral se křesť. sociální spolek žen a dí
věk »Zdislava«, který na Vídeňce postavil a vydržuje s

velkým nákladem Útulnu, o zřízení soukromé české
školy. Zemská školní rada školu povolila. ©Poněvadž
však ve škole budou vyučovati Dominikánky, »Čas«
prohlašuje: »Raději nic, než školu klášterníl« — Ale
židovské školy germanisační v Čechách, jež zakládá
přece konfessionelní +Jůdisches Schulvereln«, »Času«
pranic nevadí. Vždyť tomuto germanisačnímu spolku
ještě dělal »Čas« reklamu tak kříklavou, že sám česko
židovský »Rozvoj« proti tomu protestoval. Před vol
bami do -říšskérady volal pokrokářský tisk: »Raději
německého liberála, než českého klerikálale A teď by.
nechal český živel raději na pospas germanisaci, neř
by dovolil, aby české děti, v české řeči vzdělávaly o
svědčené české řeholnice. Každá nekatolická konfesse
v Rakousku čín nároky na konfessijní výchovu přísluš
mých dítek. Nikdo také proti snahám evangelíků a židů

- neprotestuje. Katolické děti však nesmí býti vychová
vány od rozhodných katolických učitelek! Ať jsou ta
ková nebožátka raději obětována germanisační agitaci
německých židál A kde který liberální list ozval se
proti takové zpupnosti, proti tak neomalenému vyha
zování katolíků z národa případným protestem? Pa
tentovaní vlastěnci ukládají katolfkám největší národ
ní povinnosti, ale zároveň mlčky přecházejí surové ko
pance, jaké trpt obrovský počet českých katolíků od
hrstky fanatických pokrokářů. Jen slepec nemůže vi
děti, že takové bezuzdné řádění poškozuje posice ná
rodní vůbec. Kdo jest hotov zničití českouškolu proto,
že tato má býti katolická, pak ať aspoň o vlastenectví
nemluví! Otcové dnešních finančních sloupů českého
»pokroku« vesměs stáli na straně Němectva v době,

- kdy „zachraňovali národ s velikými obětmi katolický
kněz a katolický sedlák. Nyní však do sadu, perně vy
pěstovaného od katolíků, přichází pokrokář se židem,
aby zde komandovatijako samoviládcčové a aby katolfky
vyháněli od jejich vlastních stromů. | Taková nadutá
pýcha dá se jenom vysvětlití působením jedu z Judey
a katolíci vždy za vhodné příežitostí pokrokářám gti
pomenou jejích »všenárodní« snahy. Na takový proti
český čín odpovězme štědrou podporou naší .Gvato
václavské Matice Školské.

Pokrokářský agráruík © všeobecném rovném bla
sovacím práva do sněmu zemského. Až příliš brzy pro-'
Méd! národ, že všeobecné právo volební není všehoji

sé'vyšplhal k mandátu pomocí zlatého žebříku, jejž mu
kapitalisté ochotně podali? Vidíme všichni; jak málo li
děvých potřeb v říšské radě obstaráno. Zlatá ponta
kapitalistická svírají nejvíce ruce těch, kteří »lidovost«
rozdávali za každým pátým slovem. Proto také drahota
úžasně stoupla právě za parlamentů lidového. A každá
strana, brnoucíso do voleb, již předem shání veliképo
nike, aby tyto pracovaly tam, ide scházi skutebné

přesvědčení a charakter. Která strana si nepřinese do

. „doleh“obřovákýat padne. v pasu, rozhodně, i
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zde tedy stíny, jež se oddisputováti nedají, že by prostý
lid neměl míti všeobecného, rovného práva hlasovací
bo. Zneužívání nějakého ideálu není ještě obžalobou sa
mé podstaty téhož. — Ale protikatolický patrlarcha a
grarismu českého Alfons Šťastný v č. 30. svých »Sel
ských Novin« postavil se protí všeobecnému, rovnému
právu hlasovacímu přímo a zásadně. Napsal: »Nejsme
proti tomu, aby měli své zastoupení i na sněmu ti, kte
ří ho dosud nemají. Ale dělat z nich zase vládnoucí pá
ny, jakými chtí býti, zvláštní kastu, která nemá nic spo
lečného s druhými, s těmi měšťáckými nestvůrami, jí
mlž chtí vládnout, s nimiž zachází jako s nějakými před
potopními zvířaty, to přece netřeba dělat. Žádné rovné
právo volební do sněmu, ale zastoupení ve zvláštní ku
rii s určitým počtem mandátů, které nechť sl sami rcz
dají, jak se jim bude líbit. Žádnou společnou volbu s
nimi. Dejte jim jejich mandáty, jejich zástupce v zem
ském výboru, ale žádné rovné právo volební! Venkov
ská kurie do sněmu nechť ostane, jak je, a volební prá
vo středního a selského stavu v ní musí býti zacho
váno. Naši předáci agrární ale musí býti poučení o tom,
že si nedáme, tak jako se to stalo při upravení voleb
ního práva do rady říšské, zase své právo zmařit, aby
chom se stali i tu podnožkou svých národohospodář
ských odpůrců, kteří dovedou na zem uvalovat těžká
břemena, která muslme pak my, sedláci, nésti, na jichž
to nesení se ale páni sociální demokraté chtí podílet co
nejméně. Dejte ústavy zemské, školy, nemocnice jim do
rukou, aby tam poroučeli, ale nic na ně nedali. Ano, ano;
poroučet, vládnout, to se jim líbí, ale na cizí útraty. A
proto také rovné právo volební do sněmu! Laciněji to
neudělají. No, budeme vidět, zda-li i tu nedají naši sed
láci čeští zase ve sněmu právo volební tak poškodit,
jako se to stalo při volební opravě do říšské rady.« —
V době, kdy jiní chodí kolem -reformy volebního prá
va jako kolem sudu syčícího vápna, dávají odpovědi ku
sé, ramenářské, zaslouží aspoň pochvaly přímost a ote
vřenost sedláka Šťastného. Některá jeho slova stojí za
důkladné uvážení. Ale tím obecného proudu nezastaví,
zvláště když o potřeby malého lidu na český zemský
sněm tak skrovně se stará. A pak ta nesnesitelná privi
legia německého národa v dosavadním právu volebním!
Náprava nastati musí.

Z historie Černé Hory. Moderní historie Černé Ho
ry je historií staletého boje proti invasi Turků. Tento
boj počal na počátku 18. století, když kníže Danilo I.
v den před Štědrým dnem r. 1702 podnítil obyvatelstvo
Cetyně proti Turkům. Turky tehdá z Černé Hory vy
hnal a posílil tak její neodvislost; boj ten skončil roku

1875—78 za nynějšího krále Nikoly a boj ten nyní po
třicetiletém míru počíná znovu. Celých těchto dvě stě
let bylo ustavičně bujováno. V r. 1710 za války rusko
turecké, Černohorci dobyli tureckých pevností, v r. 1712
vyslal turecký sultán Nel 60.000 vojínů na zničení Čer

né Hory, v r. 1714bojuje Danilo opět vítězně proti Tur
kům, v r. 1718 spolu sBenátčany dobývali Černohorci
Baru: po té nastává smír, který trval až do r. 1735,
do smrti Danila I. Za jeho nástupce Basilia vyslal sul
tán Osman III. proti Černé Hoře, jež se zdráhala platiti
Tureckem požadované daně, 40.000 vojska, jež Černo
horci odrazili. Následoval opět mir. V r. 1766 povstaly
na Černé Hoře vnitřní rozbroje, v r. 1768 vnikli Turci
do Cetyně, rozbořili monastýr a vymáhali daně. R. 1796
byl vítězným rokem statečných Černohorců. Kníže Petr
porazil u Martinice a Krussy Turky na hlavu. Černá
Hora sůčastnila se r. 1806 srbských a hercegovských
bojů za svobodu. Za Petra II. v r. 1830 rozpoutala se po

„porážce. Černohorců u Podgorice prudká bitva s Tur
ky na hranicích o Grakovo, v níž padlo jedenáct bra
trů Petrovičů. V r. 1838 učiněn smír, v němž Turecko u
znalo neodvislost Černé Hory. Sultán Abdul Megid vtrh
nul za Petra II. do Černé Hory s 50.000 vojíny, na za
kročení Ruska a Rakouska musil však odtáhnouti. V
r. 1858 zvítězil Danilo nad Turky a r. 1860 byl u Kotoru
zavražděn. Po něm nastoupil na trůn nynější král Niko
la I., který r. 1862 přispěl Hercegovcům na pomoc. Ve
velké bitvě, trvající osm dnů, vykonal Nikola takřka
zázraky hrdinnosti. Na konec zvítězila turecká přesila.
Na zakročení mocností byli Turci nucení černohorskou

půdu opustiti. V r. 1875 nový vpád a nový boj. Násle
duje klid zbraní do roku 1877, kdy 80.000 Turků vtrhlo
ve třech oddílech do Černé Hory; v několika bitvách
Nikola Turky porazil, dobyl Barn a Dulcigno a ostrovy
Lessendra a Vragnina na Skutarském jezeře. Tato po
slední válka končila berlínskou smlouvou, dle níž Dal
cigno a Bar anektovány Černou Horou.

Jednota sv. Methoděje ve Vidal má v měsící listo

zaplatiti 6000 K. Bohužel, nedostává se jí tohoto vel
kého obnosu. Pouze dva dobrodinci až posud přispěli
podporou a sice: vldp. Jan Macháček, osobní děkan a
farář na odpočinku v Proseči u Skutče, daroval 200 K,
pak sl. Jednota katolických paní a dívek »Vlast«. v Če
ských Budějovicích poslala na památku eucharistické

mu připomlnáme, že ona jmenovaná Jednota katol. paní

|
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Moravě, která .jH. více než 10 let Jednotu sv. Metho
děje štědře a stále. podporuje. Poslední dar její právem
nazvati lze knižečíhi darem. Kéž ten milodar vldp. dě
kana Macháčka a Ct. »Vlávttev Českých Budějovicích

vzbudí Jednotk. pro „měsíclstopad, kdy tak veliký ob
nos kromě měsíčníchběžných vydání, která činí více

+0 K,zaplatiti mě, štědré dobrodince, aby svým
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zasílány na adresu: Jednota sv. Methoděje, Vídeň III.
okr., Rennweg 8.

Svatováclavská Matice Školská vystupuje na zá
chranu národa v době pro svaté náboženství nejhorší.
V měsíci listopadu, v měsíci to drahých zesnulých,
zvláště nábožný lid pamatovati bude ve prospěch ze
mřelých almužnouna Svatováclavskou Mati 'Škol
skou. Vždyť si stanovila nasaditi veškeru snahu s ne
ústupnou vytrvalostí na ochranu a povznesení sv. ná
boženství, kteréž jedině přineslo zesnulým spásu a z
lehož pokladu jedině kyne vysvobození zemřelým i po
zůstalým. Je přirozenější v měsíci tomto než kdy jindy,
že mysl zalétá tam do oné záhrobní vlasti, a že spo
jení srdcem s drahými tam dušemi, posuzujete s nimi
věci se stanoviska věčnosti. Ano, stavte se v měsíci
tomto často na toto věčné, nejupřímnější a nejmoudřej
šI stanovisko lidského úsudku a uznáte, že ocitly se
v době přítomné rodiny naše a národ celý, a zvláště
mladistvý dorost v bídě největší a neštěstí osudném.
Neboť nebylo doby, kdy by byl národ náš odcizen je
diným životodárným normám, zásadám křesťanství tak,
jako za dnů našich, kdy nejen náboženská lhostejnost
pronikla nejhlouběji v životě osobním i rodinném, ale,
žel, i odpor proticírkevní a vůbec protináboženský silně
uchvátil ponejvíce ty vrstvy národa, které kladou zá

klad duševního života a mají býti jeho vzornými před
staviteli. Před čím vůdcové národa a vůdčí vlastenci

vždy nejvíce národ svůj varovali, stalo se. Otevřený
boj se rozpoutal. Sem hodí se výpis veřejného listu:
»Hrobaři českého národa!« Boj kulturní se rozpoutal
na celé čáře. Dva světy proti sobě stojí: křesťanství a
nevěra. Bylo zřejmo hlavně letos, při eucharistickém
sjezdu. Bohužel, že s židovským tiskem ruku v ruce
šel i náš český pokrokářský tisk. Německému židov
skému tisku bychom se již nedivili, ale že i český, tak
zvaný pokrokový tisk zcela po židovsku se postavil
proti milionům českého katolického lidu, to je zjev, nad
kterým se musí každý poctivý Čech zamysliti. (Ostrav
ský List.)

II. sjezd českých bytových a stavebních družstev
pořádaný Českým zemským spolkem pro reformu byto
vou v král. Českém za účasti Zemského svazu pro re
formu bytovou v markrabství Moravském koná se v
Praze ve dnech 16. a 17. listopadu 1912 v místnostech
Obchodní a živnostenské komory v Praze-l., Josefské
náměstí (vchod z Pařížské ulice). Sjezd zahájen bude
dne 16. listopadu 1912 o 9. hod. ranní. Předmětem po
rad sjezdových jest: 1. »Obce a reforma bytová«, zpra
vodaj Ing. J. Jareš, c. k. živnostenský inspektor. 2. »Da
ňové a poplatkové úlevy pro malé byty«. Zpravodaj
JUDr. Václav Krček, c. k. finanční komisař v Přerově.
3. »Úvěr pro stavební družstva«. Zpravodaj JUDr. V.
Pospíšil, náměstek ředitele Městské spořitelny Pražské.
4. »Jak budovati malé byty po stránce zdravotní a
technické«. Zpravodaj po stránce zdravotní MUDr. Ant.
Oldřich Šimáček, městský lékař v Českém Brodě; po
stránce technické Jaroslav Čapek, stavitel v Praze.

Příloha K dnešnímu číslu přikládáme, pokud záso
ba stačí, prospekty vrchního zahradníka hraběte Z.
Kinského p. V. Barvínka v Chlumci n. Cidl. Bylo s námi
sděleno od těch, kteří se dali od p. Barvínka obsloužiti,
že jsou nejvýš spokojeni. Pan Barvínek netoliko jest ve
lice solidní, ale jako znamenitý odborník poslouží také
vždycky rostlinami prvé jakosti. Proto vřele odporu
čujeme milovníkům květin a zahrad, aby si cenník bed

livě prohlédli a objednávku učinili.
Listárna redakce. V. Ouřím, Pardubice, Čáslav atd.

Jelikož k vůli svátku jsme byli nuceni vydati list o den
dříve, byli jsme nucení laskavé příspěvky odložiti do
čísla příštího.

„——i l
Snížení ceny.

Misto 15 h jenÍ2n
steji nyní
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v tabletách.
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Velikest, váha a jakost
zaručeně tytéž jako dosud.

p Natollokýpoměžníústar

„Úvěrnídružstvo Elišta“



Obdržotí lze vo všech krámochs vodlojším.
„S“ zaakom aneb prostředaiotvímnašich jednatelů.

Singer (o. akciová společnost pro šicí stroje.
EXradecIKrálové, u labského mostu 279.

Měsíská spořitelna ve Dys. Můtě
zúrokuje veškory vklady na knížky

(půlměsíční zúročení)

4 1 © dnem 1. dubna 1912JE 20 — počínajíc.—
Za vklady ručí: aktiva spořitelní vlastní jmóní,
městská obec Vysokomýtská a všichni poplatníci
(obecními přirážkami). Jost tody vklad ve spořitelně

vždy zcola bezpečně uložen.

VÝPRODEJ.3:12:25:
vyprodárám VEŠKETÉOŽAŠÍNOVÉZDUŽÍ |

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí.
ge- a věnaditkám <

poskytoje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál.,
jenž založen jsa r. 1908 na zásadě, křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil v 36
případech úmrtí celkem 40.675 IK, získav O05
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda

rovaným podpora v době nejtradnější jakopravé dobrodiní.
Spolek přijímá muže 1 šeny ot 4 de 45.

let. Příspěvek správní každoroční obnáší 2 K,.
jednou pro vždy jest: do 30 let 2K,

do 40 let 4 K, do 45 let. 10 K. Každý člen se
zavazuje, že splatí úmrtí spolučlena 2 K.
jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého života
označil.

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž.
poskytuje též

We“ věno "UW

doeploetíjojisk. 100) ve případněvajejloh, amobtaké při úmrtí tek,
o je do odboru věnnéhopřiblásili.

Každý pojištěneo u věnného odboru obdrží
tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru.

bylo přihlášeno.
Jinochy lze přihlásiti až do stáří 18 let a

dívky do 15 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
bb. rok věku svého. Zápisné 0 K je pro všecky
stejné, rovněž příspěvek pe 1 K ve výše zmí

něných případech povinné podpory — Bližšív prospektu, jejž na požádání zdarmazasíláme.
Adressa zní:

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové,

Dr. Frant. Reyl, . Váel. Jenševský,
předseda. jednatel.

kemntonan OlŤÁŤO, SOONY, Vvářurovy

lerně provádí abeolrent c. k. odb. školy sochařské
a řezbářské

BOHUMIL BEK v FOŘE KUTNÉ. *
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Lidovýpojišťovací spolek„Eharitas“ v Hradci Králové.
Píše Dr. František Reyl, zakladatel.

I.

Nevymizela mně dosud z paměti smutná udá
lost, které jsem byl svědkem ve svém mládí. Chu
dé řemeslnické rodině zemřel po dlouhé nemoci
otec a živitel. Dlouhou nemocí byly vyčerpány
všecky beztak skrovné zálohy, takže na pohřeb
nezbývalo již ani haléře. Z útrpnosti nad zoufalou
vdovou a plačícími sirotky ujali se někteří sou
citní sousedé pomocné akce a sběracím archem
vybrali od spoluobčanů potřebný obnos na sluš
ný pohřeb zesnulého otce rodiny, kteráž úmrtím
svého živitele byla vydána v šanc bídě.

Událost tato se častokráte opakuje i v našich
dobách, protože maloživnostník a malorolník, ba i
malý úředník stačí sotva vydělati na nejnutnější
běžné životní potřeby, nemoha pro nenadálé a mi
mořádné nehody uspořiti žádné zálohy. A když
se dostaví nemoc a smrt živitele, přidruží se k bo
lestnému zármutku nad ztrátou drahé bytosti ještě
příšerná bída a trpká nutnost dožadovati se lid
ského milosrdenství, které vždy nemívá plné po
rozumění pro potřeby prosícího.

Občas ustrne se dobrá duše nad bídou posti
žené rodiny, ale časté, opakované případy nena
lézají již mnohdy ani povšimnutí ani někdy mož
nosti ke přispění. Vždyť bída neproniká ke sluchu
lidí zámožných, nýbrž budí soucit zase jen u lidí
trpících, kteří by někdy rádi přispěli, ale pro svou
vlastní chudobu musí se omeziti jen na malou,
mnohdy zcela nedostatečnou pomoc. A co pro
spěje osiřelé rodině několik 'korunek, sebraných
soucitnými lidmi, když výlohy pohřební, léčebné
a dluhy za potraviny atd. páčí se na několik set
korun? A kde lze nalézti tak zámožného lidumila,
jenž by v opětovaných případech mohl poskyt
nouti vydatnou podporu ve chvíli nejtěžší?

A takového lidumila jsme nalezli v Hradci
Králové roku 1908 v nově založeném podpůrném
spolku >Charitas«, jenž během svého trvání vypla
til v 52 případech úmrtí neuvěřitelnou skoro sumu
£3.667 K 36 hal, takže na každého připadlo prů
měrně 1192 K. Spolek »Charitas< na základě kře
sťanské lásky k bližnímu luští pomocnou akci na
základě organisované vzájemné svépomoci. O vý
znamu podpůrného tohoto lidového spolku, na je
hož inserát upozorňujeme, chceme krátkým výkla
dem pojednati. .

1. Jaká je základní myšlenka spolku >»Cha
ritas«?

Při úmrtí pojištěného člena zaplatí všichni
spolučlenové po 2 K, a z obnosu takto sebraného
obdrží osiřelá rodina ihned úmrtní podporu po od
rážení pohřebních výloh a jisté srážky pro reserv
ní fond. (Dnes spolek čítá 800 členů, pročež se vy
béře obnos 1600 K. Poštovní výlohy činí as 80 K,
srážka k reservnímu fondu dle let členství obnáší
15 až 50 proc. Kdo jest nejméně jeden rok členem,
má již naději na výplatu aspoň 1100 K.)

2. Kdo se může pojistiti?
Každý dospělý (24 let) občan rakouský bez

kařským. (Vysvědčení lékařské na našem blan
ketu stojí nejvýše 6 K.)

3. Komu se vyplatí úmrtní podpora?
Jestliže neoznačil zemřelý pojištěnec písem

ným prohlášením za svého života některou urči
tou osobu aneb nějaký spolek, vyplácí se podpo
ra dle stanov nejprv vdově (vdovci), aneb dětem
a potom zákonitým příbuzným.

4. Mnoholi se ročně musí platiti?
Ačkoliv se nedá přesně předem uhodnouti,

mnoho-li členů ročně zemře, můžeme přece dle
stávající zkušenosti odhadnouti průměrný počet ú
mrtí na 15. Obnos 30 K ročně na zajištěnou pod
poru 1200 K je zajisté nejlevnější premif pojišťo
vací vzhledem k tomu, že všichni členové bez roz
dílu stáří platí stejný úmrtní příspěvek po 2 K.
Režijní příspěvek roční obnáší pouze 2 K ročně.

5, Kdo vyrovnává rozdíl mezi nestejným vě
kem a pohlavím při této jednotné premii?

Rozdíl tento se vyrovnává částečně nestej
ným zápisným (2--6 K), ale hlavně křesťanskou
láskou, na které je spolek založen. Spolek jest do

"bročinným, proto řízení spolku vede se bezplatně
beze všech odměn správní radě a beze všech pro
visí za přihlášku členů. Rovnost a bratrství spo
tuje všecky členy a všem stejným dílem posky
tuje nárok na veškeren majetek spolkový.

6. Je nějaká jistota, že i po letech staří čle
mové obdrží podporu za své splacené úmrtní pří
spěvky? ©

Záruku ťuto poskytuje nejprve stálý počet pla
ticích členů, které nemůže nikdo defraudovati. Pak
etále rostoucí reservní fond (dnes již kolem 20.000
K) bude pobídkou pro nové a nové členy, aby
k tak výhodnému pojišťovacímu spolku -přistupo
valil Posléze lze doufati, že nevymizí ze erdcí

ré tvoří nejspolehlivější oporu našeho spolku. Ve
spolku není boháčů, ale také žádných vyprošova
ných almužen, nýbrž jsou v něm potřební lidé,
kteří řídí se heslem vzájemné svépomoci.

7. Kdy lze ze spolku vystoupiti?
Kdykoliv, jakmile závazky ke spolku byly

vyrovnány. Obnos za složené příspěvky se niko
mu nevrací, protože z nich spolek nic nemá.

8. V čem spočívá přednost spolku před poji
šťovací společností ?

a) Členové udílejí vlastně dobrovolně almuž
nu svým spolučlenům a při tom mají přece naději,
že se jim podobného skutku milosrdenství dosta
ne při vlastním úmrtí. b) Spolek je spravován čle
ny, kteří si každoročně správu spolkovou volí. c)
Hlavní majetek spolku spočívá v žijících členech,
kteří se nemohou ztratiti. d) Spolek je nejlevnější
pojišťovnou, protože ani za 4Oleté členství neza
platí celkem pojištěnec obnos, který při umrtí do
stane jeho rodina. (Platí-li někdo ročně po 34 K,
zaplatí za 40 let obnos 1200 K, na který má nárok
již po I roce členství.)

8. Jak mnoho členu přistupuje ke spolku?
V prvém roce přistoupilo ke spolku rázem 600

členu. Nyní přihlašuje se průměrně na 50 členů
ročně, protože dle našeho vzoru utvořily se po
dobné spolky, které však hynou nedostatkem člen
stva a nemohou vlastně svou nepatrnou podporou
poskytnouti takovou pomoc, jakou může poskyt
nouti náš spolek, značně rozšířený a finančně silný,

9. Poskytuje spolek »Charitas« také žijícím
členům nějakých výhod?

Neposkytuje sice žádných půjček svým čle

ním pojištěnce jistotu, že v případě úmrtí vyplatí
obnos příslušný věřiteli. Tvoří tedy pojištění u
spolku našeho bezpečnou zástavu věřiteli pro pří
pad úmrtí dlužníka. Jinak ovšem úmrtní podpora
nepodléhá žádné exekuci a žádnému zdanění, pro
tože stanovy spolkové to vylučují.

Ještě jednu výhodu poskytuje spolek >»Cha
ritas« žijícím členům svým odborem, kterým za
bezpečuje věno a odbytné pojištěným jinochům a
dívkám. Podstatu tohoto věnného odboru vyloží
me také krátce.

a) Účelem tohoto oddělení jest, každé přihlá
šené dívce neb jinochu v případě jejich sňatku u
děliti tolik korun za věno, kolik dívek a jinochů v
příslušném dni ve spolku jest zapsáno, avšak te
prve po uplynutí 5letého členství. Na příklad: Je-li
v den sňatku některé dívky přihlášených 2000 dí
vek a jinochů, obdrží táž 2000 K věna.

b) Neprovdá-li se dívka do 24 let, obdrží pře
ce také tento obnos za účelem zlepšení svého po
stavení neb zřízení vlastní domácnosti ve 24. roce,
jinoch pak v 27. roce. V případě úmrtí toho, kdo
bude za přihlášené příspěvky platit (ať jest to otec
či matka, strýc), bude rovněž obnos pro dívku
neb jinocha sebrán a uložen a obdrží týž v den
jejich sňatku neb při dosažení 24 let a jinoch v
roce 27. |

c) Zemře-li přihlášená dívka neb jinoch bě
hem prvého roku ode dne přihlášky, nevrátí se
žádné příspěvky. Zemře-li od ukončení jednoho
roku do 3 let, vrátí se polovina splacených pří
spěvků; zemře-li od 3 do 5 let členství, vrátí se
veškeré zapravené příspěvky zpět bez úroků.

d) Členem tohoto druhého odboru spolku na
šeho může se státi každý otec, matka, strýc, dě
deček neb některá jiná osoba, která by snad chtě
la některému sirotku zajistiti věno a tak prokázati,
skutek dobročinný. Nesmí však žádný být starší
než 55 let a může přihlásiti nejvíce 2 dítky; při
tom dívka nesmí býti starší než 15 let a jinoch
starší než 18 let.

Doslov. —Žádný živitel rodiny nemusí dnes
tesklivě hleděti do budoucna, jak se povede rodině
po jeho úmrtí, aneb jak opatří svým dětem v do
bě dospělosti peněžitou výpomoc pro založení
vlastní existence. Spolek »Charitas« zbavuje ta
kových starostí. Pozvolným placením malých pří
spěvků zbavíte se, otcové a matky, tísnivé staro
sti o své milé a při tom bude vás blažiti vědomí,
že konáte dobrý skutek a že máte právní nárok
na zákonitou podporu. Pomocná ruka se Vám po
dává, a kdo máš smysl pro svépomoc, neodmít
neš ji, nýbrž požádáš o přihlašovací list spolek
»Charitas« v HradciKrálové a staneš se členem.
Naše duchovenstvo by prospělo katolickému lidu,
kdyby na |působnost spolku »Charitas« upozor
Řovalo.

————

Kulturní jiskry.
Zajímavé doznání. Pokrokář se soc. demokra

tem notují stále od repetice, že »klerikalismuse jest
jen zhoubu nár. kultury. Ovšem že týmž dechem
velebí světlonosiče husitské. Právě Praha nejvý

mluvněji usvědčuje demagogy z bezohledného kla
mání veřejnosti. Nad pražským zaklínačem kleri
kalismu týčí se chrám Svatovítský, Karlov, Týn
ský, Emauzy atd. Mluvka chodí přednášet přes
velkolepý Karlův most, vidí, že vznik Nového
Města, Vinohrad datuje se také v době Karlově.
Musí si vzpomenouti, jak v téže době universita
naše stala se ohniskem středoevropského vzdě
lání. A Husité? Vypálený Vyšehrad, vypálená Ma
lá Strana, Hradčany, vypálené nebo vydrancova
né chrámy — zkrátka kulturní práce husitismu v
Praze jest znamenána cepem, popelem, rozvali
nami.

Ale někdy se pánové podřeknou, zvláště jed
ná-li se jim o střílení smrticích střel z příčin po
litických. Soc. demokraté zahájili nyní prudkou
válku proti mladočechiům, proti nimž shánějí mu
nici ze všech magacínu. »Právo Lidu« vytklo, že
most Hlávkuv jest zdoben 24 kamennými medai
lony, na nichž jsou velice nákladná poprsí členů
městské rady. A jelikož řeklo »alfa«, bylo nuceno
říci i k vůli srovnání »omega«. Napsalo totiž: »Teď
má tedy Praha dva mosty — ozdobené skulptu
rami, most Karlův a most Hlávkův ... Dvě ob
dobí kulturních dějin našeho národa jsou na těch
to. mostech stělesněna. Most Karlův s mistrov
skými sousošími nejlepších našich umělcu, památ
ník dob, kdy ještě neklesla Praha tak hluboko, aby
o jejím vzhledu mohla rozhodovati taková nekul
turní chasa, jaká rozhoduje dnes. A pak tu bude
me tedy mít most Hlávkův jako památník konce
devatenáctého a počátku dvacátého století, ob
dobí vlády zbohatlé a zpychlé české buržoasie,
které počíná stavbou representačního domu a ni
čenímkrás pražských a končí rozestavováním
poprsí členů pražské radniční kliky na mostě.« —
Jinými slovy: V době Karla IV. rozhodovali v
Praze lidé vysoce kulturní, znalci a příznivci u
mění a próto Praha vévodila celé střední Evro
pě. To byla doba, kdy »klerikalismus« a »říman
ství« byly v Čechách u vesla. Dnes panuje v Pra
ze a v Čechách vůbec liberalismus, antiklerikalis
mus a volnomyšlenkářství čili dle slova »Práva
Lidu« nekulturní chasa.

Tohle by »Právo Lidu« nikdy neřeklo, kdyby
se nejednalo o zbraň proti liberálnímu protivníko
vi. Přiznání jest velice zajímavé a může se na to
poukázati, až týž list v protiklerikálním záchvatu
začne kulturu katolickou šlapati jako >černé otro
čení ducha.«

A zase dokument © stínech církve »národní.«
Již jsme řekli, jaké kapacity jsou všude pohoto
vě, aby poručníkovaly tam, kde se rodí útvar ně
jaké církve národní. A že by své moci takové ka
pacity dovedly využitkovati i proti národu, že by
si z církve učinily hotové rejdiště svých politic
kých snah, jest zcela pochopitelno. Právě v minu
lých dnech turčansko-svatomartinský list »Národný
Hlásnik« mluví o »zbojstvu v evangelickej církvi«,
jež chtějí páchati uherští biskupové evangeličtí.

Chtějí totiž oloupit slovenskou evangelickou
církev v hlavním městě uherském o její těžko na
shromážděný majetek a o její samostatnost, tisíce
věřících evangelíků chtějí připraviti o jejich krví a
utrpením vydobytá práva a i o to, nepatrné užívá
ní mateřské slovenské řeči, které jim mačešské
poměry popřály. Evangelickou celou církev v U
hrách opanoval maďarský šovinismus. V Uhrách
čítá tato církev 600.000 Slováků čili dvě třetiny
všech evangelíků. Ale přes to páni v čele této cír
kve stojící a sedící při »mastných církevních ú
radoch«, Slováky a slovenskou řečí pohrdají. K
brzké církevní synodě rozeslali návrhy jen v ma
ďarské řeči, sloveriskou řeč nazývají řečí cizí a
chtějí ji skoro úplně z církve a církevní školy slo
venské vypuditi. Navrhují totiž, aby v obecných
školách, vydržovaných evangelickou církví, určo
val řeč vydržovatel školy, ale tak, aby nemaďar
ské dítě po skončení čtvrté třídy, umělo a dove
dlo své myšlenky vyjádřiti v maďarské řeči slo
vem i písmem. Biskupové farisejsky, tedy nezaka
zují slovenčtinu, ale žádají, aby ve 4 letech dítky
uměly perfektně maďarsky. Mimo to však vyne
chali z návrhu ustanovení, že každý žák má býti
vyučován náboženství dle možnosti v řeči mateř
ské. Zkrátka chtějí se vládě zalichotit a sloven
ské církevní školy úplně pomaďarčiti. Dále usta
novují, že úřední řečí církevních soudů musí býti
maďarština. Návrhy pak týkající se církevní
daně jsou tak sestaveny, že všechna tíha vydržo
vání církve bude svalena na bedra lidu a páni a
boháči budou od církevní daně skoro úplně osvo
bozeni. Osobní a třídní daň církevní mají totiž pla
titi jen ti, kdož na území církve bydlí. Statkáři e
vangeličtí, kteří mají v různých náboženských e
vangelických obcích více majetku než všichni cír
kevníci dohromady, ale v obci nebydlí, daň neplatí.
Aby zničili samostatné slovenské církve evange
lické a vnutili jim Jjho maďarské, navrhují bisku
pové, aby v Jedné politické obci směla býti toliko
jedna evangelická církev (tolik jako farnost) a kde
jich je více, aby se musily spojit. Návrh je namířem
proti slovenským evangelickým církvím v Pešti,



Prešově, Košicích a j. které mají býti obrány ©
svůj majetek. »Národný Hlásnik« proto evangelií
ckým Slovákům navrhuje, aby ze svazku uherské
evangelické církve vystoupili a utvořili svobodnou
evangelickou církev dle nezměněného augšpur

ského vyznání. — V Čechách a na Moravě fedruje
protestantismus germanisaci a V Uhrách maďari
saci. Pro Slovany je tedy protestantismus krajně
nebezpečný. .

Homiletický kurs v Brně pořádala ve dnech
22.—24. října Jednota kat. duchovenstva diecése
brněnské. Kurs velmi četně navštíven byl ducho
venstvem této diecése, jakož i zástupcí všech di
ecésí českomoravských a diecése vídeňské a Vra
tislavské. Vděčně a radostně přijat byl telegr. po
zdrav redakce >Kazatele« z Jičína. Jednota ně
meckých kat. duchovních z Čech poslala též svůj
pozdrav. Přednášky konali professoři universitní a
professoři učelišť theologických. Byly zajímavé a
velmi poučné. Zvláštní pozornost mezi přednáškami
českými vzbudila přednáška Dra Jana Nep. Jindry,
jenž promluvil o časovosti kázání ze stanoviska
theoretického a praktického. Sám »Hlas« dosvěd
čuje, že tato hluboce založená přednáška klidným
a přesvědčivým tónem vyvolala souhlas všech pří
tomných. Bylo by dobře, aby vdp. Dr. Jindra vy
dal svoji přednášku tiskem, aby ku poučení du
chovenstva u nás co nejvíce se rozšířila. Brněn
ská Jednota chápe plně svůj význami povinnost
a velmi zavděčí se členům svým, pořádajíc pro ně
takovéto praktické a hluboce poučné kursy. Dle
slov J. M. pana opata M. Zavorala, jimiž panáčky
z Moravy zval do Čech, bude se pořádati podob
ný kurs příštím rokem v Čechách. Tímto ducho
venstvo české na nastávající kurs upozorňuje a k
hojné na něm účasti, jíž jistě nikdo litovati nebude,
vybízí český účastník kursu.

Japonský ministr o katolické církví. Dr. Ane
zaki Masaha, velmí známý professor srovnávacích
náboženských věd na universitě v Tokiu, vysvět
lil ve více přednáškách veliký sociální a politický
význam katolické církve. Dle něho katolická cír
kev pochopuje zásadu autority ve společnosti, ho
spodářský blahobyt v lidu, jakož i zvláštní zájmy
iednotlivých států. Zvláště však se divil japonský
ministr řeholnictví katolické církve. Na svých
cestách po Evropě zavítal do více benediktinských,
frantiskánských a lazaristických klášterů; byl ve
lice nadšen duchovním životem těchto innichů a po
těšen jejich duševním klidem a radostnou myslí.

Studentská Hlldka. Pro nával práce V tiskár
ně jest vydání prvého dvojčísla Studentské Hlídky
roč. V. o několik dní zpožděno. Vydavatelstvo pro
sí tudíž o laskavé poshovění. První dvojčíslo vyjde
ve zvětšeném rozsahu. Bude obsahovati podrobné
protokoly našich prázdninových sjezdů v Kromě
říži a v Hradci Králové. Z dalších článků uvádíme
předem: Dra. Karla Sonnenscheina: Vám, katoličtí
studenti! Za drem. Bráfem, Památce J. Vrchlické
ho, K práci!, Slovanské střední školství v Rakou
sku. Prázdninové sjezdy pckrokového a svobodo
myslného studentstva, Skaut atd. Příloha Jitro při
nese četné básně a beletrii. Rozhled. Žádejte čí
slo na ukázku. Kdo získá deset nových odběratelů,
obdrží zdarma cennou knihu Foerster: Sebevýcho
va mládeže v ceně 3.60 K. Redakce a administrace
Praha II., Voršilská 1.

Východočeská župa »Orel« v Hradci Králové
vydala právě výbornou agitační brožurku >Stanu
se Orlem.« Doporučujeme brožurku tuto k rozší
ření co největšímu, neboť v ní jasně zdůrazněno
jest, proč »Orla«<zakládáme, jaké jsou jeho úkoly,
jakož i cenné pokyny k založení. Cena 100 kusů
2.20 K.

Katollctví nebylo závadou učenosti Jak si vá
žil mše svaté slovutný professor c. k. akademické
ho gymnasia v Praze, Karel Panek. professor ma
thematiky, fysiky, češtiny (1849—1904)! Srdečně
o něm napsal v roční zprávě téhož gymnasia kol
lega jeho, spisovatel Zikmund Winter: »Vždy býval
mezi námi stejně usmívavý . . - Byl to člověk se
světem i samým sebou dobře vyrovnaný a psycho
logický výklad k té rovnováze jeho duševní jest
jedině ten, že Pánek byl muž věřící, nalézající při
všech svízelích života útěchu a posilu v silné víře,
jež byla oddaná a beze stínu jakékoli skepse (po
chybovačnosti). První jeho ranní cesty vedly do
kostela. Platí o něm věru slovo biblické, že byl
muž upřímný, bojící se Boha, vystříhající se zlé
ho, nemající hořkosti v duši, ani když byl obklíčen
tesknostmi. Čím býval žákům, o tom nejrázovitější
posudek oznámili bývalí žáci jeho, zakládajíce na
daci Pánkovu. Praviliť: »Pánek byl professorem—
otcem, učil nejen mathematice a fysice, ale i poctí
vému a opravdovému životu. Ve škole nezapomínal
nikdy na život, učení spojoval se životem . . £

Proroctví na ruby. Před revolucí a za revoln-!
ce ve Francii církev byla děsně pronásledována.
Voltaire prohlásil: »Že bychom my nemohli zničiti,
co dvanáct tuláků galilejských na světě rozšířilo?«
"Těmituláky mínil apoštoly. Dne 25. února 1758 na

„psal Voltaire svému známému, hraběti D'Alember
tovi: >Za 20 let bude mít Pán Bůh navždy pokoj.<
Myslil tím, že víra křesťanská na vždyjiž bude
zničena. Ale co zvláštního! Za dvacet let Voltaire
těžce onemocněl, a právě 25. února řekl mu lékař,

ho proroctví se vyplnilo, Pán Bůh »aá na vždy
pokoj< od jeho urážek.

Porážka pokrokářůí ve Žďáře. Vzporasňme sl
jak pokrokářská městská rada ve Žďáše snažila se
odvrátit >nebezpečí missie< od bran svého města.
Prýglid si missionářů. nepřeje, městská rada. nemů
že ručiti při jejich příjezdu za klid, osobrů bezpeč
nost. Každému hned napadlo, jak vychované má
radnice své stoupence; když sama přiznává, že ne
dovede zadržeti vášnivé, násilnické demometrace.
A skutečně když se mistoráři dostavili, arasžovalí
sociální demokraté takové bouřlivé výstupy před
missionáři a před farou, že šloo život. Katolíckým
kněžím - misionářům byl zabraňován vstup do
samého katolického kostela. -Takové barbarství,
které se v Rakousku nepáše nikde ani proti pa
storům, ani proti rabínům, způsobilo velikou ra

ve Žďáru.
Letos, tedy za čas tolik krátký, však pokro

káři smutně svěsili hlavy. I sami soc. demokraté
se od nich odvrátili, když poznali jádro jejich »li-

letos prohráli pokrokáři na celé čáře ve všech sbo

konec. Pokrokáři se nyní vymstívají novinářským
hanobením oposičníků, ale to už jim pomůže velice“

že nepůsobí kýženého dojmu.

S Sociálníbesídka.
Všeodborové sdružení křesť. dělnictva V

Hradci Králové vydalo za říjen na podporách
1630 K. Založeny dvě nové skupiny, členů v říjnu
přijato 80. Uspořádalo řadu odborově vzdělávacích
schůzí. Zasáhlo do několika hospodářských akcí, a
vůbec všude ve prospěch dělnictva se uplatňuje.
Jest v místě Vašem již také skupina neb odbočka
této důležité složky našeho života? Dnes jest to
dvojnásob nutné, a proto kde posud nestává, hleď
te ji co nejdříve utvořiti. Dopište si o informace
do ústředí, případně svolejte schůzi, kterou Sdru
žení svým řečníkem ochotně obešle.

Nevolnictví v německých osadách. V němec
kých osadách ve střední Africe kvete ještě nevol
nictví, třeba ne tak ve veřejném, nýbrž spíše V
domácím životě. Roku 1901 bylo nevolnictví cí
sařským rozkazem značně ulehčeno. Letos němec
ký říšský sněm se usnesl, že 1. lednem 1920 má ne
volnictví úplně přestati. Státní sekretář Solf má na
své cestě do Afriky připravovati provedení tohoto
zákona. Také již nyní mají nevolníci právo se vy
koupiti. Tak r. 1910 bylo od vlády ve střední A
frice vydáno 4083 osvobozujících listin. Najednou
nelze provésti takovéto osvobození, aby nenastaly
největší nepořádky. Tak přiznává se »nejvzděla
nější« národ německý, že trpí ve století humanity
ještě středověké přežitky nevolnictví.

Národohospodářská hlídka.
Klesání rent. Ve všech evropských státech

poklesly v posledních měsících silně hodnoty u
kládací a renty, a lze se obávati, že pokles ten
dlouho ještě potrvá. Okolnost tato jest velmi trap
ná, neboť zvláště malý člověk to zcela jasněv ži
votě cítí, poklesne-li kterákoliv z měnných jed
notek, ke kterým dlužno přece též renty počítati.
A pro celek státu znamená klesnutí renty i jen o
pramalý zlomek již celé miliony úbytku na majetku.

Jednotlivci dnes renty nekupují, neboť za do
brodiní poměrně malého úroku měli by se ještě
obávati možné citelné ztráty kursovní v ceně rent.
A pro spořitelny, pojišťovny a pod. jest vlastně ho
lou nemožností při dnešní drahotě peněz v rentách
kapitál ukládati.

A přes to žádají jisté bezodkladné potřeby stá
tu úhradu, která dá se odkládati pouze na krátkou
dobu, a vésti musí k novým emisím rent, které
snad přivodí další ještě poklesnutí kursů.

Nelze se tedy diviti, že dnes i ono obecenstvo,
které chtělo míti peníz svůj uložený pohodlně a
zcela bezpečně a sáhalo takřka výlučně jen k ren
tám, přichází ku poznání, že jest lépe fruktifikovati
svůj peníz v průmyslovém podnikání. Vzrůst sou
kromých závodů a zvláště akcionování průmyslo
vých závodů a tvoření společnosti s ručením ob
mezeným o tom neklamně svědčí.

Jest ovšem jasno, že musí se něco státi, co
spolehlivě by zamezilo další klesání rent, co při
vedlo by tyto státní papíry na dřívější stav od
bytu a ceny. ,

U nás v Rakousku, kde renty klesly měrou
nejtrudnější, pomohlo by snad spolehlivě formální
zavedení placení hotovými, o němž u nás stále jen
se mluví, ač jiné státy zavedly je již před značnou
dobou.

Velice dobře by zde působilo též zavedení u
mořovaných zápůjček státních, které mohly by se
amortisovati buď vyšším záročením, neb i sloso
váním neb nějakým příbuzným způsobem v při
měřených, plánem umořovacím regulovaných Ihů
tách.

Kdyby vydal u nás stát umořitelné papíry a

zákomen postaral Se taz © to, že pravidelný ob
chodi, peněžnictví, spořitelny, pojišťovny a koneč
ně | jednotlivci peníze ulsádající, nemusili by se
obávatí poklesnutí kurs rent, majíce zákonem za
jištěno jsách plné umoření, zajisté by obchod ren
tami opět ožívl a kursy by stouply ne normální

míru. :
A i ony renty, v nichž uložena u nás spousta

peněz sirotčích, kaucí| nadačních fondů £ pod. zí
skaly by opět maceně, takže majitel jejich ebdržel
by v daný čas zpět aspoň přibližněten obnos kte
rý v deposit vtožil, a' národní jmění nebylo by v
říši naší oslabowáno. (Nároď)

Paramenta.

Ignáce V, Neškušla Syn
(protoholovaná firma)

(brate P. J. Bolkudty, faráře vo Býprachtieloů)“

čuje P. T. veledůstojm. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyzmamemaný

POTŘEBUJETE

SVĚTLO ??
Doporučuji k nastávající době:

se zárukou pravosti jasně a bez |
zápachu hořící 1 kg, za 1 K 20 b,svíčkyhospodářské,kus2,4,6h,| kg.za1K4b

oričkystearinové, 1balíček60, 80, 88 h, 1K,

svíčkyvoskové,gaselíz, potrolej,karblí,
za nejlevnější denní ceny.

JOS. JELÍNEK,
parfumerieamydlářetvívHradciKrálové.
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ŠA orášovskýčně
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Přečetnévyznamenáníadoporučení.

Mešní vína,
zaručeně pravá, přírodní,neporošená, nejlepěljakosti nabízí v soudkách nebo lahví

po 70,80, 90hal., 1 Ki výšefirmaAlois Číželz,
velkoobchodvínemv Bumpolel.

Rebo
Na sta poohvalnýchuznání po raoe. "as
dáti přednost vždy závodu osvědčenému,



Na tomto záleží: RUS)
— be | knihtiskárna27 Ni

Ú . lamen . * , %Pane Azžkotnjenzóbile. | VÁ 1. , fisou pravá malinová z Holovous
Pilnáčkovy svíč s ) 8 nabízísvé ochotnéslužbyku a pravá mišenskéčeské
pravéstearinovéNoříLaklo'$s NĚ rovedení všech zakázek 1 kg za 45 h.kN P
IDináčeko acctnuVJ) < MĚÍ,| =oboruknihtidku,—| [RenatyZoDANDnění 5050
v HradciKrálové, o NES — , .
Jkladv Karlině,Královskátě č66 z Vyřízení správné a rychlé. =v kaníněkráloveká é o V.1Barvínek,|

« Cenymirné, > vrchniJzahradník
v Chlumci nad Cidlinou.

NÁBYTEK SvětoznámýSekretariát Matice

KOBERCE Cyrillo-Methodějské ' |a abnati doporoučí : 1 .

koupítene o do r cenypřímo p má M p ej)v osvědčených závodec my
| rapory spolkové
AD. NOVOTNÝ a spoL.| POUNAŮ, Pipory SX

v Týništi n. 0. a veškeré církevní náčiní letoš skliznějakožisl
Zástnpoe:Hynek Kodym, Vinohrady, Bla-| mmm fi — nejlepšíBalnst zasílánej

nická ulice čís. 6. (rmy levněji v 6 kg, balíčkách

Skladtéž: Olomouc, Česká ulice18. F S d i ve velkém"0 výhodách fesvědčíte* dopíšete-lisihned t ik :
o náš nový obrázkový cenníkčís. 80. ř á n ý Josef Mikulecký V Kutné Hoře.

stálý přísežný soudní znalec Vývoz malín. křenu. Ceníky na požádání franko.

Sp- Právěvyšlo! Olomouc,
Krásnouupomínkouna eucharistickýrok naprotikosteluP.MarieSněžné. D vě pr ostr anné

pro každého katolíka jest Z půlroku odveden ře oje a půlrokuodyedenoDE místnosti

Abum z oucharistického sjezdu 800 K Matici Gyrilo-Meth.— || za skladištěneb díinuoburníkůma krejčím. zvláště dobře se hodící jsou ihned

ve Vídnir. 1912. S KHodporojetu firmylán k pronajmutí. — K doptání u firmy; : ; tadní porujete přímo Matici

dušuje úkroně ýramno+ 3stojí Souze Cyrillo-Methodějskou. K. V. SKUHERSKÝ,E £—,poštouK 220. e. ak. dvornítovárnanábytkuvHradeiKrál.
Každý by si mělpročístiknihuodFoerstra: : Přátelé pravdy!

oebevýchova mládeže. O O Protivnícikatolickécírkvešířímezinášlidcelé spousty prolhaných brožur na potupu naši.

„Brožovanáza K 200, v měkké vazbě za K 3— 9 Proto upozorňujemeVás všecky na obranné bro
v tvrdévazběza K 8300. Attelor pro eirkovní malbu žurykatolické,které cinkynás promyšlenými

Objednávky vyřizuje . úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského

[o TD A J. Hlávka, tisku.Jsouto

nát jí 68.355.časovéoU
©

doporačojeveledůst.duebo- éÉ N UVAH ý a
venstvao

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.a P
oltář ní obrazy, kříž cesty Jednotliváčísla(nejméně82 str.) po 8 h.
atd. ns plátně, plecbu v aměleckém provedení, Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

v ceně nejlevnější. : .

obehrané,2 hry, 7 rejstříků,2 kolenice,vevelmi| Nákresyi vzorkyfranko. Nejlepšídoporučení. PAik ov tjeme

dobrémsavo,Krásnéhoton,TLZÍWTRÍTVÁ| Zyuouuuuuunouu Z o ninémohočti Note nikdooupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,

Jos. Malý, řed. kůru, Cáslav. ————— ———————-———“ | až nepřáteléprotikatolickýmiletákyzbožnouosadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické

+ KAAUUŘU | věřícíuvědoraovati,aby pro případnýútok byli
KOOKU

Voledůstejnému ř Veledůstojným * brojí Pracuje se nepřátelskýmtiskem nazkáze e ouževnatě, jest odně potřebí

am ratronátním á dachorním 4 patronátním úřadům! ŠŠ| vytrvaleti na sráží. Taskavéčtenářeprosíme,i i d vyšlých brožur, jak

úřadům dovoluje si depo- A BodyS Bo Aa snho :=== rný závod pozlacovaě est uveden na obálce tohoto čísla. Objednáv

EE bedPra ony a| ŽÉ Soooono rmy SŘsnemyd pak
cbáže,nádobky,patdaky.pacidkáty,| Še k, administrace „Časových Úvah“
wvicny.|lampyk Parrot dorěd i y + v Hradci ové.
ískomim vyhovující.Staré před-| G C a .

něoprurje v původníinto a | O8 | UTOMYŠL | Oloupencům našich organisací.
átku za nové vyměňuje. Hotové doporučuje se ku opravování i stavění 3

předmětyneb výkresy zaílé mau- | JŘ x Odporočojeme vřele křesťanský český závod
kásku frank :
Všenposl porolemá.Prámruční.| (8 oltářů, TAS“ J8| | vyšímašeka šk »Záštitaev hrani

Sled sedborýcholešých« stříbrnýchare Beuad kazatelen, Božích hrobů, u Chradimě.
„proteny, , jídelní nášiní ze stříbra pravého| 3 % a Veškeré prádlo pánskéi dámské, výbavyI čínskéhovědyna skladě. + křížových cest, soch atd. KA| pronevěsty,otpychové| jednodaché toruěoby
„teré olete,stříbroa drahobamykupujeza nejvyšlíceny.| Čň| Provedení veškerých slohů vzorné. — ČD| stará „Záštita“. Vad. duchovenstva naskytá se zde

. Ě příležitost koupiti prádlo kostelní, zaračené dleJAN STAN K, M Respočtya nákresy zdarma. v předpisuza cenymírné. Učište objedaávku na
pasiř a oloolcur y Na požádání dostavím se ihned. zkonákua budete jistě spokojení!

Praho-L-979.,ul.KarelinySvětlé,čis 12.n. PE KE DK U PNP-Odporačajtevesvémokolí!<U

PARAMENTA
kalichy, olbeře, 08- sv. Jos. ústav param aeu Em.Werner a spol. "snňo-
čeaký.katolický závod



Doporučujeme===

Ve prospěch
Svatováclavské MaticeŠkolské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější nákupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, parameniů
Prádla, praporů. příkrovů, koberců a

ovového mimáčimí ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, ©. -a k. dvorního dodavatele

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

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

Bes velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny aš o 30"/, neš všude jinde.
Jebil 100let. trvání a40let: vlastaíčinnosti.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

KEB XBSDXEBI X683 X C8BX

žJan Horák, isoukenník

i. Rychnově nad Kněžnouzasílá na potádání vždy

Zae roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná usmámÍ zvláště z kruhů vele

x důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mche ryze křesťanského závodu za

dobu vice než třice“iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

z
š

i i
E nné látky na taláry.
X

ne

x
Též na oplátky bez zvýšení con! ý

RED XCSD X CBI XCSB X GSDX

Svatá zpověď
generální.

Sepsal a upravil
vek, probošt v Litomyšli.

S povolením nejd. biskupské konsistoře: „Tento
praktický spisek se duchovenstvu a věřícím

odporučuje.“ (Ordinar. list.)

Lze dostati u spisovatele po 30 hal. Při objed
návce 50—100 exemplářů po 20 hal.

SMP“Rozesílá se nejméně po 10 výtisolch. "SB

vldp. Frant. Eřiv

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicíeh,
doporučuje sávod svůj veledůatojnéma ducho
vemstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, kříšových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, šolezných
náhrobních křížů,

slacení písma a různých předmětů venku se male
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

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

bez nároku na cestovné.

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

OMY*>Závodzaložen r. 1898. "ia

Divadel. kukátka
s koženým pouzdrem již od 9 K výše,

brejle a skřipce,
lorgnony, teploměry, lupy sd.

doporačuje
TTEK,EL VAC

Nlešní vina
zaručeně pravá

dodá na objednávku
od 10 litrů výše

v bedničkách

Jan Košťál
hótelier v Adalbertinu

v Hradci Králové.

Ceny za litr od 90 hal. výše.

zapsané společenstvo s ručením obmezeným
w Hradci Králové,
(proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky= za46 až5. —
úrok a to dle výpovědi.

SRP“ Složní lístky na požádání zdarma. <UW

Uhlí nejlepšíjakostice nejlevněji. :

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

vwHradci Králové, Svatojanskénám. č.70.

V úvěrníspolečnost,

Zařizování Velkosklad

elektrického lustrů,
světla, elektrických

telefonů. ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

a přístrojů
Dynama. k vaření

Motory. a topení.
. Instalační

Žárovky: 9 A. materiál za
Osram, BL k tovární oeny.

Tungsram, W
Tantal. 5 Solid.obsluha

Rozpočty zdarma. — Ceny levné.

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův | M

synovec,nástupce) i
odborný j

—umělecký závod— 3

pro malbu

okeno |
PRAHA-L,

č. 145 st., Malá Karlovo ©
ul. čís. 2A9nové blíže Ma- s

lého náměstí, dříve P 6.60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se

ku dodání okemchrá- M

ý od mejjednoduý- |

Veškerérospočty,skizny| odbornáradavšízávaznostikudefinitivní©

DADISÍAT VIÁSE Zakázkyobratem“ji
PRE“ se vyřizují.

4.

' sboží.
jmodernějšímpro

Hradeo Králové,

Nejlevnějšíose



Predá se hned
(s důvodu přesídlení)

villa v Kostelci n. Órl,
s velkou ovocnou zabradou a vedlejším obyt.
stavením. — Adresu sdělí administrace t. I.

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

relé spousty prolhaných brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
tury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
laku. Jsou to

ČASOVÉ-S
E ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 82 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

Přihromadných objednávkách poskytujeme60 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudíž může si každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědorovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-li ss nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

trvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak

jest uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky
obratem vyřídí

administrace „Časových Úvak“v Hradci ové.

„Slonpenchm našich organisací
Odporočvjeme vřele křesťanský český závod

vyšírašeka šičok»Záštíta<vChrasti
u Chradimě.

Veškeré prádlo pánské i dámaké výbavy

pro nevěsty,přepyobové i Iednodocké zožié, ab

stará „Záštita“.Ved.Z ela noky [o jeříležitost kompiti prádlo kostelní, zaračané úlo
předpsna sa cety mírné. Učište objedsávku ba

skoušku a budete jisté opokojení|

SHD* Odperačujte ve svém okoli!

3 ziMdijimi: Bál
poBNUNFEM

č májiiHAší.

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

(pro piano nebo harmonium

prostřední těžkosti

se lovně koupí.
Dotazy zodpoví administracet. listu,

Obdržoti lze ve všech krámoch s vodlojším

Dvě prostranné
místnosti

zvláště dobře se hodící jsou ihned
k pronajmutí. — K doptáníu firmy

K. V. SKUHERSKÝ,
©. a k. dvorní továrna nábytku v Hradci Král.

( ORB>Právě vyšlo! W

Krásnou npomínkou na eucharistický rok
pro každého katolíka jest :

Album z eucharistického sjezdu

Obeabuje nejkrásnější snímky z oelého
sjezdu, jest skvostně upraveno a Stojí pOUS0
K2, poltonK20.

Každý by si měl prečísti knihu od Foerstra:

Sebevýchova mládeže.
Brožovaná za K 200,.v měkké vazbě sa K 3—,
v trrdé vazbě za K 800.

Objednávky vyřizuje

Družstevní ELKOpocŮN
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Račte si psáti o vzorky
Tkalcovské výrobní společenstvo

m- „Wzájemneat““ =v Hrenově čís. 180.
— Vývoz inčného a medaího zboží. —

Doporučuje vosvědčenýchjakostech kzimní semonj:6iEE oody TŘ
— —datystd.,překrásnýchmodníchveorů. — —
Mp-Výbavy pro nevěsty "U

. Velk běr. Maobe po
ná emtsí 7 Objednávkyv vadpe 30Kmt
hn vyplbesaě. bylík40 msbytků vkusněrosdružených= +
Obdršítetenejlepěl!| Ařenf-sociálpodnik!
GD- Vpodnikutomto sotě bonpolněsložiti ©

vklady proti 09,úronsvání.rovisi Zemakého Ceshého
Podnikold oZamekéhoBrn >==

Sekretariát Matice
Cyrillo-Methodějské

doporoučí

paramenta, prapory spolkové

„A vekaré Girkorní náčiní
firmy

Fr. Stadnik,
stálý přisežný soudní znalec

Olomouc,
naproti kostelu P. MarieSněžné.

Za půl roku odvedeno přes
800 K Matici Cyrillo-Meth.

Harmonia
ssací i evropské soustavy, domácí varhany kyfs
néhotomu,plana a planina osobněv-to
várnách vybraná půjčuje a za tovární ogny
dodává (též na měs. spl. od 10 K)

Jos. Malý, řed.kůru,Čáslav,
číslo 339.

Obebraná harmonia a piana vědy na skladě.

Bejlapší úspozměcné= boubů vé. dumhovezstra.

Paramenta.

lonáto V Neškudia syn
(protokolovaná firma) 5

jv Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |
E (hyte P. 3 Beškndiy, ferýře moFýpraotttstd)

je P. T. veledůstoje. duchovenstva|
orůj eavůdčený a často vyznameBAVÝ ,

výrobní závod
kostelních

Ai ak u ,

hradí králové.; v Karlývě,Královská46

Biskupská 5
knihtiskárna

v Hradci Králové
| nabízí své oohošná služby ku

provedenivěech zakázek
z oboru knihtisku. —

| Vyříznsl správné: 6 rýohlé.

uh © Omynmimé OD



-—- Před,latné Da čtvrt roku 2K boh
Číslo 45. na pulroku dK—h

Křížproti půlměsíci.

jak dovedou vychovávati k náboženské toleranci,
dokazuje právě Balkán bezcitnou neupřímnost ta
kových demagogů. Ti »pěstovali toleranci« tím
způsobem, že domlouvali křesťanstvu, jak se má
vzdávati >k vůli pokoji« svých práv. Ale útokům
racionalistů, židů, protestantů, volnomyšlenkářů a
soc. demokratů na tvrze katolíků nechávali pole
zcela volné. A také jim byly lhostejny nářky kře
sťanů pravoslanvých, klesajících pod medvědí tla
pou klerikálů mohamedánských.

Křesťané balkánští marně se dovolávali ochra
ny své náboženské svobody v místech, odkud slo
va humanity a náboženské snášelivosti jindy přímo
prší. Proto zůstane navždycky významným doku
meantem osvíceného století nynějšího, že bez po
moci jiných vlád balkánské státy vzchopiti se mu
sily k ochraně kříže proti půlměsíci. Válečný ma
nifest předního křesťanského panovníka na Balká
ně, krále Ferdinanda, mluví o zotročeném obyva
telstvu křesťanském od Turecka a pokračuje: >S
veškerou důvěrou v pomoc a ochranu Nejvyššího
prohlašuji národu bulharskému, že válka vypově
zena jes. na vydobytí práv pro křesťany v Turec
ku. V tomto zápase kříže s půlměsícem budeme
míti na své straně sympatie všech těch, kteří mi
lují spravedlivost a pokrok. Bůh s námi! Nuže, po
chodem v před!«

Provolání vskutku křesťanské, slova nikoli ku
latá, neurčitá, ale zcela jasná, ačkoli bulharský pa
novník zcela vážně promyslil jejich dosah. A po
dobné manifesty od spojenců, aby se potvrdilo, že
malé státy musí krvavou válkou a obětováním ti
síců svých synů přinutiti sveřepého násilníka k
sebezpytu, ke skutečné úvafek o nutnosti tolerance.
Co zanedbáVáno od mocných Goliášů, kteří mohli
ubrousiti vičí zuby Turkům snadno a bez hrozné
války, to nyní vykonávají malí Davidové. | Nutí
Turka, aby uznal pro křesťany rovnoprávnost a
spoň na takovém území, kde Turci v přirovnání
ke křesťanům tvoří mizivou menšinu. A kdekoli
v nynější válce zabrali křesťané slovanští nová ú
zemí, tam uspořádali správu obcí tak, aby | men
šiny turecké měly poměrné zastoupení.

A že válčící křesťany ovládá myšlenka kříže
rovnou měrou jako idea národnostní, patrno ze
všech projevů, z celé široce rozvětvené akce čtyř
spolku. Zvláště slovanský jih není dosud zkažen
zbrklými nápady západoevropských | racionalistů,
kteří sice dovedli vočkovati celým milionům do žil
hacilly negace, cynismu, ale jarý idealismus spletl
svých frásí rdousili. Západoevropští filosofové, kte
MHvelice úzkostlivě se snažili své dohady posta
viti na půdu mimokřesfanskou, naplnili své žáky
touhou po kritikaření, vytvořili tisíce jalových so
fistů, dávajících k vůli originalitě nápadů v sázku
svůj rozum, ale touze po plodné, positivní práci,
po plnění každodenních důležitých úkolů podťali
bezděčně kořeny. Jarý zápal náboženský, který
vedl i duše nejprostší k velikým čínům, nahražen
amělkovanými surrogáty. po nichž se dostavila
chudokrevnost.

Na jihu však jaré děti přirody, které si nedaly
zkaliti jasný zrak celými stohy racionalistických
knih, které nehledí na běžné události brýlemi bez
cenných floskulí, pozorují všecko přirozeně. Je
jich svědomí není zmateno, předkové mučedníci
promlouvají k nim řečí stále stejnou, odkaz těch,
Kteří za víru tolik vytrpěli, jest jim svatým vždy
stejně. A proto v junácký boj proti půlměsíci! Pro
stý zrak, hledící na situaci přímo, poví více, než
filosofické formníky.

Armaut jest v mohamedánském prostředí tak
vychován, že se nepovznese ani na myšlenku, že
by jiní lidé mohli a chtěli býti milosrdnější než on
sám. Ranění Arnauti nevěří arf křesťanským lé
kařům a ošetřovatelkám. Chtějí, aby předem byly
ed jiných ochutnány pořívatiny, jež se jim podá
vají; bojí se totiž otrávení. Docela děkují za chy

»Čas« 5. t. m. píše o Srbech: >V celém Srbsku
vládne od zahájení války takový pořádek, že se
neudál jediný případ zločinu.« Takový jest tedy

V Hradci Králové, dne 8. listopadu 1912.

rozdil mezi křesťanským Srbem a do nedávna
protežovaným Mohamedánem.

A jak se chovají balkánští křesťanští rozkol
níci ke katolíkům? Tolik dlužno uznati, že v jejich
středu má katolík větší pokoj než v některém stá
tě. jejž prohlašují volnornyšlenkáři za >zklerikali
Sovaný.« Ovšem že na Balkáně posud právní 0
chrana katolictva, úředně stanovená, není veliká.

doplňuje mezery křesťanský cit pravoslavných

náno ve prospěch volného vývinu katolietva v
Srbsku, zato však v Černé Hoře a Bulharsku jest
katolíkům lépe. Proto není divu, že balkánští ka
tolici bojují svorně a horlivě po boku křesťanů
pravoslavných. Vždyť i katolíci na Balkáně celá
staletí snášeli hrozná muka turecká! A pozoruje
me-lí, jak stoupá na Balkáně zájem po spojení Ji
hoslovanů s církví katolickou, jak čelné duchoven
stvo jihoslovanské spolu s vynikajícími laiky ú
častní se moravských sjezdů unionistů, pak vidíme,
že v budoucnosti bude s Jihoslovany rozumnější
řeč, než s mnohým moderním »taky-katolíkem.«

Že Balkán půltisíciletí sténá pod mongolským
jhem, zavinil hlavně nešťastný dírkevní rozkol,
který rozštěpil i křížová tažení. Až turecká moc
bude z Evropy zcela vykázána, pak budou míti Slo
vané dosti času a příležitosti uvažovati o lepších
časech, jaké na Balkáně vládly před definitivní
roztržkou církevní.

Ironie dějin! Námezdní demagogové lhou, že
křesťanství láme páteř, že tvoří zahnívající stoja
té vody. Prý jen takový národ má budoucnost,
který se postaví mazáklad Adlerův, Ferrerův ane
bo Nathanův. A pojednou hřímání děl malých stá
tů křesťanských dalo odpověď omračující, zatín
co Nathanovi liberální Italové po jednoročním vál
čení — hledali čestné východisko ve smlouvě, kte
rou se stávají na čas poplatníky mohamedánského
Mongola. A jak úžasně škrtí svobodu vlastního ob
čanstva zednářské republiky portugalská a fran
couzská, aby se nezbortil jejich systém zcela, ne
třeba připomínati.

Malé státy balkánské svým křížovým tažením
proti násilnému půlměsíci projevily zřetelně, kde
jest svěží život, láska k ideálu, upřímná touha po
svobodě a vznešená obětavost všenárodní.2

Obrana.
Židovský tisk a Balkán. Byla věru komická

podívaná, jak německo-židovský tisk svými tele
gramy jako hračkou nechával vítěziti na několika
stranách turecká vojska. Drzost lhářů byla při tom
veliká. Tak na př. »Prager Tagblatt« teprve dne
25. Mjna přiznal od chvíle, kdy začal vítězný boj
Slovanstva, že Bulhaři mají jakési úspěchy. Zato
však »Bohemia« ještě týž den sypala.z rukávu tu
recká vítězství. Špatnou informací nelze takové
mepravdy omlaviti. Vždyť přece židé vědí o všem
důležítéín na světě první. Nové zprávy o akcích
saméh: Vatikánu objevují se obyčejně nejprve v
tisku židovském. Odkud ta veliká péče listů židov
ských o vítězství líného tureckého barbara? Ži
dé se účastní co nejhorlivěji akcí Volné Myšlenky
pro odcírkevnění školy, pro odstranění církevního
vlivu na záležitostí státní vůbec. Ale obratem ruky
věnovali dojemnou přízeň nejklerikálnějšímu státu
pod sluncem. Vždyť přece všecky kořeny politic
ké soustavy říše turecké tkví v náboženství islam
ském. A má-li se schváliti některý nový zákon, mu
sf se učiniti dotaz u vrchního tureckého duchovní
ho (Beik-ni- islama). Turecké vojsko při započetí
boje volá svá náboženská hesla, do boje jsou roz

nu. Turečtí »ulemové« jsou theology a zároveň
právníky. A právě tito lidé byli v posledním čase
vysílám na čárou čataldžskou, aby svými řečmi
roapálik srdmatost zbytků turecké armády.

Dle turecké víry má zajištěna nebe ten >věří
cí«. který zabil křesťana. Taková vražda plati to

roku 1896 vraždili způsobem zběsilým křesťanské
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Armény, dávali svým dětem do rukou nůž, aby bo
daly do srdce mrtvol, ležících po ulicích. Jiní dě
lali kroky větší než jindy, aby mohli choditi po
mrtvolách a nemusili stoupati na ulici. Čo proti
tomu činil Cařihrad? A proč nyní turečtí hodžo
vé místo řečí otrokářských nenapomenou sveřepé
wrecké hordy, aby aspoň šetřily za války životy
starcu, stařen, chlapců, kteří přece nebojují? Pro
tože náboženský program turecký káže vůči kře
stanum bezohlednost. A takovou hunskou společ
nost k vůli svému zisku chránilo tolik Německo!
Takovou organisaci k šíření krvelačných skutků
měli v lásce židé. Ovšem ti mají Turky rádi vý
hradně pro peníze. Mají-li francouzští židé za Tu
reckem dvě miliardy franků, židé z říše německé
(Mendelssohn, Kohn a Guttmann) mají v Turecku
investovaných několik set miliont marek. | židov
ské banky vídeňské jsou silně svým kapitálem v
Turecku angažovány. Proto takový poplach, když
vypukla válka, proto žádosti za rychlé skoncování
války, když Turek počal před slovanskými děly
couvati. Brusselská velerada soc. demokr. za před
sednictví Beblova prohlásila nutnost mezinárodní
ho zakročení proti rozšiření války. Ale v redakci
manifestu, který se má vydati, zasedají tři židé.
Tedy všecko pro blaho a vzrůst židovských wert
heimek.

Zednářští židé se předstihují ve lžích o »řím
ském zpátečnictví.« Ale zcela klidně nesli, že Tu
recko potlačovalo barbarsky kulturní snahy poro
bených Makedonců křesťanských a že se nestaralo
ani o vzdělání samých Mohamedánů. Turci totiž
věděli, že s postupujícím uvědoměním širších vr
stev by se musila rozpadati klerikální soustava je
jich státu a že by chudí Mohamedáni nevráželi do
křesťanských řad na povel Cařihradu již s tako
vým slepým fanatismem. Tohle všecko ani v nej
menším nerozčilovalo židy palestýnské, makedon
ské a řecké, kteří předpisovali houževnatě »po
krok« těm >»zpátečnickým« státům křesťanským,
od nichž byli vzdáleni celá sta mil. Ukázala se tedy
»svobodomyslnost« semitského národa v pravé
podobě,

Humanita pod pyšnou patou naclonaliemu. Vliv
různých Sieghartův dosud vládne v. důležitých
kancelářích rakouských neztenčeně. Německo-se
mitští »kulturtrágři«, kteří vyčítají našemu náro
du, jak jest »méně cenný«, chytli se bolestí za
hlavu, když Jihoslované začali svalovati centové
balvany, dusící osvětu na Balkáně. Hned se mohlo
poznati, jak to německé blábolení o potřebě osvě

se, že takovým kruhům by také bylo jedno, kdyby
ranění Jihoslované do jednoho pomřeli bez ošetře
ní. Přály si, aby se v přední řadě poskytovala se
strany Rakouska pomoc raněným Turkům. A jen
působením takových bezohledných vlivů bylo vy
dáno zvláštní prohlášení svazu Červeného kříže.
Tento svaz jest přece čistě lidumilný, nepolitický.
A přece správa ve svém provolání se omlouvala,
že první pomocná akce svazu platila Turecku a že
jeho druhá a třetí pomoc, adresovaná na Černou
Horu a do Bulharska, děje se na výslovnou prosbu
vlád obou států. Pak teprve prohlášení svazu mlu
ví o všeobecném rázu humánním, jako by to ne
mělo býti připomenuto hned v předu a jako by se
to ostatně nerozumělo samo sebou. Tedy svaz lidu
milný, aby předešel nervositě vídeňsko-židovské
žurnalistiky, uznal za nutné omlouváti se, proč
také chce prokázati milosrdenství raněným Slova
nům, jako by Turek měl na jeho přispění výhradní
právo! Vídeň, jejíž civilisace a svoboda byla proti
turecké zvlčilosti zachráněna od polského krále
Sobieského a statečných Čechů, bojí se prohlásiti
zřejmě, že ranění Slované maji zrovna takové prá
vo na její pomoc jako Turci. Ať Vídeň uváží, co vy
teklo po pět století krve jihoslovanské ve prospěch
zemí, které tvoří nynější naše soustátí. Nebýti Ji
hoslovanů, příšera tyranie mohamedánské podnes
by rdousila svobodnější rozmach národů, obývají
cích tuto říši,

Zbytečsé strachy Rakouska. Právě poslední
kritické události dokázaly, jak rakouská vláda chy
bovala, když k vůli Německu a k vůli hegemonii
německé ve vlastní říši starala se o Balkán zcela
jiným směrem, než nám bylo zdrávo. Naše vláda
zvedala hrozebný prst ihned, jakmile se některý



slovanský stát na Balkáně volněji hnul. A byla-li
okřiknuta, poukazovala na své hospodářské zájmy.
Zatím však nepřišla nijak z rovnováhy, když Ně
mecko na Balkáně uchvacovalo rychle za sebou
ta tržiště, která náležela přirozeně k Rakousku.
Nehnul se v ministrech cít humanity, když Němec
ká říše okázale s velikou chloubou vysílala své vá
lečníky, aby vycvičili turecké voje proti státům
křesťanským. Nyní Turci sami proklínají okamžik,
kdy se dali ukolébati v bezstarostnost velkohu
hostí německou, která jejich svéhlavost udržovala
svěží až do vypuknutí války. *'

Nejnebezpečnějšími rušiteli >statu guo« by
ly státy, které dovolovaly systematické snižování
toho stavu Turkům. To nebyl úřední »status«, to
byl jeden řetěz hříchů do nebe volajících proti prá
vům pouhé lidskosti. V žádné rakouské trestnici
nezachází se s velikými zločinci tak krutě, jako za
cházeli turečtí úředníci s nejpoctivějšími Slovany.
Ale hrozebné noty velmocí platily výhradně Slo
vanům, nikoli sveřepému tyranovi. Mohl tedy ta
kový »status guo« trvati věčně? Jen otrocké my
sli daly se pobíjeti celá staletí bez protestu, bez
sebeobrany.

Rakousko mohlo své obchodní a průmyslové
zájmy na Balkáně postaviti již dávno na půdu bez
pečnou, kdyby bylo navázalo větší sblížení se slo
vanskými státy. Duvěra budí důvěru vzájemnou.
Obchodní smlouvy s Tureckem byly papíry tančí
cími nad sopkou. Při neustálých nepokojích ve
vnitřní říši turecké trpěl náš obchod veliké rány i
beze vší ingerence státu slovanských. Místo sblí
žení však se Jihoslované dovídali, jak se vede
400.000 Čechu vídeňských, jak jsou pronásledová
ni Slováci, jak obrovská většina Čechů ve vlastní
zemi nemá práv těch, jaká se přiznávají Němcům.
Srbové hned od nejbližších sonsedů pobratimů sly
šeli, co znamená vláda Čuvajova. To jest právě ne
omluvitelnou chybou předsedů rakouského kabi
netu ministerského, že státu s mnohamilionovou
většinou slovanskou stále dávali nátěr německý.
Počínali si tak, jako by v Rakousku byly slovan
ské národy jen proto, aby měl kdo Němcum po
sluhovati.

Nejlépe by Rakouskovnitřně sesílilo, kdyby
dalo každému národu, což jeho jest. Nyní se již

rozhodně neudrží theorie Velkoněmců, dle níž
má býti Rakousko pevným přechodným mostem
pro Viléma k Adrii a Cařihradu. Zvláště proto nut
no co nejdříve obrátiti, že anhexí Bosny a Herce
goviny živel slovanský v tomto soustátí ještě více
zmohutněl. Při vítězném přechodu na Balkán ně
imeckým Hannibalům týčí se v cestě ještě větší
hory než Alpy — hory národního uvědomění v
Dalmacii, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině.

A došlo-li by k válce se Slovany nyní vítěz
nými, které pluky si asi Rakousko vybere, aby
bojovaly tak statně, s takovým nadšením, jako
bulharské pluky u Lozengradu? Budou to pluky
chorvatské, slovinské, české? S tou myšlenkou již
se nyní Němci musí smířiti, že kurs Bachův a Bis
markův již značně poklesl a že od doby Sedanu
uplynula hezká řada let. A za nynější rozhárano
sti pouštěti se do dobródružství za hranicemi? Mi
nistr zahraničních záležitostí již sám dobře pocho
pil obtížnou situaci Rakouska, panovník si přeje
míru zrovna tak jako před čtyřmi lety, poněvadž
ví, že naše hospodářské zájmy budou míti trvalej
ší úspěch na Balkáně, sblížíme-li se s vítězi, kteří
nám žádného území neberou, než když je budeme
dále drážditi.

A pak snad humanita ještě nevymřela. Má
snad téci řeka krve znovu k vůli okamžitému a
velice nejistému prospěchu? © Syčení bezcitných
Velkoněmců, kteří již nyní mávají oštěpy proti Ji
hoslovanům, nutno radikálně odmítnouti, protože
Rakousko nalezne mnoho cest jiných k vlastní 0
chraně.

Ti, kdož zlomili tyranii krvelačného Asiata,
zaslouží si úcty i u rozvážných Němců. Ti musí sa
mi zvolati: Rakousko pro všecky rakouské národy
a nikoli toliko pro Němce! Rakousko sloužiž poli
tice vlastní, nikoli však experimentům Všeněmec
tva!

Politický přehled.
Hrabě Stiirgkh a dr. Hochenburger se brání.

Ve schůzi posl. sněmovny 30. října odpovídali hr.
Stůrgkh a dr. Hochenburger na dotaz českých
stran, jenž podán byl v záležitosti známého vý
nosu Hochenburgrova. Hr. Stůrgkh hájil opatření
ministra spravedlnosti tím, že tu sledován byl vý
lučně cíl, aby zabráněno bylo: vzájemně si odpo
rujícím rozhodnutím jednoho a téhož soudu. Vláda,
jako dříve, není prý ničeho tak daleka, jako po
rušování její povinnosti nejpřísnějšíneutrality vů
či vyjednávajícím stranám, zejména v době vy
rovnávacího jednání. Dr. Hochenburger se hájil,
že nechtěl dotknouti se neodvislosti soudcovské,
Šlo mu prý o zabránění kolísání v soudní praksi.
Odvolával se na $ 25. soudního jednacího řádu,
který není zákonem, což velmi zarazilo nejen mi
nisterského předsedu, nýbrž i dra. Hochenburgra,
když je na to upozornil dr. Kórner. Po řečích mi
nistrů prohlásil posl. dr. Fiedler, že výnosy mini

stra spravedlnosti jsou porušováním základních

státních zákonů a neodvislosti soudcovské, v tom
to mínění se s Čechy shodují i vážné německé kru
hy. Proto nemohou býti Čechové s odpovědí mi
nistra srozuměni. Dr. Fiedler navrhl o odpovědi
sninistrově debatu a návrh ten byl přijat skoro
celou sněmovnou; hlasovali proň i Němci. Debata
jest určena na 11. listopad.

První čtení státního rozpočtu na r. 1913 skon
čeno 31. října a rozpočet odkázán rozpočtovému
výboru. Schůze tato skončena za naprosté nepo
zornosti, poněvadž poslanci vybrali si diety a od
jeli; celkem přítomno bylo jen 40 poslanců. Posl.
dr. Leo stěžoval si na skoro zoufalou finanční Si
tuaci jednotlivých korunních zemí, jakož i na ú
plný úpadek zemské autonomie. Polské Kolo jest
ochotno podporovati finančně politické akce vlád
ní, budou-li dány přiměřené záruky, že posilněno
bude finanční hospodářství zemí a že z nových
příjmu budou uspokojeny nejnaléhavější nezbyt
nosti lidové.

Němci zase křičí. Němečtí poslanci z Čech a
Moravy dotazují se vlády, je-li jí známo, že v Če
chách je čeština vnitřní úřední řečí. Němci chtějí
takto zkřížiti české tažení proti Hochenburgrovi.
Němci hrozí, že bude-li Hochenburger odstraněn,
zmaří české vyrovnání a v parlamentě vyvodí dii
sledky.

Pokusy o sjednocení českých stran. Klub če
ské strany agrární zve všechny strany české na
říšské radě ku konferenci. Jedná se totiž o novou
řormu seskupení českých poslanců, v níž by našli
místa.i ti, kdož před prázdninami z Jednotného
klubu vystoupili.

Svaz slovanského učitelstva v Rakousku stran
české školy Komenského ve III. okresu vídeňském
prohlašuje, že zástupcové svazu prohlédli si budo
vu školy a přesvědčilise na své vlastní oči, že
výtky nedostatečnosti a nespolehlivosti této bu
dovy k účelům školským jsou naprosto liché, slou
ží jenom za záminku nacionálního běsnění proti
všemu, co jest slovanské. Svaz žádá poselstvo
všech slovanských národů na říšské radě, aby
celou váhou zasadili se o to, aby těnito poměrům

jazyka.
. Obecní volby v Praze. Dne 31. října konaly se

v Praze doplňovací volby do sboru obecních star
ších. K volbám těmto spojili se soc. demokraté s
masarykovci a židy, doulajíce, že dosáhnou úspě

a Mladočechům a proti Praze vůbec velmi prud
ce za nestydatého špinění odpůrců. Přes to, že
prof. Masaryk na voličské schůzi prohlásil Prahu
za nejšpinavější město, plné tyfu a jiné nákazy,
přes to, že »Čas< dle vzoru svého pána pošpinil
v Praze vše, a že soc. demokraté a >Právo Lidu«
nezůstali pozadu, přes to kandidátka spojených
stran národních zvítězila na celé čáře. Dr. Groš
zvolen dokonce dvakráte. Z 18 oposičních kandi
dátů nedostal se ani jediný do užší volby. Na Malé
Straně dostal masarykovec dr. Bouček ve II. sbo
ru při účasti 377 voličů celé 2 hlasy, ve lil. sboru
z 502 hlasů dostal prof. Masaryk 1 hlas. Praha dala
Masarykovi a jeho spřežencům důkladnou odpo
věď.

se na neurčitou dobu. Byl svolán jedině za tím
účelem, aby vyslechl královský vlastnoruční list
o svolání delegací na den 5. listopadu. Vyloučení
oposiční poslanci pokusili se proniknouti vojen
ským kordonem a policejní stráží do sněmovny,
ale bylo jim v tom zabráněno. Hr. Jul. Andrassy
všecka usnesení posl. sněmovny od 4. června po
čínajíc prohlásil za nezákonná. Předs. minist. dr.
Lukacs a předseda sněmovny hr. Tisza odpověděli
spojené oposici osnovou zákona o zřízení parla
mentní stráže. Spojená oposice vyzývá pak ma
ďarský lid za soudce mezi ní -a vládní stranou a
k houževnatému odporu proti nynějšímu systému.

Společný státní rozpočet na rok 1913.Delega
cím předložený společný rozpočet úhrnnou potře
bou činí 5303,974.188K, neuhrazená potřeba jest
295,696.153 K, z níž podle kvoty připadá na Ra
kousko 188,062.753 K a na Uhry 107,633.399 K. O
proti roku 1912 jest potřeba o 22,477.000 K větší.
Celková potřeba na vojsko jest o 18,301.000K vyš
ší než r. 1912. Vedle úvěrů žádaných v řádném i
mimořádném rozpočtu žádá ministerstvo vojenství
mimořádné úvěry 19 mil. K jako pokračování ú
věru na provedení branné reformy, jako další

splátku na doplnění zbraní, na výzbroj vozataj
stva, jakož i na různé výdaje pro automobilnictví,
na stavby, na cvičiště a střelnice atd., pak jako
pokračování úvěru na opatření nového polního dě
lostřeleckého materiálu 2 mil. kor. Zvýšená po

korun.
Výklad hrab. Berchtolda o zahraniční situaci.

Dne 5. listopadu sešly se v Budapešti delegace. Ve
výboru rak. delegace pro zahranič. zál. podal hr.
Berchtold výklad napjatě očekávaný. Ministr
prohlásil, že pro naši politiku, na kterou nemají
vlivu žádné tendence expansivní, t. j. snahy po
rozšíření území, může býti směrodatnou jénom
starost, aby potřeba zachování, míru sloučena byla
s nejvyšší nám uloženou povinností, aby zájmy
mocnářství byly chráněny před každým poškoze
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ním. Jsme ochotni, bráti rozsáhlou měrou zřetel
na novou situací způsobenou vítězstvími států bal
kánských a zjednati takto základy k trvalé přá
telské dohodě s nimi. Na druhé straně máme však
též právo žádati, aby legitimní zájmy mocnářství
nedoznaly novou úpravou věcí žádné újmy.

Trůnní řeč. Dne 6. t. m. přijal císař v Pešti obě
delegace. Ve své trůnní řeči panovník prohlásil, že
válkou na Balkáně mohou býti značně dotčeny zá
jmy mocnářství, proto jest brzké obnovení uspořá
daných politických a obchodních poměrů v bliz
kém východě naléhavě nutným. Vláda rakoušká v
dohodě s velmocemi sůčastní se akce k afnovení
míru. Nato mluvil panovník .o vojenských potře
bách a o rozřešení otázky poddůstojnické. — Při
příjezdu císaře do Pešti 4. t. m. v ulicích rámusili
soc. demokraté a opposičníci: Pryč s Tiszou a Lu
kacs2m! Ať žije Justh! Ven s rovným volebním
právem! Policie stěží zjednala císařským povo
zům průjezd do hradu.Nato zástup vytloukl skla
v krámech, až konečně jej rozehnala policie. Tak
Maďaři ve svém rvaní zapomínají na slušnost a ú
ctu k osobě stařičkého panovníka.

Bulharsko, proti němuž Turecko vyslalo 4 e
vropské sbory a všechny oddíly, jež mohlo sehna

harsko mělo proti sobě nejen početnější armádu
tureckou a nejlepší turecké generály, nýbrž i sil
ně opevněnou čáru Drinopol—Lozengrad—H. Tir
novo, v níž dle výpočtu německých generálů i nej
silnější armáda měla si okrvavíti hlavu nejméně
6 týdnů. A Bulhaři čáru prolomili a Turky s ní
sehnali za 6 dnu. Ba již dnes — od počátku války
17. října — prohráli Turci i druhou obrannou čáru:
Drinopol — Lůle Burgas — Čorlu 3 ustupují až na
poslední stanici před Cařihradem na Čataldžu. —
Turecko samo doznává, že porážka Turků na Lůle
Burgasu byla strašnou katastrofou. Při celkové
síle armády 90.000 mužu měli Turci na 25.000 mrt
vých a raněných. Po bitvě u Liůle Burgasu rozzu
řila se dále na východ bitva mezi Čorlu a Vizo, v
níž byla turecká armáda znovu na hlavu poražena.
Turci mají 40.000inrtvých a raněných. Severní ar
máda bulharská od Vizo postoupila dále až ke
Strandži, hlavní oddíl táhne přímo na Čataldžu a
jižní armáda bulharská spěchá od Čorlu také na
Čataldžu. — Obléhací armáda u Drinopole sesíle
na byla srbskými divisemi Štěpanovičovými. —
V Sofii leží nyní na 10.000 raněných, celkem prý
jest Bulharů raněno na 20.000, o mrtvých jsou
zprávy nejisté. Z pěších pluků bulharských čís. L.
a 6. po bojích u Kirkilisu zůstalo pouze 700 mužů
nezraněno.

Srbsko. Srbská vojenská správa považuje ú
kol armády srbské za splněný. Makedonská armá
da turecká bojem u Kumanova zlomena, ústup z
Veleše ji rozptýlil a znemožnil její soustředění k
obraně Soluně. Část její prchá k Soluni, část k Bi
tolji, která prý už také dobyta západní srbskou ar
mádou. Proto srbské vojsko pod gener. Jankovi
čem po dobytí Prizrenu posláno s těžkými děly ke
Skadaru Černohorcům na pomoc. Třetí srbská ar
máda pronikla až do údoli Ljumy, jež ústí na albán
ském pobřeží do adriatického moře. — U Kumano
va měli Turci 16.000 mrtvých a ztratili všecka
děla.

Černohorci zatím sevřeli Skadar se všech
stran. Mají tu před sebou moderní velikou pevnost,
silně vyzbrojenou a hájenou nejúhlavnějšími od
půrci Černohorců arnautskými dobrovolníky a ce
lou armádou Essada paši. Nedostatek těžkých dě!
a špatné počasí dosud velmi znesnadňovalo Čer
nohorcům postavení. 

Řecké vojsko postupuje dále vítězně. Obsadilc
již také několik ostrovů, do soluňského přístavu
vnikla v noci řecká torpédovka a potopila tureckou
obrněnou loď. Preveza, přístav, Řeky dobyta, «
Jenidže rozprášena turecká armáda a tak ocitli se
Řekové již 15 km před Soluní.

Turecko prosí o mír. V Cařihradě jest zle, V
celém městě jest zděšení nad zprávami z bojiště
neboť ještě tento týden veškeré zprávy ministra
vojenství líčily ohromné úspěchy Turků. Všude pa
nuje roztrpčení nad klamáním obecenstva; vždy!
i sám sultán, princové, velký vezír a členové vlá
dy byli úplně klamání vylhanými zprávami turec
kých generálů. Pravdu přinesly lodi, které —jsoi
posílány mocnostmi do Dardanel na ochranu pří.
slušníků jednotlivých států. Sultán s vládou už Si
chystá na cestu do Asie ... Turecko zaklepal
nejdříve ve Francii o sprostředkování míru, pal
zaprosilo v Německu, v Rakousku a také v Ruski
a všude mu odpověděli — až co řeknou druzí.

Až před branami Cařihradu. Naproti různýn
zprávám o zprostředkování míru velmočemi pro
hlašují spojenci balkánští, že na zastavení boje do
sud nikdo nepomýšlí a tureckou nabídku na přímě
ří zamítnou, ježto válečný plán dosud není prove
den. A mocnosti také již s tím počítají dle slo:
Greyových v anglickém parlamentě: Pokud vím
žádná velmoc nechce a nebude upírati vítěznýn
spojencům právo, aby oni stanovili podmínky mí
ru; neboťi velmoci musí své názory přizpůsobit
událostem na bojišti.

Věnujte jedna koruna ve prospěchstavby nasatori
na Plešl zakoupesimlosu »ČeskéLotorie«. Jestto zá

rodaí povlanoslí! '



Zprávy organisační
-© spolkové.

Sdružené katolické spolky v Pardubicích sehrály
ne Z7. Flina t. r. oblíbenou divadelní hru »Slavomams,
rama o 5 jednáních od Karla Pippicha za osvědčené
ežie p. J. Klivického. S potěšením konstatujeme tu zno
u, což jsme již při jiné příležitosti o našich hercích
apsali, že hrají téměř do jednoho pěkně, s pochopením
ucha divadelního kusu a pak s upřímnou vůlí sloužiti
obré věci. Tehda se nám zvláště někteří naši milf o
hotníci líbili a zvláštní pochvaly zaslouží vším prá
-em p. V. Novák, p. Klivický, p. Matys a sl. Faulová,
teří se osvědčili na scéně znamenitou divadelní ruti
ou. Nechceme tím říci, že by snad ostatní páni a dá
ny ve své úloze pokulhávali, naopak ochotně přiznává
ne, že všichni zhostili se svého úkolu zcela čestně. Hra
.onala se v městském divadle, které svou vkusnou ú
iravou dojem divadelního představení jem zvýšilo.
/Sichni přítomní byli úplně spokojeni a neskrblili sna
jivým ochotníkům v odměnu hlučným potleskem. Co se
ýče finančního effektu, stačt podotknouti, že divadlo
nylo vyprodáno a působivá hra má se co nejdříve na
émž místě opakovati. — Sdružení křes. mládeže v Par
lubicích konalo dne 20. října svoji obvyklou schůzi ve
spolkových místnostech na Hostýně. Prostorný sál byl
iaplněn křesťanskou mládeží obojího pohlaví, která pro
evila tak vřelý zájem pro organisační snahy na základě
iřesťanském. Schůzi zahájil dp. Novotný. Pak ujal se
ilova známý organisátor křesťanský p. Pírko, který u
shvacujicí a pronikavou řečř svou o cílech křesťanské
>rganisace naší mládeže získal si srdce všech přítom
tých. Po něm promluvila za týmž účelem k ženské or
řanisaci sl. Balcarová z Pardubic. Nelzepopříti, že i ona
nluvila s dobrým úspěchem, ač jest začátečnice. Řeč
ip. Novotného byla velice účinná. ©Pořádejte takové
schůze často ku svému vzopružení a konejte řečnické
lurnaje, jestí toho třeba jako soli. — Že by se někdo při
přednášce dotekl jakýmkoliv způsobem dra. Lipčíka, jest
naprostý výmysl zdejšího rudého organu. O to.nto pánu
se nestala vůbec ani zmínka.

Chrudim. Sdružené katolické spolky mohou směle
minulý zábavní večer, 27 „října t. r. pořádaný, řadití
k jedněm z nejzdařilejších večírků. Bognerovo drama
vÚděl sirotka« sehráno od účinkujících s plným poroz
uměním, čehož důkazem byl i potlesk při otevřené scé
ně a slzy, prozrazujích mocný dojem obecenstva. Všem,
kdož se o zdar večera zasloužili, budiž tu vzdán zaslou
žený dík. Byli to zvláště členové dramatického krouž
ku br. Bartoň, manželé Jahodkovi, Mudrochovi a Špi
čákovi, br. Hájek, pí. Pavlíková a sl. Pilná. Úlohy chla
pecké pěkně podali členové našeho dorostu Hanousek a
Odvárka. Plného uznání zasluhuje br. Minařík co na
pověda a členové zábavního odboru za obstarání '„šeho
potřebného. V přestávce mezi 3. a 4. jednáním vybráno
mezi přítomnými 18 K 40 hal. na černohorský Červený
kříž. Podotýkáme již předem, že se chystá posvícenský
večírek svatokateřinský se zábavným programem a tan
cem a vyzýváme zvláště členstvo, by naň již nyní ve
svém okoli upozorňovalo.

Dámský odbor sdružených katol. spolků v Chrudimi
podnikl dušičkovou sbírku u chrámu a na hřbitovech,
která přes nepříznivé počaší slušně dopadla. Vybráno
celkem 971 mincf: 12 korun, 123 dvacetihaléře, 331 de
setihaléř, 474 dvouhaléře, 29 haléřů, 1 dvoufenik a 1 fe
nik, celkem 79 K 50 hal., z nichž 35 K 50 hal. zasláno
Českému zemskému pomocnému spolku pro nemocné
plicněmi chorobami na stavbu sanatoria na Pleši a 44 K
zaslány Útulně slepých dívek na Kampě v Praze. Obě
tavým dámám, které za nepohody u sbírky po oba dny
trvaly, jakož i všem štědrým dárcům zaplať Bůh!

Lomnice n. Pop. Laskavou ochotou našeho milého
předsedy katol. jednoty vdp. Ant. Láše, vik. tajemnika a
faráře zdejšího, připraven byl nám v neděli dne 13. říj
na t. r. vzácný požitek. Přednášel nám totiž o účasten
ství svém na světových eucharistických kongresech,
pořádaných v Londýně, Kolíně n. R., Montrealu a Ma
dridu a přednášku svoji doprovodil 180 nádhernými svě
telnými obrazy. Ačkoli přednáška trvala 3 hodiny, přece
žádného nevnavíla, naopak každý z posluchačů s bedli
vou pozorností naslouchal úchvatnému líčení všech těch
okázalých poct, jichž se na uvedených těchto kongresech
svátostnému Spasiteli dostalo. Jménem výboru Katol.
jednoty a všech účastníků vzdány buďtež za leho ná
mabu, s přednáškou spojenou, uctivé díky. Také dp. J.
Jezberovi, který s lask. -ochotou při světelných obra
zech vypomáhal, budiž vzdán srdečný dík. — Podotk
nouti sluší, že přednášející vdp. Ant. Láš sůúčastnil se
kongresů v Londýně, Kollně n. R., Madridu a konal
přednášku tuto také před Její cís. a král. Výsost arci
vévodkyní Marif Annunciatou v Praze a na 2 jiných
místech vždy za hojné účasti mezi Čechy i Němci. Bu
diž sám Bůh hojným odměnitelem veledůst. pánu za jeho
námahu a šíření úcty k Eucharistii.

Velká Jesenice. (Opozděno.) Dne 6. října chtěla po
řádati zdejší skupina mládeže křesť. soc. veřejnou schů
zi. Těšili jsme se zvláště na zasloužilého pracovníka
našeho křesť. soc. hnutí, vsdp. dra. Fr. Šulce, kanov
nika z Hradce Králové, který však nemohl přileti. —
Poněvadž v poslední chvíli došel výnos z hejtmanství,
že schůze se zakazuje, uspořádána na rychlo schůze dů
věrná, četně navštívená | stoupenci stran pokrokových.
Schůzi zahájil předseda Sdružení p. Šrám J. a zvoleno
předsednictvo. P. H. BA z České Skalice ujímá se jako
předseda slova a doufá, že všichni v pokoji vyslechnou
přítomného referenta p. Al. Petra z Hradce Král.: »Proč
zakládáme katol. Orla?« — Nehledanými slovy oblas

271.a 28. listopadu 1910, jež vyhazov dává všem, kteří
chtějí si své katolické přesvědčení ještě uchovati, a ví
tá mezinárodní soc. demokraty a židy do svého středu.
Prohlášením timto Sokolstvo, které již dříve ocitlo se v

nevěřilo se zásadám dra. M. Tyrše a stává se stran
nickým. Co zbývá tedy Jiného katolíkům, vypuzovaným
ze sokolských jednot, chtějí-li též cvičiti, než založiti
svého Orla, který dle programu Tyršova pracovati chce
dále i národnostně i náboženství své si uchovati. (Za
tato slova poučení vzdáváme ještě jednou upřímný dík
p. Petrovi.) Hlásí se ke slovu p. Jelínek, br. Sokol z
České Skalice, a chválí pěknou přednášku a podotýká,
že se měl zmíniti též o heslu Tyršově =volnost, rovnost,
bratrství«. Volnost chtěl prý i v náboženských ideách
Soko! pěstovati, a tu najednou prý se žádá, aby to byla
idea společnosti katolické, kdežto Sokol má jen národ
nost pěstiti vedle tělocviku. — Ukazuje na nepřátelství
Říma k českému národu, Bílou Horu, hájí Volnou Myšlen
ku, že reklamuje svobodu smýšlení a prohlašuje nábo
ženství za věc soukromou (sám, jak praví, je bez vy
znání). — Z vlastních slov jeho ukazuje p. Petr, jak
strannicky si vede Sokolstvo, odráží známé šlágry po
krokové. — Žádá o slovo br. Maisner, z jehož celého
povídání znáti je úmysl ne právě pokojný. Stále mluví,
že nechce vzpomínati (ale příklad. důkaz snad ztratil),
že nebude uváděti, co ve jménu Krista, toho člověka (!),

který se dal zabiti, napácháno na našem národě. Uráž
livé jeho posuzování, že kněžstvo není hodno svého ú
řadu, odmítá hned dp. Hlaváček z České Skalice, z če
hož povstává rozpor. Na napomenutí p. předsedy vytý
ká br. Maisner znásilňování od předsednictva, a poně
vadž mluví opět s cesty, odejímá se mu slovo. Velebný
pán z České Skalice odhaluje komedii pokrok. Sokola
a lIčí splynutí národa se židy pádnými doklady, že ne
odvažují se něčeho namítati obdivovatelé židovstva —
bratří Sokolové. — Na konec uvádí jim ještě p. V. Haž,
jaké bylo stanovisko Tyrše ke katolictvu. Několika slo
vy p. Petr ukazuje na volnost myšlení pokrokářů »jen
pro sebe« a schůze ukončena. Stačí to mnohým od nás
ku poznání pravdy? — Zdař Bůh! — Že vzrůst Orla u
nás nahání strach, patrno z »Lid. Proudů, kde v č. 35.
vybízí se Sokol náchodský, aby pomáhal zakládati jed
noty sokolské. Nebuďme lhostejní a hleďme »Orla«, kde
není, založiti a podporovati. Najde se pochopení?

Sdružení mládeže křesť. soclální na Opočensku po
řádá po 4 neděle III. přednáškový vzdělávací kurs s
následujícím programem: Dne 17. listopadu v Trnově v
hostinci p. J. Svatoně: a) „Myšlenka Orelská«, předne
se p. F. Škeřík ze Sloupnice; b) »Hospodářská družstva«,
přednese p. Jos. Hervert, účetní Zemského svazu ho
spodářských družstev v Praze. — Dne 24. listopadu
v Pulicích v hostinci p. J. Chmelaře: a) »Sociální po
jištění«, přednese vsdp. dr. Fr. Šulc, kanovník z Hradce
Králové; b) »Družstevní organisace«, přednese p. Fr.
Matoušek, redaktor z Hronova. — Dne I. prosince v
Kounově v hostinci p. Jos. Zahradníka: a) »Divčí vý
chova«, přednese sl. Lid. Kosařová z Dobrušky; b)
»Křesť.-sociální program, přednese p. Fr. Šupka, red.
z Hradce Králové. — Dne 8. prosince v Rohenicích v
hostinci pana Mareše: a) »Hospodářská družstva«, před
nese p. J. Hervenrt, účetní Zem. svazu hosp. družstev
v Praze; b) »Myšlenka Orelská«, přednese p. Al. Petr,
úředník Sdružení z Hradce Králové. — Začátek vždy o
2. hod. odpol. — Dne 8. prosince o půl 8. hod. večer v
Tošově v hostinci p. Hlavatého: »Práce v organisacích«,
přednese p. Al. Petr, úředník z Hradce Králové. Odměň
te hojnou účastí kulturní snahu našť mládeže. — Ústřed
ní výbor.

Zprávy
místní a z kraje.

Dušičkový čas. Jak o svátku Všech Svatých tak o
Dušičkách panovalo počasí velice drsné. Vítr a sníh
stěžoval návštěvu hřbitovů v okolí Hradce Král. Za to
v chrámech bylo účastenství věřících stejné jako loni.
O Dušičkách vykonal posvátné obřady v kathedrále z
četné assistence vsdp. kapitulní děkan dr. Jan Soukup.
— Mrazivé počasí po napadnutí značné sněhové vrstvy
se stupňuje, tak že dnes teploměr označoval devět stup
ňá R pod nulou.

Zprávy dlecésní. Vyznamenání jsou pp.: Bohuslav
Neumannn, c. k. professor náboženství na gymnasiu v
Něm. Brodě, jmenován osobním děkanem, Jan Rameš,
farář ve Smidarech, sekretářem vikariátu Novobydžov
ského. — Ustanovení jsou pp.: Emanuel Šavrda, farář v
Rychmburku, za faráře do Luže, Alexandr Štancí, kaplan
v České Třebové, za faráře do Dolní Dobrouče, Vácí.
Žižka, zám. kaplan ve Varvažově, za faráře do Zbýšo
va, Ludvík Moláček, kaplan v Nížkově, za faráře v
Dolní Krupé, Jindř. Schwarz, kaplan v Kocléřově, za
kaplana do Roketnice, Josef Imlauf, resignoval na faru
Lukavickou, a ustanoven za administrátora do Rohozné,
Josef Dubec, kaplan v Chroustovicích, za administrátora
do Rychmburku, Jos. Kovář, katecheta v Bystrém, za
koop. do Něm. Rybné, Eduard Švorc, administrátor v
Javornicí, za administrátora do Lukavice, Frant. Bu
dinský, administrátor v Kostelci, za kaplana do Kněžic,
Ed. Mattes, duchovní správce polepšovny v Kostomla
tech, za duchovního správce polepšovny v Pardubicích,
Váci Mazáč, kooperator v Bělé, za kaplana do Světlé

n. S., Jos. Kapoun, baron ze Svojkova, kaplan v Ledči,
za prozat. katechetu do Holic, Otokar Tichý, kaplan v
Kněžicích, za prozat. katechetu v Pardubicích, P. Linus
Mann, O. Capuc., za výpomocného kooperatora na O
počně. — Uprázdnila se: Praebenda Bischofsteinská, při
kathedrální kapitole v Hradci Králové od 18. října, Ně
myčeves, fara patron. nábož. matice, Velká Borovice,
fara patron. nábož. matice, Žichlink, fara patron. kníže
te Liechtensteina, vesměs od 1, listopadu b. r. — Na od
počinek vstoupil vdp. Bohusl. Neumann, c. k. professor
náboženství vyššího gymnasia Německo-Brodského, b.
notář, v Jičíně.

Městská rada v Hradci Králové dne 4. listopadu
učinila následující usnesení: Povoleno bylo připojení do
mu čp. 403 p. B. Hakena na vodovod užitkový. — Žá
dost p. Josefa Štěpa za udělení povolení k obývání
domku čp. 507 v Rožberské ulici postoupeno bylo tech
nické kanceláři ku podání návrhu. — Chodník u villy
čp. 492 převzat byl na žádost majitele p. J. Pažouta do
vlastnictví obce. — Technické kanceláři bylo uloženo,
by předložila rozpočet na prodloužení kanalisace a 0
bou vodovodů k novostavbě p. dra. L. Stefana, při hra
nici Slezského Předměstí. — Zpráva téže kanceláře, že
již započala se zřízením vodovodu a stojanu pro pitnou
vodu u domků dělnických, vzata byla ma vědomí. -
Koupeno bylo 20 losů krajinské výstavy v Písku, letos
pořádané. — S pí. Marií Sálovou se sdělí, že povolení
ku stavbě villy u »Střelnice« bude jí uděleno, až schvá
leny budou regulační čáry dotyčného bloku. — Žádost
»Spolku majitelů pil« za hájení jich zájmů vůči cizině

postoupena byla lesnímu úřadu. — S obecním úřadem
v České Skalici se sděli, že pro nedostatečné zásoby
říčního písku nemůže ho zdejší obec prozatím odpro
dávati.

Program Slovanského večera, pořádaného katolic
kými spolky 10. listopadu 1912 za laskavého spolupů
sobení pí. Jirotkové, pí. Čermákové, sl. Macákové, sl.
Pacákové, sl. Pecoldové, p. rady Režného, Hradeckého
kvarteta a sboru tamburašů. 1. a) J. Machač: Čechův
sen. b) Šumi Marica, bulharský pochod. Zahrají tambu
raši. 2. Proslov: »Slovanským bratřím« od VI. Horno
fa. Přednese si. Pecoldová. 3. Bendl: a) »Hoj, divoký
jen cikán jsem . . .« b) »Aj, ty růže krásná.« Zpívá pí.
Čermáková. 4. Dvořák: »Furiant.« Hraje sl. Pacáková.
5. Blodek: Kvartet z opery »Ve studni.« Zpívají sl. Ma
cáková, pí. Čermáková, pp. Svoboda a Dr. Reyl. 6. V.
A. Brož: Bog i Hrvati. Pochod. Zahrají tamburaši. 7.
El. Krásnohorská: »Bojovnice.« Přednese pi. Jirotková.
8. Dvořák: Valčík. Hraje p. Sohula. 9. Blodek: Píseň Ve
runčina. Zpívá pí. Čermáková. 10. Dvořák: Maličkosti.
Hraje Hradecké kvarteto. 11. Blodek: Mladá láska, dvoj
zpěv. Zpívají sl. Macáková a pí. Čermáková. 12. Chopin:
Nokturno. Hraje p. Sahula. Klavír Petrof. — Čistý výnos
ve prospěch Červeného kříže na Černé Hoře.

Východočeské divadlo v Hradci Králové. Repertoir
minulého týdne byl celkem málo zajímavý, dávány vět
šinou již do omrzení obehrané kusy, čehož důsledek jeví
se i v povážlivém úbytku návštěvy divadla i při před
staveních operetních. Bude-li saisona takto pokračova
ti, bude se hráti v divadle prázdném. — Potěšitelným
zjevem bylo pohostinské vystoupení mistra Ed. Vojana
v Shakespearově »Kupci benátském=. Interessantní roli
žida Shylocka reprodukoval úchvatně a více než po
právu byl zahrnován bouřemi potlesku. Vedle mistra
velmi úspěšně uplatnila se slečna Grifová, vzácný to
talent činoherního souboru. Z ostatních představitelů
rolí jevili někteří malou přípravu a nedostatek zájmu.
Divadlo bylo naplněno do posledního místa. Ve středu
byla provedena klidná veselohra dobrého jádra od Lo
pe de Vegy »Sedlák svým pánem: v překladu Jarosl.
Vrchlického. Hra byla celkem dobrá, jenom p. řediteli
Frýdovi bychom doporučovali, aby měl aspoň soucit s
obecenstvem a aspoň trochu memoroval svoji úlohu a
nelámal tak násilně plynné, ladné verše. V obou hrách
na sebe upozornil p. Malý Kočandrle, vytvořiv v epi
sodních rolích pozoruhodné figurky.

Repertoir městského divadla v Hradci Králové. V
vátek 8. t. m. v předplacení »Kavárnička«, veselohra od
Bernarda. V sobotu odpoledne o 3. hod. při snížených
cenách představení pro děti: »Zlatý kolovrat«, pohádka,
večer pohostinská hra paní Leop. Svobodové, primado
ny brněnského Nár. divadla, »Fidelio«, opera od Beetho
vena (v předplacení). V neděli odpoledne operetta »Ci
kánská láska« — večer operetta »Orfeus v podsvětí«.
V ponděli čestný večer komika p. K. Pražského operet
ta »Dráteníček«. V úterý Dvořákova opera »Tvrdé pa
lice« a k tomu opera »Komedianti«. Ve středu pohostin
ská hra tragédky Nár. divadla v Praze v dramatu »A
nežka« od Boženy a Viléma Mrštíkových. Ve čtvrtek
Kovařovicova opera »Psohlavci«.

Kšettovní memorandum pokrokových lidi. »Osvěta
Lidu« a »Ratibor« přínesly memorandum, které podali
pokrokoví lidé k zemské školní radě v příčině obsazení
místa řiditelky na zdejší obecné dfvčí škole. Memoran
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dum oplývá farisejským překrucováním pravého stavu
věch-protože-mitví-o—udjakém+nadržováníkučítelkám
řeholním, o nichž je známo, že majt při nejmenším zrov
na takovou způsobilost jako každá jiná aprobovaná u
čitelka. A právě k těmto řádně kvalifikovaným a za
sloužilým učitelkám chovají se povolané kruhy nespra
vedlivě. Misto řiditelky má býti dávno jíž obsazeno a
to zajisté silou, která je k tomu nesporně způsobilou.
Kdyby běželo o nějakou světskou učitelku, která by
měla náhodou strýčka v pokrokovém klubu, byla by
dávno již v úřadě potvrzena. Je to farisejství, když po
krokové memorandum mluví o »nadržování« jeptiškám.
Žádané pak spojení školy obecné s měšťanskou je proti
duchu moderního školství a odporuje také požadavkům
učitelstva, které si vždy přeje všude správu rozděle
nou. Také přece sám dr. Drtina vyslovil se zásadně
proti spojení. Divíme se jen pokrokovým učitelům, kte
ří v pokrokovém klubu hrají prvou roli, že druhé své
stoupence správně neinformují 'o smýšlení učitelstva.
Nechápeme, proč jen v Hradci Králové mělo by se ustu
povati od běžného názoru, když se jedná o řeholní uči
telky. Ovšem celé memorandum, předstírající farisej
sky zájam o školu, končí klassickým důvodem: »Svět
ské učitelky mohly by ze služebního platu konati i ve
liký sociální úkol hmotnou podporou svých rodičů, a
v tomto důvodě spočívá vlastní a pravý podklad pokro
kové starosti o naši školu. Nemáme proti tomu zhola
nic, když učitelky světské podporují své rodiče ze služ
ného, ale je otázka, zdaž obec může zříditi tolik škol,
aby všechny nemajetné učitelky došly v nich zaopatře
ní. Zajisté, že maji pokrokoví lidé již své kandidátky a
ty když usadí, nechají již druhým, třeba chudším, sta
rost o sociální úkoly. Na memorandum se podepsaly
všecky místní organisace, které sledují s pokrokáři stej
nou siláckou politiku kapsy. Že se také organisace mla
dočeská přiřadila k těmto přátelům školství, je nám
skutečně podivern. Patrně koná již mladočeská orga
nisace přípravy k příštím volbám říšským, kde bude
svorně voliti mladočeského poslance blok, sestavený
z pestré směsice podepsaných skupin. Či běží zde zase
o čin strašlivě chytré politiky? Dle našich názorů není
škola politickým rejdištěm a proto nemá býti předmětem
politických štvanic. Pro sestry mluví školní kvalifikace
a proto přese všecka lišácká memoranda musí školní
úřady jednati dle práva a spravedlnosti. Jinak otřesou
právním vědomím občanstva více, nežli všecky despo
tické organisace svými manifesty. Dosud v Rakousku
všichni státní občané jsou si rovni před zákonem, proto

"rovná práva pro všecky, tudíž i pro řeholní učitelky!
Německé pověrečné modlitbičky. Nešlo-li to po če-“

sku, snad se dají podvésti lidé, budou-li modlitbičky
sepsány jazykem německým. Tak si myslí nezvěstný
autor, jemuž záleží na matení katolíků. A proto se ro
zesílají modlitbičky po hradeckých katolících na kore
spondenčních lístcích řečí německou. Jak poštovní ra
zítko svědčí, jsou dávány lístky na poštu zde v Hradci.
A jestliže místní listy katolické tak často před pověreč
nýmí modlitbičkami varují, pak není možno, aby takové
pletení lidu prováděl skutečný katolík, který něco čte.
Modlitbičky však jsou psány rukou intelligentní, kraso
pisně, správným pravopisem. Varujíce znovu před tim
to mámením, odporučujeme pátrání po původci toho
rozesílání.

Dary pro bratry Černohorce jako: obvazy, prádlo
a různé věci přijímá firma V. J. Špalek, Hradec Král,
Žádá se, aby darované věci byly pokud možno nové
neb zachovalé, řádně zabaleny a přiložen soupis.

Ženský odbor pomocného spolku Červeného kříže
v Hradci Králové daroval 400 K pomocnému komitétu
Slovanského klubu v Praze pro Červený kříž křesť.
balkánských států.

Cesta z Hamburku na Heigoland. V Panoramě Nár.
Jednoty Severočeské v Hradci Králové ve dnech od 9.
do 15. listopadu jest předmětem zajímavá serie obrazů
s pohledy na druhé největší město německé a nejživěj
šf obchodní přístav severu, s nábřežím na řece Alstře
a Labi, s ukázkami zaatlantických parolodí a partiemi z
osamělého v Severním moři ostrova Helgolandu.

Nikolu I., krále černohorského a zajímavé obrázky
z Černé Hory, mezi nimi i vesničku Njeguši, z níž prý
černohorský král pocházl vystavuje ve své výkladní
skříni proti Grand-hotelu c. a k. dvorní a komorní foto
graf J. F. Langhans. Obrázky tyto jsou věru zajímavé,
neb zde možno zříti, kterak krušný život vedou ta
mější obyvatelé. Musl každé pole ohraditi kamennou
hrází, aby dešť úrodnou prsť neodplavil.

Správa kostela Panny Marle oznamuje, že asi před
3 týdny nalezla v chrámě breviář (pars autumnalis, dia
mantové vydání z r. 1904 Dessainovo). Majitel nechť
se u správy o breviář přihlásí!

Čítárna městského průmyslového musea navštívena
byla v měsíci říjnu ve 13 přístupných dvoubodinách cel
kem 734 osobami, z nichž bylo 261 studujících, 98 Záků
odborné a mistrovské školy, 104 živnostníků, 162 růz.
povolání a -109 dam. V čítárně samé vydáno na 225 žá

zapňjčeno bylo na 160 žádanek 96 osobám, z nichž byli
32 studující, 15 živnostníků, 29 různého povolání. 10 dam,

kraje zapůjčeno na 16 žádanek 3 správám pokrač. škol,
3 živnostníkům, 4 učitelům, 2 studujícím a 2 dámám, cel
kem 14 žadatelům 26 svazků a 15 předlohových děl se
187 předlohami. Do knihovny darovali: p. inž. Jindra
několik brožur, c. k. živnost. inspektorát v Hradci Král.
Zprávu o 30. okresu dozorčim, Kuratorium prům. musea
v ChrudimiZprávu za r. 1911. — Pp. umělečtí zámeč
nici „se upozprňujína říjnové číslo časofisu»L'Art et
Décoration«, obsahující značný výběr kgšsně kovaných

mříží krbových. — Členy musea s ročním příspěvkem

2 K se stali: pí. Hermína Brandeiská, vdova po advo- |
kátu v Náchodě, pí. Štěpánka Drbohlavová, vdova po;
učiteli v Hradci Králové, p. prof. měst. lycea J. Leden
a p. Miroslav Vyčítal, učitel v Převýbově.

Záložní úvěrní ústay v Hradci Králové měl koncem |
měsíce října 40,477.487 K vkladů. |

Spořitelna Královéhradecká. Výkaz za měsíc říjen.:

Vklady úsporné: © Uloženo K 422.850.36, vybráno K |
439.554.45, zůstatek K 15,045.567.95. — Vklady odvětví '
šekového: Uloženo K 126.163.50, vybráno K 160.777.56, ©
zůstatek K 1,108.758.83. — Cenné paptry K 2,667.601.40.

Zápůjčky na hypotéky K 10,635.455.36. Zápdičky komu- |

nální K 2,740.584.93. Zápůjčky na cenné papíry K 28.865. |
Záložna v Hradci Králové. Výkaz za měsíc říjen :

1912. Stav vkladů počátkem měsíce 2,031.687 K, vloženo
během měsíce 198.716 K, vybráno během měsíce 180.316 |
K, stav koncem měsíce 2,050.087 K. Stav půjček počát- |
kem měsíce 2,582.342 K, půjčeno během měsíce 264.203 ;
K, splaceno během měsíce 245.059 K, stav koncem měs.
2.601.486 K. Počet účtů 4101. Reservní fondy 218.790 K. |
Závodní podíly 91.402 K. Pokladní obrat 1,834.402 K.

Majitelům povozů připomíná okresní výbor, že ná-;
kladní vozy, na kterých se zboží po veřejných silnicích
po živnostensku rozváží, musí býti opatřeny loukotěmi,
jichž kování jest aspoň 10 cm. široké. Též každý jiný
vůz nákladní musf mítí loukotě 10 cm. široké, je-li na
něm naloženo více než 20 metr. centů. Překročení před
pisů těch, stanovených k šetření dobrého stavu silnic,
podléhá pokutě, která může býti změněna v trest vězení.

Seznam cen na týúenním trhu v Hradci Králové
dne 2. listopadu 1912. 1 hl: pšenice K 17.40 až I8.—, žita
14.— až 15.—, ječmene 12.— až 13.20, ovsa 7.40 až 9.20,
prosa 14.—, hrachu 26.— až 32.—, čočky I0.— až 40.—,
jahel 26. — až 30.—, krup 28.— až 50.—, brambor 4.—
až 5.—, máku 40.— až 46.—, lněného semene 26.— až
30.—, 100 kg: žitných otrub 15.50, pšeničných otrub
14.50, 1 kg: másla čerstvého 2.60 až 3.20, sádla vepřo
vého 2.24, tvarohu —.32 až —.36, 1 vejce —.10, 1 kopa:
zelí 5.— až 7.—, kapusty 1.20 až 1.40. 1 hl cibule 6—
až 7.—, 1 kopa drobné zeleniny 1.— až 1.60, 1 pytel

mrkve 1.20 až 3.—, 1 hl: jablek 4.— až 6.—, hrušek
4.40 až 6.—, 1 bečka švestek 1.20 až 1.60.

Na týdenní trh v Hradci Králové dne 2. listopadu
bylo přivezeno: hi: pšenice 428, žita 183, ječmene 264,
ovsa 510, čočky 8, máku 7, kop: zelí 460, kapusty 60, |
drobné zeleniny 90, pytlů: cibule 30, mrkve 50, hl:
brambor 154, pytlů: jablek 211, hrušek 41, beček: šve- ;
stek 56, kusů: podsvinčat 340.

!
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Opětně zhamobená kaple na Královéhradecku. Neda
leko Správčic u Králové Hradce byla letos na den sv.
Václava vysvěcena kaplička sv. Václava, kterou nyněj
ší majitel velkostatku správčického, p. Václav Ormst:
dal vkusně opraviti. K svěcení sešlo se mnoho mužů i '
žen z celého okolí. A tu asi za měsíc rozšířila še zprá
va, že jedné noci byla kaplička poíkozena malby roz
škrábány a obrazy (zvláště sv. Václav) děsně zohave
ny. Je to v krátké době již podruhé, co neznámý zlo
syn spáchal tento zločin. Rozechvění obyvatelstva je
značné. Pun velkostatkář Orast vyplsuje tímto 100 K
odměny, kdo by uvedl na stopu zločincovu.

Třebechovice. (Jak třebechovšt! radniční pokrokáři

měří všem občanům stejným loktem.) Dokud byl p. Svě- i
tlík starostou, ani ho nenapadlo protestovati, aby z :
regulačního plánu se odstranila projektovaná cesta, jíž '
schválená obecním zastupitelstvem. Poněvadž ten poze

mek i vedlejší koupil pak sám p. Světlík st. a ml. a vy- |
stavěl. tam továrnu, rázem jest jiného náhledu, an po
ukončení stavby cestu tuto plotem zamezuje, ačkoliv
jsou tam již postavené domky. Aby majitelé domků ne- |
museli chodit kolem humen, obrátili se se stížností na
radnici, načež se jim dostalo této písemné odpovědi:
K žádosti Vaší, podané ze dne 11. t. m., aby uznána by

la veřejnou ona část pozemku pp. Karla Světlíka st. a |
ml., na níž leží dle platného © regulačního plánu proje
ktovaná ulice mezi továrnou čp. 506 a staveními čp.
510 a 519, oznamuji, že stavební úřad nemá prostředků
k donucení majitelů řečeného pozemku, aby uvedený
pruh země veřejnému používání popustili a také jednání
o smírné vyřísení nemělo úspěchu atd. Náměstek Bujet.«
Není tomu dávno. co p. Dotfe] zase zamezil veřejnopráv.
obecní kanál, který šel přes jeho zahradu do řeky. Obec
aní tu neměla donucovacího prostředku, naopak udělali
onen kanál vedle jeho zahrady cestou do řeky, a © po
zemek, kudy kanál původně šel, se nestarají. Zrovna
tak se stálo se Stonkovým nájmem, kde obec přišla o
velikou sumu peněz. Ba ani neměli snad prostředku, aby
alespoň mu úrodu nenechali prodati v dražbě a pone
chali ji na nájem. (Dceru J. Stonka má tajemník.) Proti
mlynáři Hájkovi všichni tři zmínění pohlaváři však u
žili všech prostředků, každý přiložil polénko, jak celá
veřejnost zná. jelikož každého soudního řízení se súča
stnili a místo smíra vždy prohlašovali, že ani o píď ne
ustoupí A přece dobrá věc mlynáře Hájka vůči těmto
třem případům nenese ani porovnání. Jak dlouho bu
dou tyto křiklavé nerovnosti v Třebechovicích trvati?

Paráabice. Snaživá Filharmonie v Pardubicích dává
9. lstopadu t. r. v městském divadle operu »Dalibor«

3. t. m. o této opeře veřejná přednáška, kterou konal
prof dr. Nejedlý, aby hudbymilovné obecenstvo bylo
na vzácné hody hudební i zpěvné již předem připra
veno acelouduší mohlovnimati vzácnépožitky,jaké
skýtá nepřekonatelná hudba mistra Smetany. — V mi
nulých dnech opustii. Pardubice primář okresal nemoc
úice dr. Messany, aby jako:obratný chirurg konal jde
miiné služby oĎerační na válečném bojišti srbském. Za

tou příčinou:dostsé,čtyřnodětní dovolenou a z vybta

ných peněz maraněné bratry jihoslovanské částku vob
nosu 1500K Ze Srbakého Bělehradupotlla býldo vá
lečného lazaretu Valjova asi 79 km ma jihozápad. Za nim
odešly tamže dvě ošetřovatelky ze zdejší okr. nemoc
nice. — Při vyjednávání s podnikateli o zadání prací při
restauraci děkanského kostela v Pardubicích bylo vý
slovně v podmínkách stanoveno, že žádná práce: nebu
de se tu konati v neděli a ve svátek. Ale, bohužel, ne
stalo se tak. Naplnilo nás to opravdovým odporem, když
minulé neděle a svátky pracovalo tu několik dělníků
dopoledne jako ve všední den. Dotyční dělníci docela
»světili« den sváteční tim, že prázdnili pilně láhve s al
koholem a pak si počínali tak, že nelze o tom psáti.
Když dp. Novotný v té příčině dle své povinnosti za
kročil, byl ještě napaden ve zdejším rudém Jistě. Kdo'
pak zavinil tuto pohoršlivou nepřístojnost? — Letošní
Hubertovský hon se nezdařil jako minulá léta. Bylo
špatné počasí! Hon na sv. Huberta vývá vrcholem par
forsních honů v Pardubicích a končí slavnostním ple

šlechta. Letos byl vypuštěn jelen »tribuny«, ale účast
byla slabá a nálada odpovídala chmurnému počasí.

O sokolstvu vůči nově zakládaným spolkům »Orláe,
tak znělo úvodní slovo starosty východočeské župy So
kolské při schůzi v Chrudimi v Sokolovně pořádané,
které se přes hojnou, dům od domu podniknutou agitaci
súčastnílo jen 210 mužských účastníků (z nich velké
procento studentstva zdejších ústavů!) a asi 40 účastní
ků ženských. Schůze, jak hlásala oznámení, měla za
účel obstarati důstojný »projev na zjištění pravdy a o
patření světla o významu Sokolstva, jeho úkolech tělo
cvičných, národních, kulturních a sociálních protí ve
škerému zpátečnictví a zatemňování základních zásad
jeho, zneužívání jména Tyršova pro účely stranické,
tendenční a agitační a průkaz, jak povznesena jest čest
a práce sokolská nade všechny nicotné, liché pomluvy,
jak vítězná jest pravda proti lži a nízkosti! Přijďte
všichni a sůčastněte se této schůze, kdož uznáváte s se
bou národní důležitost světla a pravdy, rovnosti a bratr
ství a sokolské organisace na těchto zásadách zalo
žené!«e — Tolik frásí hozeno do očí lidem, aby neviděli
pravý opak toho v řadách našich Sokolů. Po první řeči
scházel jen oheň a stra a byl by celý parádní projekt
hotový k zničení našich chrabrých jupáků z +Orla«,
který'prý je provokaci vůbec a v Chrudimi zvláště, ne
boť zde prý se žádnému členu v projevech nábožen
ských nebránilo. My však máme trochu lepší paměť a
máme v ní uloženo několik vzpomínek na tu »rovnost
— volnost — bratrství« vůči členům našich katolic

objevil se »Orel«, který zásady Tyršovy skutečně pro
vádí. Či snad měli Sme čekati, až se začne prováděti
»očista«, jako ve spolku akademiků chrudimských, kde
příslušníci katolické Ligy byli vyloučení? Máme také
čest v těle! A je-li provokací, že katolíci se učínili sa
mostatnými i v tomto oboru, jak nazvou bratří Soko
lové jednání Sokola holického, který 2 členky ženského
odboru vyloučil pro účast na církevním průvodě? A to
by se snadno mohlo státi i u nás, neboť známe některé
činovníky zdejší až příliš dobře a jsme přesvědčení, že
by raději zvolili za odznak macešku nežli Sokola, A
proto s plnou úctou smekáme před projevem p. K. Va
níčka, spisovatele sokolského z Prahy, jenž ve své, v
celku klidné řeči nedal se strhnouti na štvavé fanatic
ké stanovisko, a jenž prostě konstatoval fakt, že Sokol
stvo samo je vším vinno, ač svaloval vinu jen na jed
notlivce. (Proč však takového jednotlivce, který podává
resoluce k výluce katolíků, trpí v předsednictvu česká

valné hromadě bylo mluveno proti katolíkům nepoctivě.
Pozn. red.) Řečník obíral se v pravdě jen zásadami
Tyrše, které ovsem nehodily se do krámu našim pře
dákům Sokola, jak z nakyslého tváření bylo patrno.
Bylo řečeno, že dříve stačil růženec a nynt, že třeba bo
jovných šiků. Docela správně, neboť právě. že ještě je
dost ctitelů toho růžence, s nímž praví vlastenci, o
rodnou půdu zasloužili umírali, proto si ho nedají vzít
ani z něho pošklebky tropit a organisují se a isolují od
spolků, které se původním zásadám naprosto odcizily.
Pro umírněnost svou musil ovšem řečník z Prahy místo
potlesku vzíti za vděk výtku, že má moc náboženského
citu. Tak skončila výprava proti chrudimskému Orlu.
Jen ještě jednu radu: Chce-li se kdo oháněti články z
našich listů, pak ať je čte celé a nevytrhuje pouhé věty.

řečník oháněl, byl by krásným doplňkem řeči pana Va
nička — zvláště ty »posletové reminiscence<! V červenci
již »Osvěta Lidu« přínesla článek o »rezjařených:Or
lech« a »krásné vtipy“ o Orlicích a. ještě zde žádných
nebylo — to bylo radosti a smíchu! Teď odbor Orla
máme ustavený a Čile má se k světu a pokrokáří již se
nesmějí, jen ze strachu tinkou na buben frásí a prázd
ných hesel, kterým aní samí nevěří, za to my teď má
me radost a kdo se směje naposled, směje se nejlépe!

A opět něco ze spolku akademiků chrudimských.
Poslední valná hromada patrně měla hoditi -katolický
smýšlejícím akademikům poslední smrtící trumf. Vylon
číla totiž k návrhu svého předsedy, jenž jest spolu před
sedou svazu českoslovanského studentstva, členy České
Ligy Akademickéze -svého středu. Toť opravdu hrdin
ství od pana Ježka, jenž, tak mimochodem řečeno, je
vůdcem pokrokové gardy zdejší, alo námse spíšo zdá,
že je »klorikélem«,neboťjiž na sedmý semestr je s vě
dou »na štíru«. Nebylo by preň lépe, aby dříve sl ble
děl svého a teprve -potom-čisti« spolky od »zpátečal
ků<? Spolek:ve své výroční zprávě vypočítáváv roce
uplynulém 40 (11)číasých čisaů. Ale nepovidá, Jak nik
nim pomohl, My to však s veřejností sdělíme. Jednal



proti spolkovým stanovám, neb si vyráběl členy umě
lým způsobem sám. Příbral si mimořádné posluchače
vysokých škol, ano tak daleko to došlo, že někteří čle
nové ani posluchači vysokých škol nejsou vůbec, ač sta
novy připouštějí jen řádné posluchače vysokého učení.
Doklady máme po ruce: Pan T., loňský posluchač chru
dimského abiturientského kursu a předloňský abitu
rient chrudimského gymnasia byl dle výroční zprávy,
valnou hromadou ověřené, činným členem spolku A. Chr.
Aponěvadž nebyl ani mimořádným posluchačem vyso
kých škol, ba dokonce ani nenavštěvoval ústav rovno
cenný vysokému učení, byl mu dán charakter studijní
-filosof«. Není toto klamání veřejnosti výmluvným a u
svědčujícím fakterh pošouzení hodnoty spolku A. Chr.?
A tento béře na sebe masku »pokrokovosti«, staví se v
řady těch, již bičují katolicky smýšlející studenty a
snaží se jim vrésti ve tvář voliček »přetvářky« a raf
iinovanosti! Tať jistě již morální výprask pro spolek sa
motný. O ostatních takových členech, či vlastně ne
členech, jaho farmaceutech, filosofkách s iycejní matu
ritou atd., nemustme se zvláště zmiňovati. Přes to však
aspoň na venek jest spolek svou »čtyřicítkou« dosti »Sil
ný« a dle svého zdání nedobytnou »pokrokovou baštou“.
Ale pozor! — nadejdou časy a snad již v brzku se asi
budou pokrokáři vyhazovati navzájem, jak tomu již jed
nou bylo. Máme dobrou paměť! Nechť jsou tedy konsu
lové na stráži! :

Čáslav. (Ochrana domoviny.) Mocné hnutí pro za- |chování krásy přírodní i.umělecké, které v cizině vy
volalo celou řadu ochranných spolků, dalo i u nás vznik
instituci: »Krajské rady pro ochranu domoviny.« Úče
lem jejím jest: šířiti lásku ku krásám přírody vůbec a ku
památkám přírodním a kulturním zvláště, působiti vše
možně k zachování svérázných partií a objektů krajin
ných v obvodu bývalého kraje čáslavského a pečovati o
samostatný vývoj přírodních památek, sepsati a zobrazi
ti význačné objekty krajinného rázu a dbáti o neporu
šení svérázu domoviny, vyrostlého z dějin a z vývoje
přírody, jakož i dbáti o další esthetické zevnější jeho
zvelebení jakéhokoliv druhu. Účel tedy zajisté chvály
hodný, jenž přihlížeje k minulosti a přítomnosti, má na
pamě'i i budoucnost. Na širokou basi kraje Čáslavského
postaven chce získati co nejvíce osvědčených pracovní
ků a probuditi zájem i na těch místech, kde propagování
každé dobré myšlenky potřebuje silných popudů vněj
ších. Činíc pak střediskem činnosti Čáslav, má zřetel k
bývalému postavení našeho král. města jako centru ce- ,
lého kraje a spolu dává již možnost, aby v případném
povznesení Čáslavě na nové centrum nového — kraje,
sběhnouti se mohly v městě všechny nitky této nové
kulturní snahy. Netajíme se, že z těchto důvodů založe
ni této instituce přivítali jsme radostně, vždyť přesvěd
čili jsme se, jakou bohatou činnost pro různé kraje ně-:
měcké vyvíjí tak zv. »Heimschutze« a jak benevolentně |
jest s nimi jednáno se strany vlády, jak všemožně jsou
podporovány a protežovány, mezitím co my Čechové
zůstáváme odstrčeni. Nenadáli jsme se ovšem, že Vy
stoupení této nové instituce bude na některých místech
vykládáno jinak, že bude se v něm hledati úmyslná ten
dence, namířená snad proti stávajícím spolkům ať 0
krašlovacím či archeologickým, nebo že hledáno v něm
bude ještě něco jiného. Ustavující schůze však konaná v
neděli 27. října poučila nás o jiném. Ačkoliv dána byla
možnost přítomným členům zvoliti si do výboru koho
koliv, dle nejlepšího svého uznání. rozešla se schůze bez
positivního výsledku a tak visí konstituování krajské
rady pro ochranu domoviny ve vzduchu. Za tou příčinou
obracíme se k těm našim přátelům, u nichž jsme myšlen
ku tuto propagovali, aby se zatím se vstupováním zdr
želi, až poměry se vyjasní a záležitost dostane se do
pravidelných kolejí. Snad přece osobářství a politika u
stoupí stránce věcné.

Zprávy z Čáslavě. Spolek sv. Ludmily. Dp.
Jan Samec, administrátor děkanského úřadu. věnoval
chrámu Páně sv. Petra a Pavla novou křestní štólu a
bohatě vyšívaný pláštík na ciborium. Slečna Jelínková
obstarala opravu staršího kostelního prádla a zhotovila
nová purifikatoria a ručníčky oltářní. Oběma dobrodin
cům vzdává spolek sv. Ludmily upřímný dík! — Ve
prospěch bratříslovanských naBalkáněpod
niknuta byla péčí městské rady za spolupůsobení jednoty
sokolské podomní sbírka, jež setkala se se značným
porozuměnín obecenstva. K lékařské pak expedici, od

jiždějicí do slovanských zemí balkánských, přidal se od
nás MUDr. K. Tesař, obvodní a školní lékař. Nezůstala
tedy ani Čáslav pozadu za jinými městy českými. —
Přejezdy na trati sev. záp. dráhy v nejbližším|
okolí města jsou příčinou četných stížností obecenstva |
a místy dosti častých neštěstí. Jest tedy jenom vítáno, že
konečně rozhodly se úřady k nápravě aspoň částečné.
Dle rozhodnutí komisí, konaných na trati, bude zřízen
na místě nejvíce frekventovaném u parní pily,. patřící
firmě Pick a Lustig. podjezd, čímž uvolněna bude cesta
povozům i pěším, dosud po dlouhou dobu nuceným
čekati, až vlaky se seřadí a rozjedou. Jelikož tímto za
řízením nebude třeba pak hlídače na dosavadní křížo
vatce, bylo by jenom k dobru, kdyby přeložen byl ten
to blídačský domek na křižovatku trati a silnice, ve
daací k Filipovu za okresní nemocnicí. Tam bývá čekání
někdy pravou trýzní, zvláště za nepříznivého počasí.
Jsme jisti, že by takové rozhodnut! vítaly všecky obce
ežící na této silnicí, zvláště pak město Žleby $ pocho
pitelnóuradostí.— Spolek pro podporu chu
dých studujících koná výroční valnou hromadu
dne I. prosince 1912 ve sborowně.c. k. gyrmmasie o 2.
hod. odpolední. Z vydané výroční zprávy; uvádíme, že
podporováno bylo spolkem v minulém roce školním 137
Záků, z nichž 98 půjčeny knfřy (478 knih), 34 udělo

vány obědy (66 obědů týdně) a ostatním uděleny jednak
podpory při vědeckých vycházkách, jednak pořízeny
šaty a boty. Spolek čítal v Čáslaví 56 členů přispívají
cích, kteří složili 4—10 K ročních příspěvků a 79 dobro
dinců s dary od 1—3 K. Vedle toho jednatelstvím Golč.
Jeníkovským zasláno bylo od tří členů přispívajících
a 17 dobrodinců 41 K a z jednatelství Vrdy-Bučického
od tři členů přispívajících a 17 dobrodinců 66 K. Znač
nými dary podpořily spolek okres. výbor čáslavský a
Haberský, obec král. města Čáslavě, obč. záložna, p.
Ad. Meisl, továrník, J. Geier, okr. tajemník v Habrech
a inladá generace čáslavská. Odkazem pí. Ant. Vebrové
dostalo se spolku daru 300 K. Kromě dobrodiuců pod
porujících žáky peněžitými dary nalezlo se 15 rodin,
v nichž dostávalo se studujícím zdarma obědů. Lékařs! £
pomoci poskytli všichni pp. lékaři čáslavští a léky vv
noval ochotně p. Mg.Ph. F. Hulla. Dle pokladní zprávy
sebral spolek za dobu od 1. července 1911 do 30. červ
na 1912 (během školního roku 1911-12) 2326 K 64 ha
vydal 1377 K 77 h. V čele spolku stá! jako předseda p.

AL Pokorný, c. k. ředitel, jako místopředseda p. JUDr.
J. Zimmer, zemský poslanec a purkmistr, jednatelství a
správu knihovny vedl p. Fr. Kohout, c. k. prof., a po
kladnictví pak obstarával p. E. Pavelka, c. k. prof. Mi
mo to zasedali ve výboru pp. P. J. Folta, děkan, Fr.
Procházka, c. k. vrch. pošt. správce a MUDr. K. Tesař,
obv. a školní lékař. Revisory byli pp. Ph.Mg. F. Hulla,
lékárník, a Fr. Vítek, c. k. prof. Všem členům a dobro
dincům chudých studujících vzdává spolek upřímný dík
a volá: Zaplať Bůh!

Čáslav ve státním rozpočtu ne rok 1913. Dle zpráv
denních listů pamatováno bylo na král. město naše mi
nisterstvém financí tentokráte dosti slušně. Na dlažbu
erárních silnic praeliminováno jest 8500 K, na stavbu
úřední budovy na starém hřbitově u nádraží sto tisíc K
jakožto třetí splátka, na chrám Páně sv. Petra a Pavla
8000 K jako pátá (poslední) splátka. Značný obnos vě
novaný na úřední budovy ukazuje, že doba, kdy se počne
se stavbou, není již daleka.

Skuteč. Oslava nezapamengtelného spisovatele a
národního buditele českého Antonína Rybičky-Skuteč
ského měla průběh velice důstojný a byla provázena
pochvalou četných účastníků. Odpoledne v zasedací sí
ni Okresního domu před intelligencí místní :i okolní
promluvil starosta města p. Fiedler o účelu slavnostní
schůze. Na to p. okresní inspektor Ant. Hlinecký vylí
čil neocenitelné zásluhy vytrvalého, skromného badate
le, syna malého kupce a písmáka, který synovi vložil

při studjích vychováván po německu, símě, jež si od
nesl z domu otcovského, vypučelo v krásné květy. V
letech padesátých spolu se Šemberou a Beckem snažil
se o zařízení českých škol ve Vídni. Rodnému svému
městu věnoval vždy něžnou lásku. — Když r. 1892 ko
nala se ve Skutči k poctě jeho 80. narozenin velko
'epá oslava, Rybička byl velice dojat, ale slavností se
neúčastnil. Někteří rodáci již začali vyslovovati názor,
že stařičký Nestor bagatelisuje hold rodného města. Ry
bička však zůstal v ústranní z veliké skromnosti a vy
jádřil se ostýchavě: »Jsem plně vědom, že při podříze
ném postavení svém nemohl jsem působiti ničím k do
bru vlasti- — Po ukončení slavnostní schůze, v níž
přednáška p. inspektora působila dojmem velice mohut
ným, zapěna před rodným domem Rybičkovým píseň
"Bývali Čechové.

Přelouč. Hotel »U jelena“ koupil hradecký pivovar
od dosavadního majitele p. Jana Dítě, nájemcem pak je
ho jest pan Krejbich, známý nám z lázní Velichovek,

kde těšil se všeobecné oblibě hostí lázeňských. Známé
hradecké pivo, jakož i vzorná kuchyň a ochota p. Krej
bicha, s jakou vstříc vychází svým hostům, vkusné a
čistě upravené hostinské pokoje doporučují tento hotel
co nejlépe příchozím do Přelouče. — Na svátek Všech
Svatých u dveří hřbitovních zdejší kfesť. soc. spolek
„Svornost uspořádal sbírku na stavbu sanatoria na
Pleši. Vloženo do pokladničky celkem 36 K 40 hal., kte

značenému účelu.
Pochvalné uznání. Na základě generální visitace

ve vikariátu černokosteleckém vyslovila nejd. kníž. arc.
*konsistoř pod č. 14.108 p. Oldřichu Bláhovi, učiteli ve
Vavřinci. za svědomité řízení hudby chrámové a zásluž
nou péči o zvelebení kostelního zpěvu pochvalné uznání.

Vřele doporašujemouměleckýzávod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v EKutné Hoře
pro odborné pozlacování nových i star
ších oltářů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromio soch a křížových
eest. Sklad náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámců.
Práce v kašdém obledau dokonalá a

levná.
Závod zaloben roku 1868.

Různé zprávy.
Provolání Apoštolátu sv. Cyrilla a Methoda pro Bal

kán. Nesmírná pohroma stihla národy balkánské. Krev
lidská teče a ohromné škody jsou páchány na majetku
jednotlivců. Tisíce jest zmrzačených, celé -rodiny jsou
ožebračeny, vesnice vydrancovány a vypáleny. A což
říci teprve o ostatních bědných následcích války? Lá
ska křesťanská na všech stranách koná veliké dílo své
pro ubohé. I náš Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod
ochranou blah. Panny Marie, jenž má péči o Slovany,
zahajuje sbírku a prosí členy a příznivce své, aby ve
dle modlitby za trpící sůčastnili se díla účinné lásky
křesťanské. Příspěvky buďtež zasílány ústřednímu po
kladníku Apoštolátu sv. Cyrilla a Methoda, vdp. asse
soru Janu Vychodilovi děkanu a faráři v Cholině u Li
tovle (Morava). — Za Ústřední výbor Apoštolátu sv.
Cyrilla a Methoda: Dr. Jan Pospíšil, předseda, Dr. Ant.
C. Stojan, jednatel. J. Vychodil, pokladník. — Příspěvky
mohou býti odvedeny v redakci našeho listu, jež je od
vede svému účelu.

Lurdským poutníkům! Akce ve příčině zřízení če
skoslovanského spolku pro pořádání poutí do Lurd se
sídlem v Praze utěšeně pokračuje. Každého dne přichá
zejí četné přihlášky nových členů, kteří s nadšením ví
tají toužebně očekávaný český lurdský spolek. Všechny
lurdské poutníky potěší zajisté radostná zpráva. že J.
E. nejdp. kardinál pražský Lev svob. pán ze Skrben
ských milostivě převzíti ráčil protektorát nad lurdským
spolkem. — markantní to důkaz, že Jeho Eminence se
zřízením spolku sympatisuje. Jak statisticky dokázano,
súčastnilo se v květnu a srpnu letošního roku asi 600
Čechů německé pouti tak zvané sodálské. Proč by ne
mohla býti uspořádána pro 600 Čechů pouť výhradně
česká? Zásluhou vdp. konsistorního rady L. Kolíska «
jeho vdpp. bratří zaujímají čeští poutníci z Čech, Mo
ravy a Slezska první místo mezi poutníky v Lurdech,
jak jsme se byli sami přesvědčili. Proč bychom tedy
neměli v cizině vystupovati samostatně? Proč připojo
vati se k sodálským poutím německým, z nichž přečetní
Češi velice málo duchovního užitku mají? Když na druž
né Maravěnce prosperuje český spolek jerusalemský,
proč by nemohl v království Českém existovati český
spolek lurdský? Jest na čase, abychom se již jednou
emancipovali od cizího vlivu a světu ukázali, že se s
námi Čechy také musí počítati! Aby se co nejvíce čle
nů mohlo súčastniti ustavující schůze, bude se tato ko
nati v pátek dne 27. prosince večer v hořejších míst
nostech Brejškova hotelu. Stanovy nového spolku jsou
již vypracovány a budou zaslány Jeho Eminenci k
vrchnopastýřské sankci. Tož v zájmu dobré věci račtež
všichni ti, kteří se dosud za členy nepřihlásili a o pouti
do světově proslavených Lurd se zajímají, co nejdříve
tak učiniti. Čechové, ctitelé mariánstí, akcentujte důraz
ně svým hromadným přistupováním za členy českého
lurdského spolku své samostatné stanovisko! Bude to
zajisté naší ctí a pýchou, když náš spolek netoliko že
se vyrovná lurdským spolkům jiných národů, nýbrž je
předčí svou imposantní a imponující většinou! Členem
českého lurdského spolku může se státi každý římsko
katolický křesťan bez rozdílu pohlaví. Tož. milení Češi
z Čech. Moravy a Slezska. dokažme skutkem, že jsme
národem opravdu mariánským!

Protestantství poněmčující. „Mor. Orlice“ piše: »E

vangelická církev ve Slezsku se dala cele do služeb
deutschfreundlišství mezi Slovany a vychovává většinou
renegáty. Její německý svaz se staví proti každému
vniknutí polské nebo české myšlenky mezi věřící pod
rouškou pokoje, pěstuje jen němectví a připravuje se na
odboj proti útokům slovanské většiny. Viděti to při svě
cení skol a kostelů v městech smíšených. Nedávno vi
děl kandidát českých a polských evangelíků na úřad su
peritendenta dr. Pindór v šulvereinské škole v Šibici
záruku pokoje mezi Němci a Poláky: frýdecký evan
gelický kostel trpí jen polské a německé pobožnosti,
ač jest farnost z 9 desitin česká a lid pastoru nerozumí.
Včera světili kostel v Javoří. poiské obci na Bílsku.
Veškeré obřady byly německo-polské, s převahou pr
vých. Gustav Adolf nadělá ve Slezsku větších spoust
mezi Slovany, než Rohrman a Koždoň dohromady.

Zjevy, které by neměly býti možny. Prozatím dva
ze Slezska. První: Ve Vlaštovicích u Opavy dostala
matiční škola právo veřejnosti. Mnoho zásluhy na zříze
ní a rozkvětu této školy má p. Klimeš z Jarkovic, je
hož katolíci kandidovali pro říšskou radu. A v blízkém
sousedství byl matiční učitel ve jménu pokroku nejhor
livějším agitátorem pro německého žida Witta! — Há
jecký cukrovar, Chabičov-Háj u Opavy, kde jsou akci
onáfi dr. šl. Koudela a dr. Oottwald, volil úplně pokro
kově i v užší volbě. Nepomohlo ani. že je p. Klimeš jeho
zástupcem na Zaopavsku. A pak máme vítězit! -- Po

Němci vítají turecké sběhy. Dne 30. října přestou
pilo 1500 tureckých vojáků s jedním štábním důstojní
kem a 59 důstojníky bosenskou hranici, aby vyhnuli se
zajetí po dobytí Plevlje. V Bosně byli odzbrojení a do
pravení do Sarajeva, odkud jsou rozeslání do různých
rakouských posádek a budou propuštění až po válce.
Část jich byla již dopravena do Liberce, Olomouce, Tě
šína a j. část též do Znojma. Do Znojma přijelo v so
botu 200 tureckých vojáků a 9 důstojníků. Stravování
jich děje se ovšem na útraty turecké vlády. Na nádraží
znojemském byli turečt$ zbabělci, kteří před Černohorci
utekli, místnami Němci nadšeně uvítání. Také v Brně
na nádraží bylo asi 200 tureckých vojáků a 10 důstoj

níků, kteří prchli ze sandžaku. Brněnští Němci podaro



jen tří čtvrtě hodiny, načež od'eli dále do Liberce.
Podvodníce v rouše řeholnic. Brněnský »Hlas= 0

znamuje: Po okrese Uh. Hradišťském potulují se dvě
sjeptišky«, jedna nazývá se Verunka, druhé jméno je
nám neznámé. Sestra Verunka jest propuštěná jeptiška
z kláštera v Mor. Ostravě. Obě »jeptišky« sbírají pod
vodně příspěvky na sirotky a slepce. Důvěřiví lidé je
hostí a poskytují jim přístřeší. Na př. na Velehradě u
jisté paní zdržovaly se 3 dny. Ve Spytinově dokonce za
ložily náboženskou sektu, jejíž hlavou jest Anna Kout
ná a Anna Burešová. »Jeptiška« Verunka při svém pří
chodu do Spytinova vymítala ďábly některým osobám
a »sloužila« na omámení přívrženců svých dokonce mši
sv., při níž udělovala i sv. přijímání. Po mši sv. pak
rozdávala knihy, psané proti biskupům. Za jeptiškami
přišli pak 2 s»kněží«. Mši sv. však sloužiti ve Spytino
vě nebylo jim povoleno. Obě jeptišky i kněží praví, že
sídlil v Osvětimanech. My varujeme před podvodnými
jeptiškami důvěřivé lidi. Upozorňujeme na řádění těchto
lidiček povolané instance.

Agrární rozko) v Čechách. | Práškovo »Neodvislé
sdružení venkova pro království České« bude míti v
prosinci valnou hromadu. Sdružení prý změní týdenník
»Právo Venkova«, z něhož red. V. Gebauer dostal vý
pověď, na denník a v příštích volbách do sněmu postaví
již samostatné kandidáty.

Takové kšelty už za něco stojí. Obrovské konkursy
ohlašují výhradně firmy židovské. Podívejme se na
zprávy, uveřejněné v jediný den (dne 5. t .r1.) v »Nár.
Listech<! V Teplicích konala se z celých severozápad
nich Čech schůze obchodníků s kožemi. Předmětem jed
nánf na schůzi byly četné insolvence v obchodu s ko
žemi.« (Kdo však ovládá ten trh?) — V Chrudimi kraj
ský soud vyhlásil konkurs na jmění pardubického ob
chodu kůžemi A. Weinera. Passiva čim 1 mil. korun. —
Firma L. Reiche synové zastavila platy. — Manufak
turní firma Leopold Gutmann v Pešti jest insolventní.
Passiva činí 440.000 K, z čehož připadá 270.000 K dlu
hů za zboží. — Rukodflná firma Leop. Grossmann v
Pešti jest insolventní se 443.000 K passiv, z téhož obo
ru i firma Ortner a Gross v Pešti s 200.000K passiv.
Šroubárna Leider a Cacák v Praze ohlásila insolvenci.

Passiva 310.000K. Kožařská firma Lederer a syn v Pra
ze ohlásila insolvenci. Passiva 754.000 K, aktiva 180.000
K. — Jos. Bayerl v Českých Budějovicích ohlásil kon
kurs. Passiva 269.000 K. — Rukodílná firma Reichmann
a Rosenberg ve Foscanu (v Rumunsku) jest insolvent
ní. Passiva 150.000 K. Ovšem těch konkursů a insolven
cí jest v téže chvíli daleko více. (I z »Nár. Listů« vy
brali jsme jen některé případy.) Kolik těch židů po do
časném zavření krámů bude chodit po žebrotě? Denně
v naší říši oznamují se židovské konkursy na miliony
korun. Kdo takové bankroty "hlavně odskáče, jestliže
židé za krátko kšeftují znovu ve velkém s větším úspě
chem než dříve? Jen ať české dennfky vždy při kon
kursu oznamují zřetelně, je-li podnik židovský či kře
sfanský, protože na takových úpadcích jsou súčastněni
křesťané sotva desíti procenty.

Soclální demokraté jako zaměstnavatelé. Dvaadvacet
lékařů, kteří stáli ve službách pražské okresní nemo
censké pokladny, ovládané sociálními demokraty, dalo
výpověď, ježto požadavky jejich byly zamítnuty a so
cialisté nechtěli uznati intervenci stavovské lékařské or
ganisace. Zůstali toliko dr. Sachs a dr. Porges — dva
židé. Vidět z toho, jací zaměstnavatelé soc. demokraté
jsou a kdo s nimi drží.

Sanatorium pro dospělé nemocné tuberkulosou sti
žené staví se na Pleší u Dobříše. Tento velkolepý pod
nik národní, nesmírně důležitý pro náš národ nalézá již
nyní všeobecného porozumění v české veřejnosti. Vid
no to jest z nesčetných dopisů, dotazů, darů a především
hojných objednávek losů »Druhé české loterie na dostav
bu sanatoria na Pleši.« Tato lidumilná loterie, která ná
sledkem solidnosti loterie předcházející těší se veliké
přízní obecenstva, jest plně zaměstnána prodejem losů.
Losy k dostání jsou ve všech závodech v Praze i na
venkově po 1 koruně. Obětavé obecenstvo svojí přízní
umožní opět krásný výsledek loterie a přispěje tím ku
blahu tisíců trpících tuberkulosou.

Houževnatá důslednost Tomanova. | Když situace
. moravského vraha Tomana ukázala se následkem usvěd

čejících a drtivých důkazů naprosto beznadějnou, neby
lo advokáta, který by se byl uvázal v nevděčnou úlohu
hájiti Ladislava Tomana před porotou. Byl tedy Toma
novi přidělen jako zástupce ex ofo dr. Kučera, advokát
2 Uherského Hradiště. Soudní útraty zůstal však Toman
svému právnímu zástupci dlužen a také otec Tomanův,
ačkoliv se zavázal, že chce soudní útraty za svého syna
zaplatiti, vymlouvá se nyní všelijak po tomanovsku a ra
ději dal se před zemským civllinín soudem v Brně ža
lovati, než aby útraty zaplatil. Otec Tomanův vymlou
vá se před soudem takovými praktikami, že jest vidno,
jak Toman měl již od mládí ve svých pozdějších mani
pulacích dobrou školu. Dle dosavadního stavu věci jest
nepochybno, že jak vrah Toman tak i jeho otec budou
odsouzení, by dru Kučerovi soudní útraty zaplatili. Pro
ces tento nejlépe charakterisuje sudičskou povahu Toma
sů, která v Ladislavovi Tomanoví vyzrála k takovým
koncům a skončí v nejbližších dnech samozřejmě od
souzením obou Tomanů k zaplacení soudních útrat.

Starost pokrokářů o nezištnost a obětavost lidí ji
mých. Pokrokáři jak Masarykovi tak ti, kteří v agrár
ním táboře »prospivají stavovským zájmům« fanatickým
pronásledováním katolických konservattvců, tlukou na
buben velice hřmotný. Staňkova motouzárna ukončila
své hospodářství tak uboze, že rozvážní agrárníci šma
hem činnost Siaňkovu spravedlivě posuzují Proto po

nic do díže, aby se tolik nemluvilo o motouzárně. Pří
paduopata Drápalíkase chytly radikálníživly v agrár
nictvu tak, jako rak prstu. Vybájily celý román, slíbily
předem, že vyjde zvláštní brožura. S dovolením — ta

kovou brožurou se jistě venkov velice vzdělá, ať už
jsou v ní pomluvy větší neb menší. Zrovna tak by se
vzdělal lid obšírným, třebas úplně pravdivým líčením
zločinu »váženého člena rodiny agrární« Tomana. Ka
tolíci mohli se chytnouti také takového palcátového

Nu — a román šířený tiskem pokrokářským se před
pravdou rozplývá jako ranní mlha. Pokrokářské listy
tvrdily, že opat Drápalík ujel prý automobilem do A
meriky s milou sobě dámou, a vzal prý spousty peněz,
které prý nahromadil pustošením lesního i polního ho
spodářství novoříšského. Na věci je jen tolik pravda,
že opat Drápalík skutečně svého opatského úřadu se
zřekl, automobil klidně stojí v garáži v Nové Říši, opat
Drápalík jest té doby u své provdané sestry v nitranské
stolici v Uhrách, hospodářství lesní po provedené prá
vě revisi c. k. státními úřady nachází se v pořádku, stát
ní revisní nález s pochvalou uznává, že z lesů novoříš

ských nebylo ani tolik vykáceno, kolik dle schváleného
lesního plánu káceti se mohlo, ekonomie polní stojí na
výši doby, a právě opat Drápalík to byl, který o racio
nelní hospodářství si získal zásluh nemalých. O při
nách, které opata Drápalíka vedly, aby dobrovolně resi
gnoval, dozví se ještě česká veřejnost, a ta, pokud není
naprosto otrlá, naplněna bude hnusem, že se najdou lidé,
kteří svého politického odpůrce nestydf se denuncovat,
a bohužel, že existují také veřejné orgány, které zášti
plným denunciacím poskytují slechu a důvěry .... Že
opat Drápalík neujel s dámou ani do Ameriky, už vysví
tá z toho, že pokrokářský tisk neudával žádného jména,
nýbrž básnil v neurčitých nápovědích. Neujél však ta
ké s klášterními penězi, poněvadž jich, maje značný dě
dický podíl po svých rodičích, nepotřeboval. — Chtějí-li
pánové využitkovati agitačně pro svou stranu případ,
do něhož jim vlastně nic není, chtějí-li zlehčovati kato
liky k vůli onomu opatu, pak nechť napřed dobře zkou
mají nezištnost a obětavost vlastní Drápalfkovi se ne
dokázala žádná defraudace, žádné nepoctivé rozhazová
ni — ale už agrárníci tu byli s rozsudkem jako na koni.
Když však se jasně dokáže agrárním agitátorům veliká
zištnost, agrárníci buď mlčí anebo překrucováním prav
dy omlouvají. Pozor vždycky na zbraň dvojsečnou, kte
rá leckdy poseká samého majitele! Mysli-li agrární štáb,
jak svým překotným útokem někomu vytřel zrak, nuže
— upozorňujeme pány, že sama agrárnická oposice ve
svém pozvání k pracovnímu sjezdu připomíná toto: »Ne
lekejte se příkoří a nedejte se zaleknouti běsněním, jež
proti nám nařizuje a zejména po tomto provolání na
řídí uchvatitel officielní strany agrární a jeho příživníci.
Vězte, že jim jde v obrovském boji našem o hrálo, ©
deseti a dvacetitisicové sluekury, jimž oni říkají zájem
o věc venkovského lidu. Lhou ale, v hrdlo Ihou! Vlast
ní, málo poctivé zájmy jdou jim nade všecko! Nemají
ohledu ra venkovský lid, klamou hoa jest jim jen stá
dem, které ženou tam, kam toho pro vlastní kapsy a
vlastní slávu potřebují Zavedli na scestí agrární poli
tiku a delegace nejsilnější strany hraje dnes v politic
kém i hospodářském ohledu úlohu smutnou až k pláči.
Způsobili poměry, o nichž nutno mluvit poctivě, otevře

- a bezohledně! Tak bude o nich promluveno na našem
prosincovém sjezdu v Praze!« — Proto vždycky pozor
na zbraň dvojsečnou! .

Sensační proces vyzvědačský ve Vídni. Dne 6. t. m.
zahájen byl před vídeňským trestním soudem sensač
ní proces vyzvědačský. Jako svědci povoláni jsou 2
důstojníci generálního štábu a znalci z kruhů vojen
ských. Líčení je prohlášeno za tajné. Jako obžalovaný
stojí před soudem Alexandr Murmann, narozený v Če
chách 19. ledna 1874. Jest nemanželským synem jisté
Johany Braunové. Otcem jeho byl generál rakouský,
který vynikal osobní udatností a vyznamenán byl za
vykonané činy u Ošprů vysokým řádem. Mladý Ale
xandr Murmann v 7 letech dostal jméno: Alexandr Mur
mann baron z Marchfeldů a pod tímto jménem vystu
doval gymnasium a dělostřeleckou kadetní školu. Jeho
vychování a studia platil císař z vlastních prostředků
až do doby, kdy se stal Murmann nadporučíkem v ra
kouské armádě. — Roku 1898 byl stižen malarií a léka
fi uznali ho za neschopna k +jenské službě. Murmann
odešel do Ruska, kde se stal ruským občanem. V listi
ně, kde přijat byl za ruského občana, která čtena byla
u soudu, prohlašuje Murmann, že je naplněn záštím proti
Rakousku a že je ochoten proti Rakousku konati služ
by vyzvědačské. Prohlašuje, že má naději v případě
války pozvednouti i svůj meč proti rakouské armádě.
Služby jeho vyzvědačské přijalo Rusko a dobře ho za
ně platilo. Roku 1899byl Murmann v Jaroslavi odsouzen
rakouským soudem pro vyzvědačství na 8 měsíců do
žaláře a ku ztrátě šlechtictví. Od té doby vykonával
vyzvědačské služby pomocí špehounů. Z jeho Špehounů
zatčen byl posledně v září roku 1911 Jistý Langner, kte
rý pro: vyzvědačství odsouzen byl na rok do žaláře. V

při své »návštěvě« Rakouska zatčen a postaven před
soud. Před soudem čten byl i výrok jeho matky, která
působila jako učitelka ve Vídní pode jménem Joh. Mur
manňová bar. z Marchfeldů. Vyslovila se: Je dobře,
když si důstojník vydělá vyzvědačstvím peníze. Znám
Jednoho. důstojníka, který si za několik dnů vydělal 14
tisk korun a zaplatil všechny své dluhy. Nemám nic
proti tomu, že můj syn šel do Ruska. — Murmann pro

hlásil, še ae cítí nevinena še každépodesřenívynáší.
Přelítení buňe trvati čtyř dňy. 0

Jikostované. V době krvavého balkánského drama
tu upozorňujeme, že nakladatelství R. Prombergra v

dové« tyto serie jihoslovanských typů: Dalmatinci,
Hercegovcí a Albánci z okolí Dubrovníka (Ad. Kašpar),.
Datmatinci, Hercegovci a Albánci: II.. (Lalich), Slovinci
z Bleda (Kleinmondová), Chorvati z Chorvatska a Sla
vonie (Tišov), Dalmatťinci z okolt Splitu (Ad. Kašpar)
Cena serie K 1.20. Mimo to vyšla serie 9 pohlednic Jar.
Čermáka, z nichž nejkrásnější jsou výjevy bosensko
hercegovských a černohorských bojů s Turky. Cena K
—.M. Doporučujeme!

Všellcos. Bulharský Červený kříž usnesl se vypůj
čiti si 28 mil. franků, za kterýmž účelem vydá losy. —
Obecní rada Záhřebská darovala Červenému kříži bal
kánských států 20.000 K. — Zemřelý člen sněmovny
magnátů Rumun Jos. Gabž v závěti své odkázal 1 mil.
K na zřízení nového řecko-východního rumunského bi
skupství v Temešváru. — Před nedávnem poslalo ně
kolik českých důstojníků v Praze jednomu svému čes..
kollegovi pohlednici se žertovným věnováním: „Svému
presidentovi — klub českých oficfrů.« Brzy na to všich
ni tito důstojníci byli přeložení k posádkám do Haliče a
do Bosny. — Dle nejnovějšího nařízení každá stráž u
vojen. prachárny bude míti od nynějška 20 ostrých pa
tron (dosud 10), a při tom s nasazeným bodákem. Stráž
má právo každého podezřelého člověka, ať zamýšlí a
tentát nebo ne, po třetím zavolání zastřeliti. — Choť ba-
vorského prince Jiřího, dcera arciknížete Bedřicha, po
dala žádost. aby její sňatek byl prohlášen za neplatný.
— Presidentem Spojených států severoamerických byl

oose demokrat Wilson.Byl tedy poražen ctižádostivýoosewelt, který chtěl potřetí usednouti na stolec pre
sidentský a za tím účelem rozbil stranu republikánskou.

Na milion dvacetihaléřů pro Matici Cyriilo-Metho
dějskou sešlo se na první výzvu od 10. fina do 1. listo
padu 17.316 dvacetihaléřů. Prosíme snažně, použijte
šéků a úpisových listin a pošlete dar na milion. Matice
Cyrillo-Methodějská plní letos prakticky úkoly jí urče
né. 13 kandidátů učitelství studuje na stipendia Matice
C. M. V Třebčíně u Prostějova staví Matice mateřskou
školku. Velkou řadu schůzí pořádala MCM. letos, uvě
domovala lid o kulturním boji dvou světových názorů.
Pomozte Matici plniti její nejvýš důležité úkoly. Na
30.000 K potřebuje letos MCM. na stipendia, stavbu škol
ky a výlohy správní. Všem vdpp. pánům na Moravě a
v Čechách i ve Slezsku zaslány byly prosebné dopisy a
archy úpisové. Kéž nikde nezůstane prosba naše nepo
všimnuta! Během tohoto měsíce rozeslány budou všem
katolickým organisacím sběrací archy. Pořádejme ve
všech místech našich sbírky po členech spolků a jejich
příznivců. Dejme MCM. vánoční dar důstojný jejích ú
kolů a práce. Dokažme, že katolíci čeští pro katolickou
výchovu ve školách, pro blaho katolických dětí dovedou
bojovat i obětovat. Sbíráme pro sebe, pro své dítky..
Buďme štědří, buďme obětavi. Pamatujme vždy a všu
de na Matici Cyrillo-Methodějskou. Sekretariát MCM.

Tržní zpráva Zemědělské prodejny dobytka v Praze
VII V ponděli dne 4. listopadu 1912 bylo dopraveno na
pražský ústřední trh dobytčí celkem 614 kusů dobytka
hovězího a to 132 kusů původu domácího, 412 původu
haličského, 42 původu uherského a 21 původu štyrského.
Průběh trhu byl »rostřední a prodáván dobytek původu
domácího a to prima voli při stálém smýšlení a pev
ných cenách, voli dalších jakostí prostředně, býci při
hbitém odbytu a částečném stoupnutí cen, tučné krávy
a jalovice čile. Tentokráte bylo dopraveno o 276 kusů
hovězího dobytka méně, cež mělo na utváření cen jistý
vliv a získaly prima druhy o 1 až 2 K proti minulému
pondělí. Prodáván byl dobytek původu domácího a to
voli od K 1.— do K 1.18, prima od K 1.19 do K 1.30, vý
minečně od K 1.31 do K 1.34. Býci od K 0.92 do K 1.06,
krávy od K 0.76 do K 1.08. Dobytek původu haličské
ho voli od K 0.80 do K 1.22, býci od K 064 do K
1.08, krávy od K 0.52 do K 1.10, do 1 roku staří volci
a jalovice od K 0.72 do K 1.04. Dobytek původu uherské
ho voli od K 0.85 do K 1.32, býci od K 1.04 do K 1.13,

dobytek původu štýrského voli od K 1.16 do K 1.22, vše
za 1 kg živé váhy a bez potravní daně. Drahou vyve
zčno z ústředních jatek 64 kusů hovězího dobytka. Dle
druhu bylo 282 volů, 162 býků, 95 krav a 75 jalovic.
Zemědělská prodejna měla svěřeno ku prodeji 10 kusů
hovězího dobytka, 8 telat a 122 vepřů. Průběh ponděl
ního trhu masného dne 4. t. m. byl prostřední a prodá
valo se maso vepřové následkem většího příhonu vepřů
z Haliče a Bukoviny při váhavém odbytu a poklesnntí
cen, veškeré další druhy masa při pevných cenách.
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Založeno r. 1902.

SPECIALITA
po mnohá dea«ttiletí vy

Pr iášený zdeční likér pod názvem

Aměrs de kondres
lékařskými yědátory jakožto příjemný

občerstvující-prostředek doporučovaný,

A. J. Andrés v Ustí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frame“
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův.jam.
rumu a všech druhů nejjemnějších li v osnách
nejlevnějších.P. T. ům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

Světoznámý

malinský křen
letošní sklizně,jakož i elbali,
česnek,majoránku a demuf
nejlepší jakosti zasílá nej
levněji v 5 kg. balíčkách
i ve velkém

Josef Mikuleckýv Kutné Hože.
Vývoz malín. křenu. Cenfky na požádání franko.
——————— —— -—— —. —-——

1.
- jest tah „České loterie“ ve

prospěch stavby sanatoria na
Pleši. Zakupte wěme a do
poručte svým známým losy
tyto po 1 koraně, kdekoli
v trafite, obchodě neb přímo
v kanoeláři

České loterie, Praha, Karloro náměstí

0 W
„Úvěrnídružstvo Eliška“
v Hradci Králové (Adalbertinum)

úrokuje vklady4: —B9|
Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez

výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

Obrázky svatých
v různých cenách, levné
pro školní dítky,

obrázky smuteční

a upomínky k sv.

přijímání a zpovědi
lze dostati

/
V radci Zrilové(Aaibortizainj. o

Krejčovského dělníka
na dobrý plat a celoroční práci.

1 iskup. inářJan Michálek, kop.seminářwa
Při objednávkách

kalendářů
obracejte se na své diecésní

Družstevní m
knihkupectví,

nakladatelství a papírnictví

vwHradci Králové,
Adalbertinum,

které vám poslouží s výhodami dosud
vám poskytovanými.

USvůj k svému I!

V pozůstalosti zemřelého p. vikáře Karla
Janského v Chroustovicích nalezá se zbytek
knih, asi 200 výtisků, které druhdy svým ná
kladem v bisk. tiskárně vydal:

Brynychovy
KATECHESE.

Posluchači + p. biskupa Brynycha, bývalého
professora pastorálky, katechetiky a methodiky,
znají oceniti praktický význam jeho katechesí.
Mladší duchovenstvo sotva asi tyto katechese
zná jen dle jména. Upozorňujeme na ně.

Ježto se jedná o rychlé zpeněžení pozůsta
losti p. vikáře Janského, nabízíme tyto katechese

se značnou slevou 30%.
Krámská cena 1 výtisku o 196 str. (dříve K 1-80)
snižuje se tudíž na K 1-30 frankovaně,

Objednávky obratem vyřídí

Duch
katolické

| Obnovy.
Sepsal

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

+ | pro každou dobu.
Stran 722. Cena 4 K

kasetolny, oltáře, sochy, beti krby

» levně provádí abolroat © k odb; školy sochařské $

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
mw- a věna dítkám -ws

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál.,
jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomocí, za dobu svého trvání vyplatil v 36
případech úmrtí celkem 40.675 K, získav S05
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovarým podpora v době nejtrudnější jako
pravé cobrodiní.

Spolek přijímá maže 1 ženy od 24 do 45
let- Příspěvok správní každoroční obnáší 2 K,
zápisné jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K,
do 40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každý člen se
zavazuje, že splatí při úmrtí spolučlena 2 E
jež se vyplatí bez průtabu buď zákonitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého života
označil.

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž
poskytuje též

Wp“věno "Ja
v don jejichsů adněv don

osti jejich, es ae al šek,
Každý pojištěnec u věnného odboru obdrží

tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
bylo přihlášeno.

Jinochy lze přihlásiti až do stáří 18 let a
dívky do 15 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
65. rok věku svého. Zápisné 6 K je pro všecky
stejné, rovněž příspěvek po í K ve výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší
V prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adressa zní:

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové.

Dr. Frant. Reyl, Váci. Jenševský,
předseda. jednatel.

aNekupujte z: :
nejste-li přesvědčení o dobré jakosti
a bezvadném provedení

zimního i let
ního prádla :«.

jež v cenách mírných zasílá

Jan Zindulka,
výroba zástěr a. prádla w Litomyšli.

ee- Pilmě čtěte důležitý spis. ©9

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a u netavičným zřetelem k nověj
ším a nejvovějším církevním i státním normám

a předpisům vzdělal

Br. Th. Antonín Brychta,
kanovník-strážce kathedrální kapitoly v Hradci Králové,

Stran V a 649; velká 8*; Cena 11 K.

Velice cennou tuto imihu redakce „Obnovy“ oo
-| sejořelení odporučuje.

Expedici obstarává
Biskupská dknihtiskárna

WHradoil Králové.

Atelier pro církovní malbu

J. Hlávka,
malíř círk. obrazů,

Praba— Král. Vinohrady,
1 Pochmajerova ul. 68.,

doporačoje veledůst. dacho
o venetvu:

oltářní obrazy, kříž. cesty
atd. na plátně, plechu v uměleckém provedení,

v oeně nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. Nejlepší doporučení.



Balkánské svoboda a sec.
, demokracie.
„Hnusí se již po denních listech opakovati, ja

ké strašné ukrutnosti páchají Turci na nešťastných
křesťanech i nyní, kdy již jsou na celé čáře od bal
kánského čtyřspolku poráženi. Turečtí lišáci pod
vádějí křesťanská vojska předstíráním kapitulace,
aby tím lépe mohli sestřelovati celé řady křesťan
ských vojáků, až se k nim přiblíží. Upalují za živa
zcela pokojné, neozbrojené křesťany, | vypichují
jim oči, uřezávají rty a uši, honí celé davy zaja
tých křesťanů před sebou k boji při nastávajících
srážkách, vypalují na útěku ze msty celé vesni
ve, pobíjejí ženy i děti. Zkrátka prozrazují všecky
mámky sveřepého mongolského plemene.

Všecka civilisace, která od doby hrozného řá
dění Hunů a Tatarů se bere rok od roku ku předu,
neměla na hordy turecké žádného vlivu. Ty pá
dkají zrovna takové barbarství, jako před pěti sty
lety. Aby tedy nastal konec ďábelských mučíren,
samy křesťanské národy přinutily své panovníky
k vyhlášení války. Málokdy široké massy lidové
byly ve svém úsudku, ve své tóuze po důrazném
počinu tak jednomyslny, jako právě před vypuk
mutím velikého osvobozujícího boje. Lidový nátlak
v době, kdy velmoci proti řádění turec. rot ne
šinily téměř ničeho, byl tak veliký, že by byla vznik
la domácí revoluce, kdyby se byli panovníci ne
podvolili souhlasnému naléhání svých poddaných.
Nejen mužové, ale i jinoši vesměs jako jeden muž

křesťanstva. Ale samy ženy, které se loučí se sy
sy, ubírajícími se na bojiště, projevují takové
krdinství, takovou obětavou touhu po zkrocení
mongolského tyrana; že Západoevropané tonou v
úžasu nad takovými lidovými projevy. Křesťané
v bitvách ranění nebědují nad svým osudem, ne
spllají válce. Naopak dávají na jevo uspokojení,
že se uplatnili v boji za svobodu a přejí si uzdra
vení hlavně proto, aby mohli dále svou zbraní
krotiti zpupnost mongolských katanů. Ovšem sa
mi králové se svými syny bez bázně se účastní
válečného tažení. A jejich choti a dcery konají
dužby lásky k bližnímu v lazaretech.

A teď si čtěte drzé, neomalené lhaní, jakým
provází soc. demokratický tisk obětavé, dobro
volné tažení křesťanských hrdinů! Na př. soc. de
mokratický »>Dělnický Denník« dne 30. října na
psal: >Králové balkánských států prohlásili, že
všichni mužové musí do války. Co zmůže slovo
takového krále, je známo. Chudák musí nechat

né posteli se nacházeli, a barák hořel nad stropem,
a musí jit... Musí jít vraždit, zabíjet lidi, kteří
mu jakživi křížem stéblo nepřeložili (!?), naopak,
kteří jsou zrovna tak chudí a vyssávaní jako on
(To se povedlo!)... Králové, o nichž mu kněží
vykládali, že jsou od samého Boha ustanoveni,
rozkázali statisícům, že musejí jíti na bojiště, sa
mi zůstali doma.« (Tak to naopak provádějí rudí
pohlaváři. Poštvou dělníky k demonstracím, až
dojde ke krveprolití. Ale sami si v parlamentě u
mývají ruce jako Pilát.)

Soc. demokracie, která svými nespravedlivý
mi štvanicemi způsobila již tolik řeží, která jásala,
když rabiáti zabíjeli zákeřně lidi nevinné, pořádá
dále řadu schůzí za heslem: »Válku válce!« A to
právě teď! Když portugalští křivopřísežníci užili
zbraní, určených pro ochranu vlasti, zákeřným
způsobem proti pokojným spoluobčanům, když
způsobili politický převrat, kterým zavedeno zo
tročení lidových vrstev národních, tenkrát soc.

sám nejvyšší tribunál světové rudé internacionály
sešel se k brusselské konferenci, aby protestoval
proti současné válce.

Při tom »>Právo Lidu« snaží se zavésti sbírky
pro Turka. Praví: »Turečtí vojáci v bitvě ranění
jsou právě tak lidé jako Srbové, Bulhaři a Černo
horci, na něž vybírají čeští měšťáci<. Pravda. Ale

rovné právo lidskosti křesťanským Slovanům?
Nehřímala jejich otrokářská hesla ještě v době,
kdy Slované začali již o svoji svobodu bojovati?
A jsou-li Turci také lidé, proč se k ujařmeným
Slovanům po lidsku nechovali? Jinými slovy: proč
si úkol svého lidství neuvědomili dávno dříve, než
samo >Právo Lidu« lidství Musulmanů zdůrazní
lo? Soc. dem. denník ví, kdo by měl v přední řa
dě míti péči o turecké raněné. Jsou to ti diplora
té, kteří se dali omámiti řečmi Němců a židů tolik,
že se zachovali k varovným hlasům a žádostem
balkánských států se vší zpupností, takže na př.
na místo poslední odpovědi, žádané od Srbska, u
činilo turecké vojsko krvavý vpád do území srb
ského. Tolik millonů vyssáli turečtí boháči na u
bohé ráji slovanské, jen průběhem posledních let.
Mohli by tedy aspoří z toho lupu darovati znač
nější peníz na úlevu bídy těch svých lidí, které do
války hnalí. Turc! také pomoci potřebují.

»Turečtí vojáci jsou také lidél« Ale div veli
ký! Turecké vojsko raněné křesťany vraždí a hun

ským způsobem hanobí. Své raněné pak nechává

Proti této mongolské chytristice, proti vypo
čítavé bestialitě soudruzi obrněného protestu ne
vydali. Zkrátka v době, kdy veliké tisíce našich
pokrevenců potřebují ošetření okamžitého, rychlé
naší pomoci, mělo »Právo Lidu« důrazně apelovati
právě na ty, kteří turecké politice tak velikou pří
zeň věnovali, aby se na předním místě o raněné
Turky postarali. Krvavá záplava, která nyní tisíce
životů kosí, jest dílem těch, kteří řádění Mongola
buď přímo anebo nepřímo dlouhou řadu let pod
porovali. Ti by se měli postarati aspoň o ty raně
né Mohamedány, kteří se odvděčují svým ošetřova
telům křesťanským dýkou anebo výstřelem.

Turci jsou také lidé! Ano — ale dříve ještě,
než pro turecké katanství vzplanula pochodeň vál

1 ky, měli soc. demokraté zahřímati do svědomí Ev
ropy: >Křesťanská pobíjená rája náleží také mezi
lidi. Nežeňte ji svou lhostejností a podporou Tur
ků ke krvavé, zoufalé sebeobraně!l« Na místo to
ho mate a obelhává své čtenáře »Dělnický Den

—

: dnes vládlo veliké nadšení pro válku. Nepravdou
je, že by válka byla vedena k vůli »osvobození«

, křesťanů a Slovanů. Potentáti, majíce po ruce bru
t tální prostředky, prostě poddanému lidu rozkázali,
i že musí do boje... Tedy zabíjej, hlupáku, a nech
: se zabít. Vlast toho na tobě žádá. Neopovažuj se
; uvažovat, k čemu že těch obětí je třeba. Nebuď
, také tak drzýni, abys vůbec pochyboval, máš-li
: také někde nějakou vlast. Buď poslušný, otroku,

když tě páni posílají na smrt pro vlast!«<
Takovou tedy pomoc přináší rudý tisk Slo

vanům. Sveřepému Turkovi, který hnal do boje
proti utlačovaným křesťanské Slovany a Řeky,
soc. dem. listy takovou přísnou kapitolu nevěno
valy. —

A jelikož soc. dem. 'pohlaváři nemohou se
povznésti k náhledu, že by jiní vládcové byli svo
bodomyslnější než oni, obracíme slova >Děl. Den

: níku« na adresu přihléhavější a pravíme: »>Neprav

uřařmení rudým jhem samým až k zalknutí. Rudí
potentáti pouze komandují neuvědomělé davy, vo

. lajíce: Buď poslušný, ujařmenče, jinak tě v dílně
nestrpíme!« Svobodu jen potud — pokud dovolí

, rudé podniky až po uši!

Kulturní jiskry.
Úpadek světských škol ve Francil. Ve dnech

18.—20. července t. r. konal volnomyšlenkářský
školský spolek francouzský, vládou všemožně pod
porovaný, >Liga vzdělání« výroční schůzi, v níž

-—-———

: Stupu »světských škole, t. j. beznáboženských škol

va u volných myslitelů trpké zklamání, neboť vy
chází z ní na jevo, že »světské školy« stále upadají
a nenáviděné a již již státem potlačené církevní,

silí nejbezohlednějšímu. Křičí z plných plic: »Sve
boda svědomí!l<Ale v praksi nejeví proti ničema
odpor tak veliký, jako proti svobodě svědomí ka
tolíkova.

Hrozné rozčilení německého tisku nad vítěz
stvím Jihoslovanův. Právě vášnivý vztek, s ja
kým provázejí němečtí nacionálové vítězný po
stup vojů slovanskcýh, jest velmi dobrým zname
ním, jak německý kurs klesá a jak balkánské ú
spěchy věští lepší budoucnost Slovanstva.

V požidovštělém >Reichenberger Zeitungu«
(ze dne 3. listopadu) zemský poslanec dr. Fr. Per
ko soptí jako Vesuv. Prý balkánští Slované nemají
aní chuti ani možnosti, aby poznali, že jest v je
jich vlastním zájmu, aby se s mocným svým sou
sedem pokojně vyrovnali. „Důkladné potrestání
»drzého národa srbského« před čtyřmi lety a sil
nější obsazení pruhu mezi Černou Horou a Srb
skem nebylo by toliko dnešní válku dle možnosti
oddálilo, nýbrž by bylo i seslabilo válečná nebez
pečenství z balkánské zápletky pramenící.

Nerozlodnost zahraniční politiky rakousko
uherské v balkánské otázce, jaká nastala pod do
jmem tureckých porážek, upuštění od statu gue
nemůže jíti nikdy tak daleko, aby se ponechale
křesvanským státům svobodné dělení území. Na
stává nebezpečenství, že Němci budou od Středo
zemního moře zcela odříznuti. (Kolik milionů Něm
ců však vlastně, pane dre. Perko, kolem toho moře
žije? Patrno, že tedy vliv na Středozemní moře
zjednali si Němci pouze způsobem umělým. A jak
se staral Vilémův Reich o kulturní rozvoj Středo
moří? Horečnou podporou 'nekulturního Turka.)
Břehy Adrie by zůstaly na vždycky obydleny je
nom od Románů a Slovanů. Poslední otevřená brá
na Němectva na jih, Terst, byla by uzavřena. A
Soluň i jiné důležité opěrné body by byly také
vydány ve prospěch jiných. »Vzrůstající němec
ký národ potřebuje v dozírné době země. 900.008
lidí, kteří v Německé říši každoročně přibývají, ne
mohou se trvale uživiti v mateřské zemi. Hrozící
ztrátě těchto nastávajících lidských mass v zá
mořských zemích, v cizích státech musí se přede
jíti. Víc nežod tisíciletí německá síla dobyla všech
nu zemi na východ od Labe, celou Východní Mar

východní Evropy provésti. Německému duchu, ně
mecké píli, německým penězům, v případě potře
by má pomáhati německý meč. Na rozvoji hlavní
massy závisí všecko ostatní. Čím četněji, čím těs

verním a Jaderským, tím lépe pro Němectvo ve
světě. Heslo >Střední Evropa Němcůni« musí se
státi vůdčí hvězdou německé společné politiky.
Jen bezohledným probojováním této vůle může si
německý Michl dobýti místo, které mu náleží ...
Proto meč z pochvy, pokud by chtěla strana od
porná příští cestu německé společnosti zatarasiti.
Jest nejvyšší čas, aby se nepřátelům Němectva

rint, dum metuant!« (Ať nenávidějí, jen když se

ly z 1000 žáků již 496, mnohé jsou docela prázdny.
jiné jsou bez učitelů nebo mají učitele bez zkuše
nosti a vážností. V západních krajích pro nedo
statek žáků se veřejné školy přímo zavírají, za
nechávajíce místo pro školy klerikální. Protivníci
světské školy opět pozdvihli hlavu. Katolická cír
kev zvyšuje počet svých učitelských ústavů. V Pa

své školy, jinde žádají svobodu vyučování a po
měrné rozdělení škol. Proti těmto drzým nárokům
musí ochránci světské školy ukázati horlivost je
ště větší nez dosud.« — Tedy lidé, kteří dříve se
posmívali, že církev se udržuje pouze s milostivou
ochranou státních úřadů, pojednou se třesou před
vnitřní silou katolické církve. Nazývá-li volnomy
šlenkář Robelaine drzými nároky žádost katolíků
za rovnoprávnost, pak odhalil masku s tváří de
spotů, pak prozradil, že svobodomyslnost zednář
ských světlonošů jest holým Ššvindlem. Co bylo
ferrerovských nářků na útlak Volné Myšlenky ve
Španělsku! Zatím revolučním Ferrerovcům bylo
zcela volno rozšiřovati volné školy. Vlk však dále
bědoval, jak mu beránek kalí vodu, a odpověděl
na vládní koncesse krvavou revolucí.

A jak se vede katolické církvi v Americe?
Není tam udržována žádnými bodáky, převládá
tam protestantismus a racionalismus. A přece Čas

čuje. Školy katolické- tam rychle vzrůstají a to na
"přání vrstev lidových, které přinášejí za tím úče
Jem veliké hmotné oběti. Volnomyšlenkáři vědí, že
jich neudrží ani předstíraná věda, ani falšovaná„=

humanita. Proto po příkladu Mohamedánů utíkají
se všude horlivě k prostředku poslednímu — k ná

né, duševní a mravní síly, určuje osud lidí, národů
a států.«

Tady jest přesná fotografie německé humanity.
Jí nestačí, že v Rakousku německá menšina uti

mecká hodlá panovati i v těch končinách, kde vů
bec německých osad není. Jako se musili skláněti
Jihoslované po 500 let před Turkem, tak se mají
nyní klaněti dobyvatelům německým.

»Střední Evropa Němcům'« Jakým právem,
jestliže zde jest převaha národů jiných? Ale Jiho
slované nemají ani práva na snesitelnou svobodu
v těch zemích, kde tvoří vážnou většinu? Dobře
jest si zapamatovati, jak se Němec hněvá, že Slo
vané s obrovskými obětmi vyklízejí Augiášův
chlév, který vinou samého Německa tak dlouhe
svými výpary dusil všecku kulturu.

Řoslolní práve
pozlacovačské a řezbářské,

snovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

uměleckýzávod v Hradel Králové.
Četná umáníod vid. duchovdřadů k disposici.

Vlastenectví přeražené páteře. Čím více se
snaží Sokol před očima katolictva demonstrovati
svou velikou moc, národní svéprávnost a všená
rodní tužby, tím jasněji paprskuje jeho malomoc,
dokumentovaná oporou o živly cizorodé a prosba
mi u rudé internacionály. Tím lasněji také ze uka



zuje, že vylučováním organisovaného katolictva
Sokolstvo naprosto není živlem všenárodním. Zno
vn upozorňujeme, že na valné hromadě české ob
ee sokolské r. 1910 bylo ustanoveno: >Do Sokol
stva nesmějí býti přijímáni členové, patřící k ně
daké klerikální skupině anebo bratrstvu a vůbec
idé, sloužící zjevně klerikálním účelům . . . Soci
lní demokraty vítáme do svých řad.«Tedy stra
mastátoprávní, národní jest vylučována, zato však
Bdé, kteří byli komandováni centrem vídeňsko-ži
dovským, byli vítáni. Do kulturního vlívu svého
sapočítal Sokol i propagandu židovské, cizácké
Volné Myšlenky, která — jak zkušenost dokazuje
— stala se nejsilnější pákou české roztříštěnosti,
brozných štvanic. Jestliže si vyžebronili Sokolové
10.000K na Vídni jako státní subvenci, pak jest pa
trno, jak jdou ku předu >vlastní silou.« Katolický
mladík jest hned považován od Sokolů za bezcha
rakterního, špatného, jakmile se o něm roznese, že
jest rozhodným katolíkem. Zato však z jiných vr
stev se přijímají do Sokolstva lidé bez rozdílu, jak
svědčí slova horlivého a vážného pracovníka so
kolského Kukaně, který v brožuře >Národní vý
chova a Sokolstvo« napsal: vSbíráte za ulici, koho
potkáte, mužského, baby, politické šarlatány, kteří
vstupují v naše řady jen proto, aby Sokolové pod
porovali jejich kšeltiky, zvete pod náš český štít
židy s »Tagblattem« v ruce! Tu sebranku strkáte
pod sokolskou čapku, na židy oblékáte rudé košile
a Ččamary.«

Slova velice bezohledná, která by vzbudila
velikou bouři, kdyby byla napsána od katolíků. A
le na ten >Tagblatt« přišel dokument tak silný,

„jako rána z hmoždíře. Ve Vel. Karlovicích má ně
mecký žid při svém hostinci nově zřízený sál, kte
rý slouží místním i okolním židům za modlitebnu.
Tamější Sokolové však, kteří jsou vedeni pokroko
vými učiteli, požádali, aby se jim modlitebna pro
půjčila k sokolským zábavám a cvičením. Bylo jim
vyhověno s tou výhradou, že v sobotu musí So
kolové vyprázdniti místnost pro židovské boho
služby, konané jazykem německým. Veškeří ta
mější židé hlásí se k národnosu německé, ale —
zároveň jsou horlivými členy Sokola. Snad tedy
z důvodů národnostních, snad proto, že by je So
kolové rychle přeformovávali na Čechy? I nikoli.
Sokolové jsou právě v této příčině až příliš opa
trní. Ale židé vidí, že pokrokáři jsou nejlepším je
jich předvojem v boji proti českému katolictvu.
Pořádá-li Sokol divadlo, náležejí dvě první řady
sedadel vždy židům, kteří se baví docela nerušeně
na národní zábavě německy. Tak tedy vyhlíží to
»vnitřní silou.< Z fanatické zášti proti konfessi ka
tolické činí se výsady konfessi živlu cizího. K vůli
podpoře hmotné leze Sokol jako trpělivá ovečka
do německo-židovského chomoutu. A pak se nás
mají Němci báti! Dle logiky některých lidí bude
spasen národ teprve tenkráte, až poslední česky
mluvící »klerikál« bude zahnán za hranice a až
všichni ostatní členové národa políbí mocné žezlo
německého Israele.

Zprávy z bojiště dlužno přijímati s velikou 0
patrností. Vídeňský časopis i v českých kruzích
hojně odebíraný >Osterreichs Ilustrierte Zeitung:
(seš. 5., str. 121.) uveřejňuje fotografický obrázek
biskupa, světícího aeroplan. Pod obrázkem je ta
to poznámka: Katolický biskup Smyrnenský Mon
signore Dr. Morengo světí vojenský aeroplan pro
tureckou armádu. Aeroplan je dar (Spende) kato
tické kolonie Maloasijské pro tureckou správu vo
jenskou.« Kratičká poznámka, jízlivá, zajisté vyplní
svůj úkol — štváti proti katolickým biskupům a
monsignorům. Ale zajímavo je, že pražský >Světo
zor« (seš. 10. str. 233.) přináší úplně tentýž foto
grafický snímek, ale nápis pod ním zcela jiný: >Z
Francie. Biskup Wersaillský Gibien světí ve Villa
coublayi aeroplan aviatika z Moulnaisu.«<Redakce
aillustrierte Zeitungu« by měla vysvětliti, jak k
omuto obrázku přišla a který žid jí našeptal kr

konošskou lež o holdu arcibiskupa turecké armá
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Záložna v Hradci Králové,
—— fanské náměstíč.103.
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Sociálníbesídka.
Také soclální pokrok. Jen zarputilí zpátečníci

ještě se drží předpokladů Marxových o hospodář
ském vývoji v budoucnosti, protože ©skutečnost
dává až příliš pádnou odpověď. Také bystřejší
soc. demokraté (revisionisté) rozcupali již neudrži
telnou theorii Marxova >Kapitálu« na padrť. Nyní
však »>Právo Lidu« ohlásilo české vydání té knihy
v ceně 16 K. Při tom nařizuje, že dělnické spolky
a knihovny si musí toto předražené dílo zakou
piti a že každý dělník musí ten spis znáti. Chce-li
>Právo Lidu«, aby soc. dem. kultura šla opravdu
s duchem času, jest při nejmenším jeho povinností
seznámiti čtenářstvo důkladně s myšlenkami soc.

dem. revisionisty Bernsteina. Ten učí mysliti, kon
trolovati, — kdežto Marxův spis samostatný a roz
vážný úsudek utlumuje. Český překlad >Kapitálu«
vydává se od >pokrokových« soudruhů v době,
kdy sociální věda myšlenky ty mílovými kroky
předstihla a porazila.

Válečné tažení Adlerovo proti soc. demokracii
české, Má-li soc. demokracie rovnost a bratrství
opravdu realisovati, pak žasneme nad neupřímno
stí a despocií těch, kteří byrokratům tolik odporu
čují lidovost. I mezi českými soudruhy uchvátili
Adlerovi centralisté značné množství členů pro
svůj tábor. To budí oprávněný hněv autonomistic
kých soc. demokratů, jichž žurnálem jest »Právo
Lidu«. Když pak čeští centralisté podali žádost in
ternacionálnímu sekretariátu, aby byli přijati za
rovnoprávné členy, protestovali proti tomu čeští
autonomisté, protože by se tak trhala síť českých
soc. demokratů. Podáno také internacionálnímu
sekretariátu obrněné memorandum, aby žádost

českých centralistů byla zamítnuta. Semita dr. Ad
ler však dovede vždycky české soudruhy před
honiti a dle potřeby zaskočiti mílovými kroky.
Proto také »Právo Lidu« dne 1. listopadu žalostně
běduje nad tím, jak memorandum v brusselské kon
ferenci dopadlo. Sděluje totiž: »Při jednání o této
věci rozpředla se totiž delší prudká debata, do níž
vedle delegátů našich zasáhla celá řada rozkolní

daktor E. Burian, jenž však nebyl tu ničím jiným,
nežli politování hodnou figurkou, s níž operoval
dr. Adler. Návrhy, jež byly podány k odhlasování,
byly dva: Návrh Adlerův, aby se žádosti centrali
stické frakce vyhovělo, a návrh delegátů našich,
aby se žádost tato jako neodůvodněná zarnítla, re
spektive jako nezralá odročila. Po vývodech dele
gátů našich byla ve schůzi nálada věc tuto odro
čiti. Vyslovil ji zejména Jaurés a belgičtí členové
mezinárodního výboru. Jestliže pak na konec bvl
většinou hlasů přijat návrh prvý na přijetí této
frakce do bureau, pak je to čin, za nějž zodpovídá
dr. Adler osobně. (Jak to, že nejmoudřejší velerada
světa tohoto dala se poplésti jednotlivcem? Jaké to
tedy budou soudy ve státu budoucnosti?) — A tu
jsme straně naší povinni konstatovati toto: Co se
stalo dne 29. října v Brusselu, je zjevem v dějinách
internacionály ojedinělým. Nemá to prostě příkla
du, aby mezinárodní bureau takhle oktroyovalo
některé své sekci novou stranu, a to přes její hla
vu a aniž jí umožnilo, aby se o této věci korpora
cemnisvými oficielně vyslovila. Že se zde prolomilo
usnesení mezinárodního sjezdu v Amsterodamu o
jednotě národnostních sekcí, že se zde dala sank
ce rozkolu a potvrzena byla frakce, která nemá
žádného jiného úkolu, nežli podlamovat českoslo
vanskou sociální demokracii a otravovat českou
dělnickou veřejnost — ze všeho toho však nelze
viniti mezinárodní bureau, to je smutná, čistě o
sobní zásluha dra. Adlera. Na tomto, dnes tak za
slepeném muži, bylo patrno, jakou mimořádnou
důležitost věci této přikládá a jak mu nesmírně na
tom záleží, aby žádosti této frakce bylo vyhově
no. Prohlásil, že jedná z příkazu společného zastu
pitelstva strany v Rakousku, dokazoval, že jest
lépe, když tento rozkol nastane a že jen jím lze
dojíti k obnovení společné strany v Rakousku; při
tom se vášní přímo chvěl, jízlivá nenávist proti
naší straně šla z každého jeho slova, zaklínal se
svou prací a dovolával svého jména, křičel až do
sípání a snažil se k tak nízkým a sebe tak nedů
stojným prostředkům demagogie, že bychom to u
něho nebyli nikdy předpokládali. Takhle prosadil
svou, že většina členů (jaká většina?) mezinárod-,
ního bureau, nechceme soudit, zdali z útrpnosti či
z jiných důvodů, návrhu jeho na konec přisvěd
čila.« — Dobře zhotovilo podobiznu semity a naci
onálního štávče Adlera »Právo Lidu« aspoň nyní.
Jestliže tedy ten vídeňský despota počíná si tak
krutě a nespravedlivě za souhlasu statisíců sou
druhů proti lidem stejných sociálních a kulturních
názorů, jaká jest teprve jeho spravedlivost vůči
odpůrcům soc. demokracie?

Literatura.
Z nakladatelství V. Kotrby v Praze. Dr. Jan Kry

štůfek: Politické dějiny nové doby (Politická soustava
a pád její.). Seš. .—6. po 60 hal. Spis jistě cenný. — AI.
Dostál: Sebrané spisy. Seš. 17.—18. podává povídku
»Na faře a ve škole«. Seš. za 30 hal. — Český jinoch. |

Časopis pro dospělejší mládež. Řídí p. V. Můňler. Roš.
18., seš. 7. Předplatné na 10 sešitů ročně 1 K.

BožesaNěmcová.Sborníkstati ojejímživotěa
dAe. Řídí V. Černý. Vychází v sešitech ve I4denmích
lhůtách po 50 hal. Nakladatel E. Šolc v Praze-Karlině.
Sešit 3.

Z rodiny a domácnosti stnročeské. Sebraných spisá
Zikm. Wintra řada JI., seš. 10. a 11. po 30 hal. Nákladem
J. Oty v Praze.

Na paběrce. Povídky Al. Dostála. Hlasů katol spol
ku tiskového roč. 43., čís. 4. Cena 80 hal. Nákladem ka
tol spolku tiskového v Přáze.

Nový branzý zákon a jeho provádění Se zvláštním
zřetelem k osvobození, úlevám a výhodám při pinění
povinnosti branné pro obecní starosty, branné povimní
ky a záložníky. Sestavit Ed. Srb. Nákladem A. Reia
warta v Praze. Cena 1.20 K.

Růže leráská. Mariánský měsíčník. Roč. IV., čís. 9.
Vydává a řídt Leop. Kolisek, farář v Blansku na Mo
ravě. Roč. předplatné 1.60 K. '

Zářeckého kalendář českých pekařů ma rok 1914.
Ročník 21. Bohatý a rozmanitý obsah. Cena 1.50 K. Lae
obdržeti u V. Zářeckého, pekaře v Praze, Vácil. nám. 45.

Přepracované vydání Zpěvníku a modliteb od dra.
Mik. Karlacha, Vedle dosavadního vydání starého z r.
1897 vydala Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakla
datelství Zpěvník a modlitby v nové úpravě, odpovíla
jící oprávněným požadavkům vzdělané moderní doby.
Krámská cena zpěvníku o 260 str. ve slušné tuhé vazbě
je toliko 32 hal., při 50 kusech dokonce 24 hal.

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailii,

Veledůstojnému duchovenstvu

prvníanazi udbornédílnapasířskéKarla Zavadila
©nástupce Antonín Zavadil

v Hradci! Králové,
mistnostech, Čelakovského tř.

(za živnostenským domem)
ku zhotovení vedkerýchse
stolních nádob ze stříbra,
bronzu a jinýchkovů, od
jednodužšího do zejsky 

šího provedení, v k
vzorku a ryze církevním aloku.

Vše přezně, čistě a důkladně
ahotovuje|so v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému da
zhovenstvu práci trvalon a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho

or pskou Mílostí rovido

Mežnínádobya v ohnialatím za ceny V levné.
Veškeré opravy nádob ko

stelních se rychle, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.
i

vnově

Vzo rozpočty
hotovésbožína ukázku
se znilou.

Chuděím kostelum možnosplácet bes přirášek,
ORB*Staodporučeníačestnýchuznáníporace.“iž

Prosím veled né duchovenstvo©laskavou příscěadůvěruzávoduom

Spo GoborěEhry ené AJevnéprovedení

Nojéhstoj. biskupskou konsisteří ověřendolávati.

Mešní vína,
zaručeně pravá, přírodní, neporašená, nejlepší
jakosti nabízí v soudkách nebo lahvích 1 litr

po 70, 80, 90 hal., 1 K i výše firma

Alois Čížel=,
velkoobchod vínem v Hampolel.

Na sta pochvalnýchuznánípo ruce. "i
Račte dáti přednost vždy závodu osvědčenému.
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Filiáiky : Domažlice,Holešovice,Liberce,Plzed, Smíchov,Král Vindhrady.

ČESKÁ BANKA
filHálka v Hradci Nrálové

s přidružemou expositnron v Jaroměři.

Zúročí vklady na knížkách
We“4" "03

na vkladní účty a pokladniční poukázky
5.. při 120denní výpovědi 5“/, při GOdennívýpovědi
54 přiO0denní výpovědi 4/9. při30dennívýpovědi

Vkladníknížkya složní lístky pošt. telny zdarma. Koupěi prodej
ukladacíchhodnota veškerýchSokolí za Bojrýhodnější kurs.

kso všemi ami skými. Kommisionářský obch
rovjm zukremkr kávou, bavinou atd. Volkosbehoduhlím,koksem

vápnem a cemontem.
Velkoobchodobllím, slamou, senem, jetelovým semenem, voško
rými krmivy, dále stroj. hnojivy, kainitem, solí drssolnatou, struskou

Thomasovoua ledkom. rt ječmene. Cíidicibavina.

0C-—U- U- JU-—.O

: Ocutrálů vProne.

doporučuje se ku opravování i stavění

oltářů,
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Roupočty s nákresy zdarma.
Na požádání dostavím se ihned.

POTŘEBUJETE

SVĚTLO ??
Doporučuji k nastávající době:

Olej řepkový se zárukou pravosti jasně a bez
zápachu hořící 1 kg. za 1 K 20h,

kus 2, 4 6 h | kg. za1K4h
svíčky stearinové, 1 balíček 60, 80, 88 b, 1 K,

svíčky vozkové, gnsolín, potrolej, karbid,
za nejlevnější denní ceny.

JOS. JELÍNEK,
parfumeriea mydlářstvív Hradel Králové.

=
Velodůstejnému Továrna na cottagová americká

=
duchovenstvo a

slavnýmpatronátním H A R M 0 Ň | Aúřadům dovelnje si dope

EEE 410: monstrance,kalichy též evropského systému
cibáře, nádob

ovíeny,lamPL kopa .me znasáce|| RudolfPajkrdrspol.
opravuje E půrodní intoncl. a. o ni alstí a ří nebo proti do

piatku za nové vyměňuje.Hotové v Hradci Králové.
předmětynebvýkresyzasíláná u- Sklady:

PAMÁTKY
a vhodné dárky

k první sv. zpovědí, sv. přijímání a
biřmování, k missiím a k velikonoční

zpovědi,symbolické obrázky, obrázky
svatých, modlitební knihy ve skvost
ných vazbách a různých cenách,

růžence. obrázky v upomínku kázkufrankobeszávoznostikoupě.
na sv. křest Vás00posílá posvěcené.Prdosruční.| | Prahu Vídeš, Badapoit.
v cenách levných na skladě má —|| sled slatých©stříbrnýchklenotů, řelěnů odál onla

ý madonek, ů,prstýnků, náramkůatd. u Motéřské „ke álová harmon ve
prsteny, tabaiěrky, jídelní náčiní se stříbra pravého

Družstevní knihkupectví, na a aky kdym nd ní my lkosti,prokostel,školu ůCenníkyzdarma a | £

nakladatelství,závodhudebnía papírniství JAN STANĚK, franko. P
v Hradci Králové, Adalbertinum. paslřa olselove Ea splákyod W :

Praha-[.-979., ul. Karoliny Světlé, čis. 12. u. urláštaí výhody.o a | n
W u „n takýtu tárodweYin

VYprodávMVOŠKETÉudané dž napaře€ zhotovení ko
stelních rouch,

s úřednímpovolením,Za každých možných levných cen, kterése |zvláště při nynější přemrštěné drahotě v kožešinách naskytaojí.

korouhví (balda
chýnů), nebes a

Poněvadž mám největší sklad v přehojném výběru,výhradně jen v dobrých jakostech, , Spolkový propo“
v pravých přírodních kožešinách, za které ručím,naskytujese | obstarámtéž ko
každému výhodný a dobrý nákup. vovénádoby, kříže

Odvolávám se na velice rozšířenou známost svého spociálního závodu, svojí výrobou at d.

jedinečnéhoa prosím o laskavé prohlédnutí mých výkladních skříní a obchod. místností. „Wi dV úctě podepsaný VII © o0., Kaiser

: strasse O.,vedleLa

Antonin Vambera, Hradec Král. -IT Ktlakéko“ehráem„blíže nádraží. Naukáskusasílé——— sevšeframco.

PARAMENTAmnm Em.Werneraspol., ngčeský, katolický závod



Doporučujeme===
z re Kolinskoucikorkul

GE ormoniaAŽTZĚMprou | osef Štěpán, Šeob. úvěrnípolečnsí,
kupní ne . Bo áno ne zapsanéspolečenstvos ručenímobmosonýmodborný pozlacovač pro práce kostelní v Hradol Králové,

H v Pardubicích, =. (protiGraodhotelu)<:

OS 6 AAO U doporučujezávodsů veledtetojnémudoeho- přijímá vklady ua knížky
venstvu8 ul.P řezlecoboha opravo == za 05 až 50; zoe

rádi rů. příkrovů,koborců úřů, kaza :
kovovéhonáčiní Ko výrobnáchOoejstaršího ot K k (ee úroka b dlevýpovědi.
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele i veškerých chrámových předmětů,jakož i SP“ Složní lístky na požádání zdarma. U

k opravě pomníků, železných

Josefa Neškudi nábrobníchKHků Uhlí 22s“
yý slacení písma a různých předmětů venku se sale

v Jablonném n Orl Č 86 sajících za Cenymírné. — Taktéž dodávámcelá| —— 77 v 777

Tisíceurnávacíchreferenela odporučení.—| kašát vá hrámová, zaří zu
Obráskové ceuníky, rospočty, vzorya hotovézboží Plány a rozpočty zhotovují úplně bexplatně a . ;
k výběru franko. k ústnímu jednání dostavím 8e na požádání taktéž

pomech.levnépramovnísilynavenkově,čímělovnčjš beznárokunacestovné. elektrotechnický sávod
ceny sd o 209, neš všudejirde. Mnoho pochvalných uznání po ruce a bronzová Nradoi Králové, Sra nm 6.90
Jabil 100 let. trvání a 40 let. vlastní činnosti. státní medailie z výstavy v Pardnbicich. v Hradce ové, Svatojsuské í

Adresování vždy doslovné se vypročuje. ONY>Závod založen r. 1898. "ES Zařizování Velkosklad
— elektrického Justrů,

světla, lektrických
KS85 X GSB X GOD XBD X G6BX . tlefonů. slekurických

, i Divadel. kuká'ka | *romosvodů žehliček
Jan Horá k, s koženýmpouzdremjižod9Kvýše,| Dynama. - 8,přístrojů

X soukenník — % brejle a skřipce, | u. atepen.
Ů Rychnověnad Kněžnou es "" teplomčry,lupyud. Žárovky: Instalačnídoporučuje
M zasílá na požádánívždy X T == Osram, tovární ceny

4 dle roční salsonykollekcl KAR EL VAC £K, beran, Solid.obsluha.mnejsovějších druhů pravých “ závodoptický,hodinářskýa zlatnický
kv vlněných látek V HBADOI KRÁLOVE, blíže Adalbortina. Rozpočtyzdarma. — Cenylevné.

z své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo=

v zemských. ÝCetná uznání zvláštěz kruhůvele

x důst. duchovenstvasvědčío poctivéob- X dan kryšnín,

mmm Šprávkyrychlea levně.===

size meho1728křstnakéhozávodua 5 | ZOOOOOOOOOOOOOOOOX |bu ví ž třicehlet úsobení. | n

g Učiňte, (Prosím,malou objednávkuna ý ů (J. Sylvaterův s
ve zkoušku. vé V“ : gynovec,nástapce) kŠ : jhVelejemnélátky na taláry. č sdborný s Vš
ů Téžnasplálkybezzvýšenícen! Ž PSÍ Vild s —umáleckýzávod— 73 | i

387 X GSB X CBI XGODXGEBX re Malby -MD

ni
RATEL

zaručeně pravá 8 (oknkostelních,KÁSY
NABYTEE dodánaobjednávku“ PRAHA-—I, 3 |

a od ka jěe š. 145 st., Malá Karlova ne G

KOBERCE p hen A Be re TY. M . .. 60 roků na Malém ná- 73
koupíte nejvýhodněji co do jakosti iceny přímo městí pod loubím)dopo $Š

FEATETE.
X2E

DC
v P :

v osvědčenýchzávodechfirmy d al Ko čťá| račuje6e 3bu dodání okm chrí- (A | V

AD. NOVOTNÝ a SPOL. 3 ŠŠ| zonoůnano M. - - . . halémnu (+ 8 < W
v Týništi n. 0. hotelier v Adalbertinu guralnímuprovedenía fi PSÍ .

Zástnpoe:Hynek Kodym, Vinohrady, Bla- v Hradci Králové. sicei se lelesnými
' nická ulice čís. 6. rámy, sítém, vsasenémi.

Sklad též: Olomouc, Česká ulice 18. Ce Volkoré , tkizsy| odbornárada bozemysa litr od 90 hal. výše.
O výhodách se přesvědčíte, dopíšete-li si hned 3 ij vší závaznostiky defialtúval ohjodnévov.
o náš nový obrázkový cenník čís, 60.| ORG“Nesčetnáveřejná| písemnápochvalnáorná-í, YK?

00000000000OOGO0OX |- Založenoreku1863

t i v Hradol Král. 136,odpernčajevoloděstdachovonstrasvé Patontní náprsenky

Vlanislam Jinásab bezkonkurenční koláry ZakázkyobratemmPOR TATOVBLZaní =weořku

Nejvýhodnější dary doronénePrvní. východočeský závod "UB

VÁCLAVPOTŮČEK,-52
„áste UnleaHordogarie,spal.torárenhodinekBl, Glubůtev, S, Šeasra,

Svýcarské precisní hodinky. Násténné bodiny v nejmodernějším provedeníBrillanty. Klenoty „ Optické
SběáíPřeprohovépředmětysčínskéhovtčhra.S AE EEA en Alu náčiní.Vše?obrorkámvýběro
Nejlevnější ceny! Nejlevnější osnyt



Pád půlměsíce.
Za měsíc po despotickém náporu, po úseč

ných velitelských odpovědéch na noty balkánské“
ho čtyřspolku leží celá sláva Osmanské říše na
hromadě.

Turci byli v posledních letech se západoevrop
skou kulturou ve styku nejčilejším. Ale pevně se
přidrželi stinů jejích, zamítajíce jasné paprsky. Ne
dovedli se povznésti nad svůj otrokářský systém,
jejž rafinovaněutvrzovali zneužíváním kulturních
prostředků, vypujčených z duševních dílen zápa
doevropských myslitelů.

K mladoturecké Soluni upínaly se před pěti
roky evropské zraky s velikými nadějemi. I ně
kteří slovanští blouznivci čekali od. tohoto
mladotureckého pašalíku více, než co nám
před tisíci roky z téhož místa přinesli slovanští vě
rozvěstci. A nyní sama.Soluň padla do rukou o
svícenějších, ideálnějších Řeků jako obraz veliké
schátralosti. © Na 30.000 tureckých bojovníků se
vzdalo dobrovolně, ačkoli taková síla mohla dlou
ho vzdorovati.

K pádu Soluně poznamenává sám vídeňský
vládní »Fremdenblatt«, který nikterak Slovanům
nestraní: »Mladoturci brzy zapomněli svého původ
ního programu. (Ten program však byl vydán je
nom k šálení lidu od lidí neupřímných. Pozn. Obn.)
Místo svobody přinesli porobu a útisk ještě horší,
než býval za panování Abdula Hamida. Nechtěli
již ani šetřiti národních zvláštností a práv nemo
hamedánských tureckých poddaných, nýbrž po
koušeli se říši Otomanskou též národně sjednotiti
a tento pokus stál evropské Turecko — Život

Zprávy vážných dopisovatelů z bojiště sho
dují se v tom, že v prostém tureckém vojínovi bylo
ještě mnoho nadšení, že jevili neučení vojáci veli
kou statečnost a trpělivost i při hrozném nedostat
ku potravin, obstojného šatu a střeliva. Ale záro
veň se dodává, že důstojnictvo turecké nestojí za
nic. Stálým politikařením, papouškováním zápa
doevropských frásí stali se z důstojníků hašteřiví
kritikové, jimž pro samé titěrné experimenty a do
hady unikal před očima hlavní veliký cíl.

Zvláště mnoho svárů vznikalo mezi důstoj
níky intelligentními a těmi, kteří se povznesli k
vvšším hodnostem od píky.« Ale podivno — za
vřavy válečné nejdříve z důstojníků prchali zmo

FEUILLETON.
Slovanským bratřím.

(Proslov přednesený na Slovanském večeru.)

Nad Balkánem slunce do mraků se halí,
orel perutí svou skalné štíty bije,
bohatýrské písně k nebi zajásaly,
rozlétly se v nivy hrdé Osmanlije:
>Onamo, onamo, slovanští juffáci,
za svobodu svoji, za čest rodné země,
od Dunaje dolů v kraj ať zaburácí:
K boji za svobodu slávské vstává plémě!

Dost již trpěli jsme! Marně vzdechy žalné
přes potoky krve zněly v beznaději,
kolem mrak jen bídy, oči slzou kalné,
trýzeň žen, pláčdětí duší naší chvějí....
Na Kosovu poli z hrobu dávné slávy
mučedníků svatých probouzí se stíny:
»Lazarovy děti, pozdvihněte hlavy,
v boj za svatý kříž a volnost domovinyl«

Hoj, již zablesklo se v horách nad Cetyní,
zablesklo to světem, zajásalo v kraje,
zachvělo to zlatou padišaha: síní:
»Za svobodu v boj jde utlačená ráje!
Víc než síla tvoje právo naše platí,
k nebi pronikly již dávných žalů stesky,
meč co zbudoval, zas síla meče zvrátí,
nad Balkánem svítí soudů Božích bleskyl«

Od dunajských nížin dolů ku Marici
vojů slávských letí hněvné vlnobítí,
nikdo nezastaví síly vítězící:
Duch slovanský žije, dále bude žíti)
Na Kosovu Srbi, v pláních u Odrinu

dernisovaní rozumbradové, ponechávajíce kmány
jejich smutnému osudu.

Zato mezi bojovníky čtyřspolku vedou Si in

kmánů. Tu lze pozorovati, kde jest intelligence a
láska k vlasti skutečná, a kde pouze falšovaná, ho
nosně předstíraná. V posledních dnech v Cařihra
dě již po čtvrté musila vláda opakovati s pohrůž
kou výzvu k bázlivým důstojníkum, aby se ode
brali ke svým plukum. Na druhé straně přijíždějí
veliké tisíce dobrovolníků křesťanských až z A
meriky, aby bojovaly s nadšením mezi pobratim
ci proti Turkům.

Válka jest věcí hroznou, která poraženého za
šlape v prach, ale i vítěze těžce raní. Kdo přemýšlí
jen o hřinění děl, o postupu jednotlivých kolon, ten
jest nadšen. Ale kdo se zamyslí vážně o tisících
raněných ubožáků, kteří nalézají menšího ošetření
než trestanci, kdo se vmyslí do pláče sirot a vdov,
zvolá z plna srdce: »Od moru, hladu a války vy
svoboď nás, Panel«

A přece válečný souboj jest generální zkouš
bou spořádanosti a mravní úrovně států. Národové
právě při trpké, bolestné zkoušce mají osvědčiti,
zač stojí jejich zmužilost, poctivost, disciplina. Prá
vě při válce provalují se vředy, jež byly dříve ta
jenv. Pozná se, jak bylo upřímné osvědčování věr
nosti, zda byly objednány válečné prostředky dle
předpisu, zda se v magacínech nekrade atd. A
TurečKo propadlo při zkoušce prabídně. Sesazený
Sután Abdul Hamid dobře uhodl, jakou výbavu
si přinášejí Turci z racionalistických kruhů evrop
ských. Obavy ho pojímaly i při rychlém stoupání
vlivu Německa v tureckých krajích. Pozoroval, že
intelligence obrací se k Islamu zády, ale novou ná
boženskou ideou že obrozena není. Ač jest Islam
naukou velice zpátečnickou, přece Abdul Hamid

horší. Před čtvrt stoletím řekl švédskému králi O
skarovi, že jednota a síla Turecké říše spočívá v
jednotném náboženství. Obyčejnému vojákovi do
dává sílu víra, že usmrcení na poli válečném ot
vírá nebeský ráj. Dodal: »Nejsem pro kulturu onu,
která jen socialisty do země přivádí s těmi ide
ami, které jednoduchého člověka jen popletou. Až
dosud tu nemáme socialistů. Až budou všude drá

hy, pak otevrou se brány všem tělesným i dušev

Opolčenců děti jako Ivi se bijí,
Stambul zachvívá se v hrůzy teskném stínu,
záře půlměsíce bledne nad Sofif ....

Pobratimci statní, pozdrav náš k Vám letí,
Volha plesá svatá, Vltava i Sáva,
jedné krve jsme a jedné matky děti,
v lásce chovala nás jedna matka Sláva!
Nová doba jde, jak jitra rozednění,
perutí svou zlatou dotýká se čela,
pouta poroby se v blesky Boží mění,
volná bude hruď, jež léta krvácela!

Utiší se bolest, zacelí se rány,
s jarem vrátí se k Vám míru vlaštovice,
píseň o volnosti zavzní v rodné lány,
bolest matek zhojí, štěstím zlíbá líce!

V desky dějin psána zníti bude světem
po staletí všechna sláva Vašich činů/
jimiž zdobili jste lauru věčným květem
jméno Slovanstva a svoji domovinu!

Vladimír Hornof.

CAR A BOJAR.

-Jovan Šišman, krásný car se mračí,
sedě za dubovým tmavým stolem,
před ním víno v zlatou číš se stáčí
a bojaři mlčky sedí kolem.
Mračí se jak Balkán v temné dáli,
a na mladém čele mraky sedí,
a z těch očí jak by blesky plály —
proč, to všichni svatí jenom vědí!
Ani neví cařice to mladá —
však by oči vyplakala sobě,
ach, vždyť ona caře má tak ráda —
radě, nežs jinou, by jej zřela v hroběl

. Ročník XVIII

ním nemocem a já, doznávám, z toho mám strach.
Už vidím nyní ty obtíže s naším vojskem. Moslím
poslechne slepě zase jen moslíma jako svého před
staveného, ale reformátoru, křesťanu, německému
důstojníku sotva dal bych v případě války plnou
moc jako našinci. To se jednou na nás vymstí, u
vidíte. Ve víře zakořeněna disciplina mých vojsk.
Kde by chtěl jim dáti svobodu, rovnost, musel by
je nejprv vychovati a vzdělati, a to od jich dětství.«

Ve slovech těch značná část pravdy, ale také
jisté poblouzení. Pravdy se nemusí bát vládcové
spravedliví. A obyčejný Turek hlavně proto byl
vychován ve fanatismu, proto bylo jeho vzdělání
soustavně zanedbáváno, aby nepoznal nesprave
dlivost a sobectví pašů v celé nahotě. Nenaučil se
srovnávati, přemýšleti. A dustojníci mladoturečtí,
od kterých tolik očekáváno, ujařmili kmána ještě
více, aby tak dokumentovali, že jejich »svobodo
myslnost a osvěta« jest největší falší.

Zcela jinak se pokračovalo ve státech křesťan
ských. Bylo dbáno na vzdělání všeobecné, ale tak,
aby společné cíle národní nerozplynuly se při vý
střelcích zbrklých radikálních hesel v beztvárnou
mlhu. Vzdělání šlo od kořene, podáváno tolik, co
mohl lid dobře a účelně ve své duševní dílně zpra
covati. A hospodářství státu těch o celé míle před
honilo zakrslé zásady turecké. A právě válka vrh
la intensivní světlo na rozdíl vyspělosti turecké a
křesťanské.

Němci, kteří jinde stále vytýkají »méně cen
nou« kulturní úroveň, byli však s hnilobou turecké
ho obra zcela spokojeni. A proč? V zahnívajícím
těle lihli se červi velice vítáni pro německé udice.
Jen když se německé kolonie po Turecku rychle
šířily! A tu zase vidíme vrub kultury říše Vilé
movy. Sobectví až na krajní mez! Půlměsíc zapadá
a s ním také končí velikášské velkoněmecké sny.
A Německo nemůže říci, že by při tom pádu bylo
bez viny. i

Volné listy.
Rakouská politika vůči Balkánu. | Vítězství

balkánských států nad Turky se množí a následují
Jedno za druhým jako údezy hromu, a každý ta
kový úder jest nejen novým hřebem do rakve tu
reckého panství v Evropě, ale kromě toho mění
————— ——

Nemá nebe jenom dvou hvězd dosti —
a car nemá dost dvou pěkných očí,
vždyť jich tolik země jeho hostí,
kolik hvězd se na obloze točí.
Ó, car v boji rek jest nedostižný,
jako blesk rozhání Turků čety,
však i v lásce bohatýr je svižný,
a tak sladce líbá kypré rety,
jako slunko líbá v máji poupě —
čemu políbením šetřit skoupě,
čemu trápit se jen péčí cáře,
kdy mu svůdně kyne oček záře? —
Jovan Šišman za dubovým stolem
ohlíží se po bojařích kolem,
jiskry planou v jeho temném zraku,
kyne na bojara Vrochotského,

mluví náhle, jak blesk kdy jde z mraku,
Jak kdy májový déšť padá z něho.
>Druhu můj, ty sokolíku sivý!
Byl's i druhem v kruté bojů vřavě,
krví Turků vlažili jsme nivy,
buď mým druhem, mír kdy kyne hravě,
buď mým druhem zlatém lásky ve snu —
čemu jenom žíti v péčí těsnu?
Snilo se mi o hrdličce dneska —
a Já vím, kde k ní tam vede stezka!<

Zasmušil se bojar šedovlasý,
blýskly oči zespod tmavé řasy,
vážně mluvil šumem že doubravy:

»Vypuď touhu vášně z mladé hlavy —
vášeň taká žhoucí parno jesti,
mladý strom usýchá pod ním záhy,
poupě hyne ještě v ratolesti —
zapuď vášeň, o můj cáři drahý,
vždyť máš doma choť svou jako růži,
nikde nenajdeš sl lepší družil«



ráz na ráz ustálená politická mínění, která posud
považovala se za nedotknutelná. Nejbližším obra
zem této rychlé změny jest jmenovitě delegace,
kdež zásadně opravil své přesvědčení i ministr zá
hraniční hr. Berchtold i všichni ti ostatní politiko
vé němečtí, kteří, s vysoka vždy dívajíce se na
slovanské státy balkánské, vytrvale odkazovali je
v postavení národů, kterým se poroučí a kteří ma
jí jen poslouchati a mlčeti. Jako-Dalibora naučila
nouze housti, tak dosavadní poručníci musili vzíti
na vědomost, že politická a národnostní komanda
neradno jest hromaditi do zásob. Slovanští náro
dové svými vítězstvími celému světu ohlásili, že
se státoprávně v Turecku zrodili a že od této chví
le budou žíti samostatným životem.

. Situaci balkánské, jak přirozeno, v delegacích
věnována byla hlavní pozornost a všichni řečníci
shodovali se a trvali na tom, že nelze balkánským
státům brániti, jestliže v důsledcích vítězného po
chodu svého rozšíří svá území dobytými kraji. Rá
di věříme, vždyť brániti vůbec nelze, ač by k tomu
byla chuť desaterá.

Rozšíření hranic balkánských států jest tedy
věcí skoro již vyřízenou. Nyní běží však o zvlášt
ní zájmy naší říše vůči Srbsku. Část těchto zájmů,
obchodní spojení se Soluní, Srbové uznávají a po
této stránce vyslovují svou blahovůli, ale druhá
část jest sporná. Vládní činitelé naši zastřeně dá
vají na jevo, že si nepřejí, aby se Srbsko zmocni
lo dvou nebo tří přístavů v moři Adriatickém a že
Albánie má zůstati nepodrobenou.

Vládní »Fremdenblatt« vytýká tyto požadav
ky zřejmě. kdežto ministr zahraniční podává je v
obálce legitimních zájmu. Srbsko do Vídně zase
vzkazuje, že přístavy jsou jeho Životním nervem
a s jistou samostatností Albanie že sotva bude mo
ci souhlasiti.

Právě o těchto sporných dvou zájmech roz
hovořil se důkladně v delegacích dr. Kramář, jenž
za nynější balkánské krise z poslance povznesl se
na státníka a v řečech velikých obzorův a bystré
pronikavosti přesně určil, co jest na prospěch mí
ru a Co jest zájmem rozumné politiky rakouské.
S nemenší přesvědčivostí a jasností dovodil, že
nezasahování v účty, které si vzájemně vydají bal
kárské státy a Turecko, jest jedinou věcí, kterou
Rakousko obstará moudře i zájmy vlastní. Svobo
da rozvoje křesťanského obyvatelstva balkánské
ho jest souhlasná s prospěchy rakouské politiky.
Lze již znamenati, že vývody Kramářovy zane
chaly stopy v myslích rakouských vůdčích činite
lů a že i leckteré odchylné mínění samého hr. Ber
chtolda po této stránce bylo opraveno. Bylo by
vůbec radno, aby vysocí diplomaté více popřávali
sluchu radě demokratických poslanců, nežli se dělo
posavad. Jest známo z dějin, že rozhodující místa
strmí příliš vysoko, aby sjednávati si mohla pří
mého nazírání a životních zkušeností, čímž nezříd
ka se stává, že dějí se rozhodnutí, která v orga
nism životních praktických potřeb vsahují rušivě
a způsobují účinky, kterých později i při nejlepší
vůli není možno odčiniti.

Ovládají-li nyní naši balkánští bratři: Srbové,
Černohorci a Bulhaři politickou situaci na jihu, jest
to zase na severu Čech dr. Kramář, který otevírá
okna, aby změněnými poměry do státních kabi
netů vniknouti mohlo světlo správného poznání
a který tlumočí práva pobratimců před celou E
———————

Zruměnila cara líce v hněvu —
proč mu nepřeje ni zlíbat děvu?
A než večer nad krajem se kloní,
koník podkovou pod carem zvoní,
druhý pod synem bojara řehce —
bojar s okna hledí na dva jezdce.

Bojar Vrochotský dvě psaní píše:
jedno psaní pro cařici mladou,
druhé psaní do Turecké říše,
spokojeně kývá šedou bradou.
Vyléčí on jistým lékem cara,
zemi vrátí otce, ženě chotě —
k tomu — jak krev stará v žilách hárát —
ocel jíst dá té Tureckérotě. —
Přiletěla černá vrána maní,
sedla na rameno vezírovi,
pustila mu na klín bílé psaní:
»Čti jen, ostatek ti psaní poví!«
Četl vezír, dýmal ze čibuku,
rozběhl se v tlupy mamefuků,
radostí je všechny poličkoval,
kázal, by se mu kůň zlatem koval,
Ještě jednou četl bílé psaní —
nemohl se dočkat noci ani.

Zamihly se čapky v luny svitu,
zaleskly se šavle v nočním hávu,
hvězdy usmály se na blankytu —
vezír s Turky spěchal na výpravu. —
Přiletěla holubička bílá,
cařici v klín psaní upustila:
cařice čte — líce její blednou,
jak by smrt ji brala rukou Jednou:
»Moje paní, caru kují zrádu,

„ dnes má padnout v Turků moci,
3 | tam, kde Jantra klesá s vodopádu,

vropou. Dle úsudku Kramářova nemohou býti po

ti několik, ovšem neozbrojených přístavů na Je
derském moři. Dle mínění jeho zájmem evropské
ho míru jest, aby celá Albánie byla rozdělena, pro
tože byla by stálým ohniskem sporu jsouc samo
správnou.

Po našem soudu řešení tohoto sporu přinese
dosti mrzutostí a obtíží, protóže otázka srbských
přístavův a otázkaalbánská jsou ve spojení. Je
stiť Srbsko ku přístavům vedeno územím balkán
ským, a proto jest pochopitelno, že srbští politiko
vé předem ohlašují nesouhlas rakouským přáním
a pokynům. Jedno však jest jisto: naše říše musí
Srbsku vyjíti vstříc s pochopením a blahovůlí, pro
čež nezbývá nic jiného, než do tohoto kyselého ja
blka kousnouti a otázku vyříditi tak, aby Srbsko
v nás přestalo viděti svého nepřítele, neboť dnes
zajisté nikoho již není tajno, že u našich jižních
hranic objevila se mocnost s vycvičeným a chra

brým vojskem a s perspektivou „mohutného ho
spodářského rozvoje.

Ovšem, má-li se pracovati o smírné vyřízení
složitého sporu, jest potřebno, aby srbští novináři,
nadšení vítěznou válečnou kampaní, mírnili se ve
výrazech a nepouštěli úzdy jitřivým myšlenkám,
právě tak, jako německé a židovské noviny v Ra
kousku měly by ustati v pobuřujícím štvaní, kte
ré ostatně zmocňuje jen jejich bezměrnou blamáž,
které se dodělaly. Jejich nejapné vtipy a posměš
ky, na počátku války proti balkánským státům na
hrnované, jsou posud v čerstvé paměti, abychom si
je mohli nyní představiti jako hloupé Augusty z
cirku, kteří vlastní nevědomostí a Turčínem, je
muž svědomitě nastříháno na kabát, tak důkladně
byli napáleni.

Politika zaujatosti musí do starého železa.
Tak bychom asi vyjádřili potřebu nové politiky,
kterou naše říše musí před se vzíti vůči slovan
ským státům balkánským a předem vůči Srbsku.
Jinými slovy úkolem našich státníků jest, pohledě
ti mužně skutečnosti v oči a zaříditi podle toho
praktické podnikání. Rakouská | politika ©strany
Srbska až dosud hnacím pérem měla bázeň ze slo
vanského probouzení na jihu a z obapolného vli
vu, kterým Srbové v Rakousku a Srbové na Bal
káně byli pronikání. A pro tento slovanský strach
politika našich státníků nesla se tím směrem, který
byl diktován německými a maďarskými choutka
mi. To byla hlavní příčina nepřátelské politiky
Aehrenthalovy a to byl důvod, proč i hr. Berchtold
na úsvitě nové doby tak řízně prohlásil, že na
Balkáně musí zůstati vše při starém.

Neměla tedy tato politika tak nevinné tváře,
jak ji líčil v delegacích poslanec Udržal, který pra
vil: >... Příčiny, pro které na Balkáně nejsme o
blíbeni, záleží v tom, že Rakousko, jak známo, ne
dovedlo nikdy morálně dobývati. Nikdy jsme se
nestarali o duševní snahy národů. Naše celá diplo
matická moudrost záležela v moudrosti tak zvané
ho statu guo, což znamenalo tolik, jako udržovati
mrtvolu ve stavu hniloby.«

Daleko toho chyba! Právě proto, že němečtí a
maďarští diplomati rakouští dobře znali duševní
snahy balkánských Slovanů, právě proto, že si

uvědomovali tužby jejich po národním zcelení v

Oj, kdo stihne cařice bol slovy?
Slza za slzou jí z oka plyne,
vzdech za vzdechem z ňader se jí vine,
slzy její ve proud se už kupí,
vzdechy její ve vichřici úpí — — —
Cařice se vzchopí — reky volá,
jak by rychlost měla ze sokola,
v čele jich na koni k Jantře spěje,
v něžné ruce meč se lesklý chvěje,
odchází jak hvězda nebes bání —
věru, radost, sloužit také paní!

Valí Jantra se skal mocné toky,
valí je pod křovím kryté chýše,
v křoví slavík skládá něžné sloky,
luna paprsky je svými píše.
Píše v lupínky je bílé růže,
píše ve ptáčků je teplá lůže,
píše je též v Jantry kypré vlny,
plše je v skal mechovité stěny — -—— *
ký div, že i srdce písní plní — „/
vždyť přec tvrdší, než ty skály není!
Jovan zapomíná, že je carem,
líbá děvčete rty s vřelým žárem,
libá vlásků Redváb kolem skrání —
co víc, že má doma mladou paní,
co víc, že naň čeká národ celý —
s dívkou on dnes mladé srdce dělí!

Běda, caři, lásky ve objetí
nezříš, jak už zhouba dravcem letí,
drápy chystá na tvé tělo snědé
zahalena v plášti luzné noci,
jak už vezír na koníku jede,
za vezírem půl turecké moci,

n
Turecký, tryali také houževnatě na -Stats gu0,0
slabovalije obchodnímia celnistif* př a

-vráželikde jaký klín do jejich.svornosti. R tí
diplomaté na Balkáně dobýváti morálně
Status uuo byl, abychom mkrvili poatrárajcku

u nouzovou akcí politiků, jimž běželo o -to,
aby schátralé Turecko živořilo a při tom svojí ©

xistencí bránilo rozpětí slovanských balkánskýchstátů.

Za takové sltuace, vníž Turecko nesrělo u
mřít a nemohlo se uzdravit, Balkán byl cílemíroz
plnavých sil všeněmeěckých. Jednou z chyb mmo
hých rakouských státníků bylo a jest mínění, že
naše říše jest německá a jako taková že musí všu
dy provozovat vnitřní i zahraniční německou poli
tiku. Toto domnění a tento stín pravé skutečnosti
posilován jest trvalými vlivy, pochodícími ze spo
jenectví našeho s říší pruskou. Odtud vysvětluje
me si, proč všeněmecký postup na východ, na Bal
kán, nalezl v Rakousku poddajný předvoj a řekně

| me průchodnou dráhu ke svému cíli, jemuž i naši

všemi silami veřejného mínění.
Jest v dobré paměti, jak císař Vilém staral se.

všemožně, aby Německu udržel přátelství ne
mocného muže na Bosporu, aby tak všechny pře
bytečné německé sily hospodářské a kulturní, ne
mající žádného jiného východiště, umístěny byly
na Balkáně. Z těchto okolností také porozumíme,
proč na počátku osvobozovací války zaburácel
hněv proti jižním Slovanům ve všem německém a
židovském časopisectvu. Všichni, fedrovatelé to
hoto proudu na východ pochopili okamžitě, že ví
tězstvím balkánských států postavena by byla ne
překročitelná hráz všeněmecké expansi a hospo
dářské politice, která čím dále víc ocitá se v úz
kých proto, že Anglie již dříve zmocnila se důle
žitých obchodních kolonií. V rozličných časových
oddílech usilování německého o Balkán setkáváme
se ovšem také s vlivy anglickými a francouzský
mi, odtud ony půjčené francouzské židovské milí
ardy na vytlačení Němců, ale po revoluci mlado
turecké přece jen ovládl vliv německý, prozrazu
jící se mimo jiné také německými jenerály, kteří
armádu tureckou výborně vycvičili v utíkání a
odhazování ručnic.

Že i naši rakouští Němci o Balkán pracovali,
jest nejvýmluvnějším dokladem vídeňská >Reichs
post«, která se nazývá sice křesťansko-sociální, a
le píše německo-šovinisticky a po mohamedánsku,
až neněmeckého čtenáře oči přecházejí.

Jak tyto všeněmecké snahy o dobytí Balkánu
a potlačení samostatnosti tamních Slovanů dove
dly se obratně zakrývati zájmy rakouské naší ří
še, jdé na jevo z toho, že se jim bezděčně podřídi

li i politikové, jejichž loyálnost jest mimo veškeru
pochybnost. Nechtěli jsme ani očím věřit, když z
předešlého delegačního zasedání jsme četli prohlá
šení knížete Schwarzenberga, že by nám bylo
Srbsko nebezpečným, kdyby se mu dostalo pří
stavu a kusu sandžaku novopazarského.

Abychom se vrátili, odkud jsme vyšli, opaku
jeme vzhledem k delegátu Udržalovi ještě jednou,
že němečtí a maďarští státníci právě proto, Že zna
li dobře duševní snahy balkánských Slovanů, mlu
vili stále o statu guo jako o nejmoudřejší zahranič
-ní politice. Ovšem mýlili se v domněnce, že touto

dutou a prázdnou formulí na dlouhou dobu vysta
šavle, piky na cestu jim svítí:
»Vzdej se, caři, neba ztratíš žitíl«

Bleskem mihl meč se « ruku cara,
bleskem vráží na turecké čety,
vždyť krev mladá v něm tak bujně hárá —
měl by zajíti jej Turek kletý? *
»>Přívalvody skálu podemele, —
marně, caři náš, se bráníš smělel«

Modlí car se k nebeskému Pánu,
aby odpustil mu jeho vinu,
aby otevřel mu nebes bránu:
»Ó kéž, choti má, tě k ňádrům vinu!«

Hoj, zda mraky s hor se dolů valí?
zda to blesky z mraků vyšlehují?
či oživly bulharské kol skály,
Turkům na hlavy se bujné ssují?

Oj to bulharských jsou reků meče,
Jantrou za vodu krev Turků teče,
v čele reků cařice je mladá —
a již caru s touhou v náruč padá!
Jasná rosa chví se na klokoči,
v rose houpá zář se hvězdy snivá —
vřelé slzy kanou caru s očí —
a v nich mladá láska znova kývá.

Pobity jsou Turků četné řady,
starý bojar z Vrochot bradu hladí,
a car slib své vlasti, choti skládá —
teď ví, jaký klenot choť je mladá! —
Bojar Vrochotský se před ním kloní,
slova jeho jako zlato zvoní:
sNuž, můj caři, co mi bude vdělem,
že jsem léčil tě tak zdatným lékem,
vrátil zemi otce, ženě chotě,
ocel jísť dal té turecké rotě! —

V. Veverka.



vklady na knížky 44b4;
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čí. Byli by ovšem vystačili, kdyby Srbové a Bul
haři byli jen dílem ševce a krejčího, kdyby byli
vystrojenými loutkami, kývajícími se dle němec
kých, maďarských a židovských pokynů.

A nyní, když země na Balkáně se rozevřela,
když prostřed dýmu a dělového hromobití a v zá

plavě oslňujících plamenů vyvstali slovánští hrdi
nové s otázkou >co soudíte o nás?«, umlkají na
škrobené diplomatické masky a prozíraví Němci
takticky obracejí pojednou list, říkajíce souhlasně
s politiky slovanskými, že dlužno, aby Rakousko
vůči Balkánu změnilo politiku a blahovolně uznalo
rozšíření dobytých území. Ba někteří němečtí po
slanci, na příklad Bernreiter, rozplývají se k bal
kánským Slovanun | láskou, jakoby másla ukra
joval. Odkud ta změna? Páni jednoduše pochopili,
že třeba státy balkánské včas navnazovati, neboť
ruská přitažlivost jest veliká tak jako tak.

Český národ cítí s bratry na Balkáně, obdi
vuje se jejich síle a chrabrosti, čímž nemusí se
skrývati, neboť nepáše láskou touto hříchu proti
říši, v níž žije. Pronášíme-li vůči rakouským stát
níkům přání, aby slovanským státům dopřáli plné
ho rozvoje, prohlašujeme tím politiku souhlas
nou s dobře pochopenými zájmy celé říše, politiku
tedy, která nebude zakládati na přeludech a
zdáních, nýbrž na pevném podkladě pravdy a
spravedlnosti. .

Čí bude Cařihrad? To jest velmi zajímavá o
tázka končícího válečného dějstva. Řeči, které tu
onde od bulharských politiků byly proneseny, ja
koby je Cařihrad nezajímal, nebereme na váhu,
neboť jest jasno, že dobytí Cařihradu jest nutným
logickým důsledkem celé vojny. Poznámky o indi
ferentnosti Cařihradu pro válčící státy jsou vypo
čítány na uspání těch diplomatů, kteří by snad
měli ještě odvahu zakřikovati a hroziti zakroče
ním. Diplomati a jenerálové jednoduše chtějí tím
dosáhnouti, aby na pochodu svém do Cařihradu
nebyli rušeni, a až bude města dobyto, vítězové
vůči Evropě zahudou jinou. Proč k bulharské ar
mádě, táhnoucí na Cařihrad, přirazily divise srb
ské, a proč tam pospíchají i oddíly vojska řecké
ho? Bez dlouhých rozkladů řečeno, děje se to pro
to, aby všichni spojenci na podkladě fysické síly
vztýčili i prapor nerozborné svornosti mravní a
řekli celému světu: »Jsme tady a jsme čtyři, Ca
řihrad jest náš!« Byli jsme svorni na bojištích a
jsme svorni v politice. Možno tedy předpovídati,
že nepřipustí, aby Cařihrad byl mezinárodním pří
stavem, nýbrž budou se přičiňovati o to, aby byl
majetkem těch, kteří mají na něj právo vítězů. Mů
že se tedy něco podobného státi, co již francouz
ský časopis Temps předpověděl, že totiž Ferdi
nand bulharský dá se korunovati východořímským
carem. Nestane-li se to- tímto způsobem, může se
slovanské panství v Cařihradě vyjádřiti formou ji
nou. Na formě nesejde, co hlavního, jest věc. Slo
vanské panství v Cařihradě hárá dušemi všech bo
jujicích vojínů, jenerálův, diplomatův a vůbec
všech příslušníků slovanských na Balkáně. Jestli
že by se Ferdinandovi dostalo císařství v Caři
hradě, Mikuláši titule krále černohorského a al
bánského, Petrovi titulu krále všech Srbů, nebylo
by to chvástavostí a malicherností, jak tvrdí kdosi
v >Čechu«, nýbrž odměnou za dlouhé strádání, vy
znamenáním za chrabrost vojska a přirozeným do
vršením historických událostí. Jako Čechové ne
musili býti stále jen »portýry«, nýbrž jsou schopni
také úřadů ministerských, tak ani vítězní Slované
nebudou již opovrženou rájou a mohou obnoviti

lesk bývalých slovanských říší a příslušných tiulů

Macharova proróctví. Jestliže jest dovoleno
lidské hovorky srovnávati s velikými událostmi a
Jestliže tudíž možno prostřed slovanské radosti ci

čenská dějstva vzájemně souvisejí i tam, kde se
nám často zdá, že jsou ojedinělá. Kdyby Machar
se byl neodvážil pokrokářské hejly ohlupovati i
ve své »Čítance«, měli bychom o doklad méně, jak
se židovští zednáři všude znají a podporují. Byť
bylo věčně bezednou chvástavostí, přece má svůj
význam, co Machar tehdy vyklopil: >Ctižádostivý
Koburg snil již o koruně královské, o připojení
Macedonie a bozi vědí, o čem ještě — zatím sé
obrátil vítr, a nejen že mu odnesl všecky ty sny
ale přinesl odůvodněný strach .. . A dějiny jdou,
usmívají se ironicky a chystají překvapení. Ná
rod, jehož dny byly v Evropském koncertu takřka
sečteny, stane se velkým faktorem v životě jeho
.... A snad je docela předurčen, aby se ukágal
definitivním spořadatelem osudů naších jihoslo

vanských bratří: snad bude tento silný, zdravý,
poctivý a přímý kmen asijský | krystalisačním
střediskem, kolem něhož se seskupí velká konfe
race národů balkánských.« Jak jsme již podotekli,
i perutné stupidnosti, na které Machar má skuteč
ně zasloužený patent, jsou dokladem, jak zednáři
větří zednářské dílo zdaleka. Machar tušil, nebo
snad věděl, že mladoturecká revoluce byla činem
zednářským a proto neopomenul doprovoditi jej
hned za tepla oslavou básnického svého péra a
politického bystrozraku, povznášejícího se do ne
dozírna daleka. Vzpomeňme také, jak »Čas« po
chvaloval si ruského vyslance v Cařihradě Čary
kova, o němž jest známo, že jest vynikajícím zed
nářem a že usiloval o kopulaci slovanských stá
tů s Turčínem v konfederaci balkánskou. Čarykov

návaly s ruskými i slovanskými zájmy, a jest prav
dě podobno, že byl odstraněn, když slovanští
balkánští politikové v Petrohradě na jeho machi
nace upozornili, neboť dnes již kde komu jest
patrno, že nynější události vojensky 1 politicky již
v tehdejší době byly připravovány. A tak, zatím
co Machar do čtyř úhlů světa klábosil nesmysly
a bulharského panovníka si dobíral, tentýž Ferdi
nand potají připravoval obrat, kterým vedle Tur
čína i ubohý syn Heliův byl nyní vyhozen do po
větří tak prudce, že tam udělal! kotrmelec a padl
přímo na hlavu, až v něm kosti zapraštěly. A když
se probral z mrákoty, vyjeveně civěl, jak »ději
ny usmívají se ironicky« volnomyšlenkářskému
proroctví.

m“ Obrana.
Náboženství v době předhistorické. Co již in

koustu vyplýtváno na bezdůkazné dohady o vývo
ji člověka ze stavu zvířecího k vyšší intelligenci,
o původu náboženství z pověry, jako prvotní zá
kladny náboženské! Zatím však stále se množí dů
kazy, že éra stupidních pověr zahnízdila se u náro
dů degenerovaných, kteří se odklonili od původní
ho jasnějšího poznání jediného Boha. Vždyť i nyní
jest viděti na Francii, že pověra rozlévá se ry
chlým tokem tam, kde pravá víra mizí.

Dnešní učenci studují horlivě život divokých
národů, o nichž předpokládají, že se nacházejí ve
stavu velice podobném, jako lidstvo prvotní. Ta
ková studijní akce jest zcela správná. Vždyť na
př. sám Dr. Musil nalezl zapadlé arabské kmeny,
které žijí ještě posud dle starých tradic biblických
patriarchů. Tedy analogie velice významná. Spo
lečnosti, oddělené od velkých proudů moderní ci
vilisace zachovávají po dlouhé věky podstatně
stejný ráz.

Generální představený francouzských missio
nářů Le Roy vydal v té příčině obsáhlé dílo, ko
runované i francouzskou Akademií. Po dvacet let
studoval řeč, názory- a zvyky černochů středoa
frických. Hlavně se obíral africkými kmeny Bantu
a Negrilly čili trpaslíky, představujícími nejnižší
stupeň lidské kultury.

Le Roy nerozplývá se v mlhavých předpo
kladech filosofických, ale uvádí významná fakta.
Rozeznává náboženství skutečně od mythologie,
naivního to pokusu k osvětlení záhadných zjevu,
a od magie, která si chce podrobiti síly přírodní
anebo vyšší neviditelné moci. Ačkoli tedy černoši
mají ruzné mythologické bajky a užívají prostřed
ku magických, přece v oboru vlastního nábožen
ství mají o Bohu velice čistý a vysoký názor. Všich
ni vyznávají existenci jediného Boha, převyšu
jícího všecky ostatní duchy. Také mu dávají zvlášt
ní jméno. Magie dle černochů má vliv pouze na
duchy nižší, nikoli na Boha. Nikde v střední Afri
ce si Boha nepředstavují v tělesné podobě, ani ne
věří, že sídlí na určitém místě. Bůh bydlí všude.
»Všude, kam jdeš, je Bůh. Viz, když se hádáš, Bůh
tě vidí.« Takové jsou průpovědi černochů. Bůh dle
nich je původcem života i smrti. Všecko od něho
závisí. Bůh nemá žádného fetiše, v němž by sí
dlel. Uctívání Boha v nějaké podobě tělesné (ido

lolatrie ve vlastním slova smyslu) u černochů ne
existuje.

Když se tedy i dle zpráv jiných badatelů při
pustí, že Negrillové jsou na nejnižším stupni vzdě
lání jako jejich praotcové, patrno z díla francouz
ského badatele, opřeného o celou spoustu jasných
dokladů, že prvotním a člověku jedině přiroze
ným náboženstvím jest jednobožství. Jinak by ve
lice prostomyslní Negrillové neměli lepší předsta
vy o Bohu, než antičtí učení Řekové a Římané,
kteří se oddávali domněnkám polytheistickým a
představovali si bohy v tělesné podobě. Mnoho
božství není článkem na řetězci rozvoje nábožen
ského, nýbrž úpadken, poblouzením, znešvařením
prvotního náboženství čistého. Názory černochu
jsou logické, důsledné, víra v několik bohů odpo
ruje filosofickým pravidlům zcela zřetelně.

Krkonošská lež o výpůjčce opata P. Norberta
Drápalíka. Jakým bezcharakterním způsobem zne
užíváno jména opatova k ostouzení katolické or
ganisace moravské, o tom svědčí toto obrněné
prohlášení: »Představenstvo a dozorčí rada Spo

Nové Říši pro farnost novoříšskou a Rozseč tím
to prohlašuje, svými podpisy dosvědčuje a kdy
koliv každému i přísahou stvrdí, že ndp. Norbertu
Drápalíkovi, resignovavšímu opatu, nikdy žádná
půjčka povolena nebyla a že nikdy z naší Raiff
eisenky ani jediný .haléř mu půjčen nebyl. — Zprá
vy v některých novinách (na př. v »Rovnosti« z
25. října 1912 atd. atd.), že dotyčnému pánu bylo
půjčeno 20.000 K (dvacet tisíc) jest nepravdivá,
vymyšlená Proto ani Raiffeisenka novoříšská ani
Ústřední Jednota v Brně nebyla zkrácena ani o
jeden haléř. Jsme ochotni každému ukázati pro
tokoly představenstva a dozorčí rady, denník a
knihu půjček od začátku trvání Raiffeisenky až
po dnešní den; nikde v nich nebyla půjčka 20.000
K (dvacet tisíc korun) nikdy nikomu povolena, tím
méně vyplacena. — Tak se má věc dle pravdy.
Kdo dokáže, že naše prohlášení není snad prav
divo, a že tedy ony listy pravdu psaly a nelhaly,
tomuIhned vyplatíme rukou společnou 10.000 K
(deset tisíc korun). V Nové Říši, 1. listopadu 1912.
— (Razítko spolku.) Josef Procházka, starosta;
Heřman Procházka, místostarosta; Jan Novák,

člen představenstva; Petr Cvrček, člen předsta

Bačte si vyžádati vzory podzimnícha simních
látek, které letos přináším v bohatémvýběru.

Veledůstojnému duchovenstvu doporučoji zvláštní

novinku pod názvem „PRENTAM“včeněmetr K8:40.



venstva. -- František Pelikán, předseda dozorčí
rady; Josef Chutný, místopředseda dozorčí rady;
František Nevrkla, člen dozorčí rady; Macek Ka
rel, člen dozorčí rady; František Trávníček, člen
dozorčí rady; František Mátl, člen dozorčí rady;
Štěpán Rajda, farář a pokladník.« — Nuže tedy,
ať nyní pokrokáři Staňkovi a Masarykovi doka
zují' 10.000 K není maličkostí a pokrokářské listy
jsou po penězích tak lačné, že vyžebrávají inserty
na všech stranách. Jestliže tedy podají důkazy na
tu báchorku, kterou si tak drze vymyslily, bude
peněz hojnost hned.

Politický přehled.
Delegace. >tředem jejich jednání tentokrát by

la zahraniční situace následkem války na Balká
ně. V poslední schuzi zahraničního výboru rakou
ské delegace del. dr. Kramář žádá rozhodně defi
mtivní úpravy balkánské otázky, ježto by poz
ději mohla vypuknouti světová válka. V zájmu
světového míru vyslovuje se proti zřízení samo
statné albánské říše, která by znamenala další trvá
ní soupeřství mezi Italií a Rakouskem. Ať jest Al
bánie rozdělena mezi balkánské státy a tak na
všechny časy bude rozřešena otázka albánská. Ne
ní žádné příčiny odpírati Srbům přístav na Jáder
ském moři, který ovšem musel by zůstati neopev
něným. Svoboda Jaderského moře nikoliv proti
Srbum, nýbrž proti Italii jest naším životním zá
jmen. Ovšem i Srbsko mělo by ukázati proti Ra
kousku dobrou vůli. m

Poláci a Rusíni v delegacich. Del. Stapinský
ve výboru rakouské delegace prohlásil, že polští
delegáti považují za oprávněné, aby vzat byl zře
tei ku přáním Albánců po jich národní neodvislo
sti a odsuzují další zachování systému Čuvajova
v Chorvátsku. Polští délegáti nemohli by dále pod
porovati spojeneckou politiku S Německem, kdy
by násilná opatření vlády pruské — vyvlastňování
majetku polského — urážela dále celé polské ve
řejné mínění v jeho nejposvátnějších citech. —
Del. dr. Levický — Rusín — stěžuje si do rusofil
ské agitace v Haliči jakož i do utiskování Rusínů.
Rusíni jsou pro trojspolek a proto odsuzují prote
stování Poláků proti vyvlastňovací politice prus
ké v Poznaňsku. Stanovisko Polského kola zna
mená buď hrozbu Poláků anebo žádost, aby Ra
keusko viněšovalo se do vnitřních poměrů Ně
mmecka.Bratří Slované!

Hr. Stůrgkh o vnitřní úřední češtině. Na inter
pelaci německých poslanců o vnitřní úřední 'če
štině prohlásil 11. t. m. hr. Stůrgkh v posl. sně
movně, že se skutečně v určité míře při země
panských úřadech v Čechách používá češtiny ve
vnitřní službě. U politických úřadů prý nejméně,
poměrně nejvíce je používáno vnitřní „úřední če
štiny u soudů. Ministr konstatuje, že tu jde ves
měs o poměry, které nynější vláda zastihla již při
svém nastoupení v úřadu a že od tohoto okamžiku
vnitřní úřední čeština nedoznala rozšíření. Ohradil
se však proti německému přání, aby zakročil pro
t vnitřní úřední češtině, on jest prý nestranný a
nedovolí přesunutí platných ustanovení na pro
spěch nebo na škodu některé ze sporných stran
právě v době česko-německého vyrovnávání.

Debata o odpovědech hr. Stirgkha a dra. Ho
chenburgra počala v poslanecké sněmovně 11. t.
m. Zahájil ji posl. dr. Kórner ostrou kritikou výno

"su dra. Hochenburgra. Dr. Kórner prohlásil také,
tvrdí-li Němci, že výnos jest bezvýznamný, měli
by míti tolik síly přimět ministra, aby výnos zru
šil. Ponechává-li však vláda výnos ten v platno
sti, znamená to velikou překážku, kterou odstra
niti jest povinností Němců. Pak mohou býti porady
obnoveny, aby přinesly zemi mír a poskytly poli
tickou rovnoprávnost vrstvám, které byly dosud
v zemi bezprávné. Dne 12. t. m. bušilo se do Ho
chenburgra ze všech stran. Po řeči dra. Stránské
ho způsobili Němci bouři a hnali se se zaťatými
pěstmi a řevem na české poslance. Vřava se ně
kolikrát opakovala.

Obstrukce Slovinců z rozpočtového výboru
přesunula se také do sněmovny. Slovinci prohla
šují, že jejich obstrukce není pouze namířena proti
pověstnému Čuvajovu řádění v Chorvátsku, ale
že jsou k ní donuceni i hroznými poměry -ve slo
vinských částech Štyrska a Korutan, kteréžto slo
vinské části posl. Verstovšek nazval »vilajety«,
dovozuje, že Němci znásilňují tam Slovince jako
te činili Turci ve svých evropských vilajetech.
Němečtí radikálové vrhli se v rozpočtovém vý
boru na slovinské poslance a známý rváč Wolf
hodil kalamářem po poslanci Jarcovi. Za nastalé
vřavy dal předs. výboru hlasovati o celém rozpočtu
ministerstva financí najednou, při čemž nechal ne
povšimnuto přes 300 pozměňovacích návrhů slo
vinských, načež za všeobecného zmatku prohlá
sil předseda rozpočet ministerstva financí za schvá
lený. Slovinci ovšem hlučně protestovali proti ta
kovému znásilňování a napadali zvláště české soc.
demokraty, jimž vytýkali prušáctví. Rusíni roztrp
čení znásilněním Slovinců připojili se plně-k ob
strukci jejich, čímž ovšem zhoršila se silně parla
mentární situace. — Po schůzi posl. sněmovny
12. t. m. nadal něm. posl. Schůrff slovinskému posl.E

Jarcovi hlupáku. Tim rozhořčení vrhli se poslanci
slovinští na Schůrffa, jernuž ná pomoc přispěchali
němečtí poslanci, takže důšlo ke skutečné rvač
ce, které teprve po delším úsilí učinilí rozvážnější
poslanci konec. 3

Německá národní rada pro Dolní Rakousy
proti Čechům. Německá národní rada usnesla se
vyzvati Sdružení křesť. soc. německých poslan
ců říšských a něm. národní svaz, aby všemi zá
konnými prostředky s důrazem a vytrvale zastá
vali se u vlády sankce Koliskova zákona. Zároveň
přijata tu resoluce, jíž se všichni němečtíposlanci
říšští vyzývají, aby projevili souhlas s vyrovná
ním:s Čechy v Čechách jen s podmínkou; že dříve
bude sankcionován zákon Kolisko-Axmann. — Jest
vidět, že Němci dostávají stále větší chuti! .

Španělský mlaistorský předseda | zavražděn.
Španěl. minist. předseda Canalejas, když 18. t.
m. vkročil do paláce ministerstva vnitra v Madridě,
zavražděn byl anarchistou Pardinasem, který naň
vypálil čtyři rány z revolveru; útočník natosám
se zastřelil. Canalejas klesá rukou, s níž se spojo
val proti katolíkům španělským, tedy mocí pod
vratných živlů, jichž byl.velkým ochráncem. 1

Válka na Balkáně. Bojem diplomatů a noviná
řů možno nazvati spor o rozřešení otázky rakou
sko-srbské, t. j. o přiznání práva Srbům.na pří
stav na pobřeží albánském. Diplomatí podávají
dobrozdání a novináři jim přizvukují, buď Rakou
sko k mírnosti povzbuzujíce, nebo zase Srbsko.
Jisto jest, že se v Rakousku nejvlivnější činitelé
přes všecky svody maďarské a všeněmecké vše
možně přičiňují,aby se otázka tato v míru rozře
šila. A také už se píše, že nastalo zlepšení mezi
národní situace od té chvíle, kdy v Pešti jednal
zvláštní vyslanec bulharského krále, president bul
harské skupštiny Danev. Týž byl přijat v Pešti i
císařem a následníkem trůnu. Na cestě do Pešti
zastavil se Danev v Bělehradě a mohl tedy vyří
diti i co si dle pravdy Srbsko přeje. Bulharsko chce
tedy dělat prostředníka mezi Srbskem a Rakou
skem.

Hlavní armáda bulharská pronikla až k linii
Čataldžské, kde už hlavní bitva začala. Město Ro
dosto, Eregli a Midia jsou v moci bulharské. Ke
Drinopoli přibylo srbské vojsko pod Štěpanovi
čem a obléhací čára se tu súžuje, zvlášť dobytím
nejvyšší tvrze, s které se dá ovládati celé město,
v němž zatíňi jest nedostatek potravin a řádí tyf
a cholera, která zahostila se i v Cařihradě.

Pád Soluně, v níž se Řekům vzdalo na.30.000
tureckých bojovníků, jest nejskvělejším bodem
řeckého postupu. Král řecký Jiří 11. listopadu 0
slavil slavný vjezd do Soluně.

O Srbecli jest nyní méně slyšeti. Dle všeho
postup srbského vojska k adriatickému moři jest
úmyslně zatajován, aby se pak otázka rakousko
srbská vyřídila, až po obsazení některých míst na
adriatickém pobřeží.

U Skadaru zatím zuří boje dále. Obyvatelstvo
pro veliké škody bombardováním vzniklé, bylo by
rádo, aby se obhájci buď vzdali nebo proti Čer
nohorcům vyrazili, ale vůdce turecký Riza bej pro
hlásil. že jest jeho povinnosti tak dlouho,jak, jen
možno vytrvati. Černohorcům velice překáží v po
stupu nepohoda.

Žáduá mimořádná opatření. Dle zpráv z Víd
ně následkem většího počtu nováčků, kteří dosta
vili se ku konání vojenské povinnosti po nabytí
platnosti nového branného zákona, stal se výcvik
obtížnějším. Vojenská správa viděla se proto nu
cena, aby nováčky u praporů dislokovaných v
obvodu Bosny, Hercegoviny a Dalmacie nechala
od nynějška po dobu 4 neděl vycvičiti ve stanici
jejich doplňovacích velitelstev a pak teprve je po
slati k příslušným oddílům vojenským. Tyto 4 ne
děle nyní uplynuly a počínaje 14. listopadem zača
lo odesílání nováčků z celého území mocnářství.
Při této příležitosti nebude zbytečno upozorniti ve
řejnost vzhledem k -těmto nězvyklým pohybům

ní, nýbrž že vojenské vlaky, které bude viděti na
mnohých místech, nevezou na jih nic jiného nežli
transporty nováčků — každoroční doplnění muž
stva — pro vojsko 15. a 16. armádního sboru.

Kostelní práca
pozlacovačské a řezbářské,

seuvazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIKULEC,
umělecký závod v Hradel Králové.

Četné usnání od vid. duchovdředů kdisposici

Zprávy orpaniseční
Odborám a jednotám »Orla« jakož | těm,kteří Or

jednotnosti a discipliny rozhodnuto: Žádosti > orelské
schůze buďte zasílány výhradně na župu „Ku založení
»Orla« vyšle župa řečníka zdarma. Bratry řečníky, kteří
pro »Orla« chtf mluviti, žádáme, by se u župy přihlá
sili. Všichni členové odborů a jednot musí míti jedsotné,
župou vydané legitimace orelské (červené). Na legiti
ntaci musí býti jméno +Orla« napsáno, a legitimace mt
no opatřiti podpisy funkcionářů. Při přihlášce odbo

rem neb jednotou jedině k župě -učiněné buďtež vypsá
na jména členů, bychom je do sezrtamu zanésti mohil.

Župní legitimace musí se každého roku vyměniti. Pří
spěvky k župě první rok (i s legitimací, řádem) jsou
60 h. Pro další rok členství 20.b. Členem župy může
býti činný i přispívající člen Orla od 17. roku. Dorost
členem není. Odbory a jednoty muší. se nejdéle do 4 pe
děl.po založeník župě přihlásit. Ve věcech čistě:orel-. *
ských obracejte se jedině.na župu. S ostateími křesť.

la« budiž vzorné a bratrské. Josef Polák, starosta. Rů
žena Nosková, pokladní. Alois Petr, jednatel.

Dvůr Králové n. Lab. (Přednáška.) Dne 3. listopadu
1. r. přednášel v našem katolickém spolku dp. St. Be
neš, adjunkt bísk. tiskárny z Hradce Králové, na thema:
O kulturním boji. Pan přednášející v přednášce přes
dvě hodiny trvající vylíčil živěa poutavě boj, jaký se
vede od nepřátel proti náboženství našemu za nyměj
ší doby. Za svoji přednáškubyl odměněn hojným pote

skem. — (Divadlo) Dne 2. listopadu 1. r. sehrála naše
mládež »Úděl sirotka«, drama ve 4 jednáních od Ád
Bognera. Kus svým obsahem dobře se hodí na Dušič
ky. Díky neúnavné péči p. dra. Šalšy hrálo se dobře:

ponechávati jednotlivcům, aby si vybírali úlohy dle“li
bovůle. Nehodí se zajisté každý pro každou úlohu. Tře
ba míti dobře na zřeteli hereckou individualitu hrajících:

Sdružené katolické jednoty v Pardubicích uspořá
dají dne 17. t. m. zábavní večírek ve spolkových míst:
nostech -na Hostýně: s bohatým a vybraným progra

mem. Začátek v 7 hod. večer. Jednotlivá číslá, protkaná
živou a neodolatelnou veselosti, provedou členové jed
not, křest. mládeže za vedení osvědčených v tom ohleda
mistrů p. Klivického a Matyse. — Pravidelné schůze
sdružených spolků konají be. každou neděli ve 4 hod.
odpol. ve vlastních místnostech v hostinci »na Hostýně«,
při: nichž horliví členové jednot s překvapujícím po
chopením debatují o běžných otázkách kulturních, na
jmě o námitkách a názorech náboženských s tendenci

častí sledovaný rozhovor, podávají si členové sami buď
ústně nebo písemně. Vedle toho probírají se v debatě
na základě čtení příslušné dějiny, a to především doba
Karla IV. K tomu pojí se vzájemné poučení o slušném
chování doma i ve veřejnosti, jak toho duch času vy
žaduje. — Řečnický kroužek koná své schůzky pravidel
ně každý týden“ Časová themata jsou vhodně volená a
mnozí členové i členky ukazují při této příležitosti o
pravdový talent, opravňujícík slibným výsledkům do
budoucnosti. Také pěvecký a dramatický kroužek má
se chutě k dílu a pořádá své shromáždění v ponděli a
ve čtvrtek. — Všeodbor. sdružení schází se každoa ne
děli v týchž místnostech a vybírá tamže členské pří
spěvky. Noví členové se přijímají a knihy ze spolkové
knihovny se půjčují v neděli od 3 do 4 hod. odpol. Naše
katolická Raiffeisenka, ač nemá úplně žádné reklamy,
přece prospívá velmi zdatně. Ústav náš před nedávnem
teprve vstoupil v život a přece tu máme obrat už přes
30.000 K. Vklady se přijímají na 4 a půl proc. a půjčky
na 5 a půl proc. Zájem v příslušných kruzích jest o náš

mladý ústav velmi čilý. Situační náš referát o těchto
zníměných věcech „organisačních budiž všem členům
mocnou pobídkou k horlivému provádění organisačních
povinností a usilovné snaze získafi hojně nových členů.

Sdružeué katolické spolky Chrudimské pořádají v
neděli dne 24. listopadu t. r. v musejní restauraci o
Svatokateřinském posvícení »velký humoristický ve
čer: s bohatým programem za účinkování osvědče
ných sil dramatického odboru a hudby br. Fr. Tichého.
Zařízení restaurační. Začátek přesně o půl osmé bodině
večerní. Po vyčerpání pestrého programu volná posví
censká zábava. Bližší oznámeno bude plakáty. Povin
ností členstva všech spolků jest vyhledávati zábavy

výhradně jen ve vlastním spolku a účinnouagitaci zaji
stiti lnanční úspěch večera pro spolkovou pokladnu.
Nuže. v hojném počtu na shledanou. Jednota katolic

kých tovaryšů v Chrudimi věnovala na Svatováclavský
dar proc Ústřední Matici Školskou 5 K a Katolická ná
rodní jednota paní a dívek pro Chrudim a okolí věnova
la na černohorský Červený kříž 10 K.

Krouná.S radostí a hrdým sebevědomím můžeme
konstatovati, že příkladnou obětavostí našeho milého
vdp. faráře Bauera založen a v čilý život již vešel mí
stní spolek »Orel.« Dvacet činných bujarých Orlů vstou
pilo v kratičké době svého založení do fad zastanců ná
rodních a vlasteneckých idel. Mnoho a mnoho bude též,
lak se k své radosti dovídáme, členů přispívajících. A
jisto jest. že výše uvedený počet značně bude rozmno
žen, ježto se jeví pro spolek tento pochopitelný, potě
šitelný zájem. Než jaký div? Což není nejvyšší ctí státi
se národním bojovníkem, mužně se hlásiti za věrného
syna ujařmené, utlačované, Bohem dané vlasti! Zpi
vejme jen rádi a s láskou, bratři, před cvičením 1 po
něm. jak jsme si už navykli, překrásnou, velebnou naší
hymnu: »Kde domov můj?« Duch tu okřívá, srdce já
sá, v žilách místo krve oheň šlehá při zapění úchvatné
této velepisně. Stavše se Orly, stali jsme se sotčesně
vojáky a průkopníky vlasteneckého snažení a ciju. Ne
zapomeňme proto. nikdy svaté povínnosti, v kterop jwng
se uvázalil Povinnosti k vlasti, povinnosti k národy, plc



také povinnosti-k Boba, Jenž učinil nás vlasti té dít

jak Báb.a'-vlast nám kážel« Á nyní konáme milou po
visnost a děkujeme Vám, milení bratří z Proseče, zvlá
ště pak Tobě, bratře Matějíčku, za opravdu bratrskou o
chotu. s kterou jste nám vyšli vstříc, davše nám dobré
návody, jak počímati si ve- cvičení | v jiných důleži=
tých bodech. Současně prosíme, bnďte nám nováčkům
i nadále radou a skutkem nápomocni! Vám pak, milova
ný pane faráři, vzdázáme vroucí dík zá to, že jste
našeko »Orla« v život uvedl. Jest nám velikou radostí,
že mězi nás cvičící ochotně přicházíte, patře radostně na
zdaštý výsledek své blahoplodné práce, která zajisté
Vámpřinese hojnost radostí mezi Vašimi cele oddanými
bujarými Orly! Nebudeme zrádci ani vlasti, ani Boha!
+Výydyť.Bůh, vlast-na nás patří!« Živio!

Půtý represeniační věneček České Ligy Akademic
ké pořádá se pod protektorátem J. Em. nejdp. kardiná
la Leona barona Skrbenského dne 14. ledna 1913 na Žo

fíně. Plesovému výboru se podařilo získati do čestného
předsednictva a výboru zástupce šlechty a přední o
sobaosti z pražské i *mimopražské společnosti, takže
kolem našeho jasného protektora seskupí se výkvět naší
inteHigence. Zvaní pražské bezmála skončeno s potěšu
jicím výsledkem. Zvaní venkovských hostí právě za
počalo. Reklamace a dotazy řízeny buďtež na »Plesový
výbor České Ligy Akademické«, Praha-il., Voršilská 1.

© Záložna v Hradci Králové,
E ————Janské náměstíč. 163.

Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada v Hradci Králové dne 11. listopadu

učinila následující usnesení: Za dar 19 knih a publikací,
věnovaných pro studijní knihovnu p. B. Melicharem.

knihkupcem, vzdají se témuž díky. —Na žádost téhož
propůjčeno bylo městské divadlo na den 8. prosince pro
přednášku cestovatele Svojsíka. — Lesní pavillon po
nechá se za posavadních podmíhek na další tři leta p.
Frant. Drašnerovi. — Ježto úmrtím percipienta uvolni
ly se úroky kapitálu 12.000 K, odkázaného roku 1882 pí.
Jos. Heislerovou pro nadaci pro dvě osiřelé dívky z
Hradce Králové a kdyby jich nebylo z okresu králové
hradeckého, zřídí se příslušná nadace. — Udějena byla
povolení k obývání villy čp. 492 pp. manž. Janu a
Anně Pažostovým, k užívání přístavby udomu čp. 258
p. K. Petrovi a k uchování benzinůa olejší“). třídy ve
skladišti domu čp. 375 v ulici Jiříkově p. J. Vaňkovi.
droguistavi, v sejvětším množství 500 kg. — Poukáže se
ku příjmu částka 1016 z pozůstalosti Mat. Čížkové na

-úhradu podpor chrdinských, téže vyplacených. — Spol
ku na podporu ženského vzdělání propůjčeno bylo Klic
perovo divadlo k nepořádání přednášky p. učitele Ro
hleny z Prahy »O Černé Hoře á Albánsku« vo prospěch
ve válce raněných Jihoslovanů.

Slovanský věčer v Adalertinu. Katolické spolky
zahájily podzimní období Slovanským večerem ve dvo
raně Adalbertina, pořádaným. ye prospěch Červeného
kříje na Černé Hoře. Programvečera záležel po věi
šíhě z pěveckých a hudebňích člsel, které byly pečlivě
voleny a svědomitě nastydovány. O palmu večera zá
volíššini.Čennákovésvýzhlákodnýmavyškolenýmhla
sem, sl. Pacáková bravytním přednesem Dvořákova Fu
rianta na klavíru a p. red. Sahula procítěnou hrou na
housle. V každém směru dokonalými byly přednes kvar
teta £ Blodkovy opery »V studni«, při čemž náležitě u
platníla svůj soprámový part *l. Mácáková, a výkon
oblíbeného Hradeckého kvarteta, jež sehralo svižně u
kázky z Dvořákových »Maličkostík. Klavírní průvod
při všech pěveckých a houslových číslech „obstaral

velmi delikátně p. rada Režný, jenž se nám představil
jako routinovaný a intelligentní umělec. Slovesné čísla,
přednesená nadšeně pí. Jirotkovou a sl Pecoldovou, vy
volala v obecenstvu nadšený souhlas. Autor zdařilého
proslovu vdp. prol. Hornof byl bouřlivě aklamován.
Jarý náš sbor tamburašský dovedl strhnouti jihoslo
vanskými skladbami obecenstvo k sympatickým proje
vám bojujícím bratřím slovanským. Účast obecenstva
při slovanském večírku byla dosti slušná. Čistý bmotný
zisk činí 59.02 K. Ale vzhledem k účelu mohla býti účast
četnější. Zejména mnozí z katolických kruhů zdejších
mohli svou účastí dokázati, že katolické přesvědčení

snahy, které jsou všemu Slovanstvu společny. Od libe
rálních aneb pokrokových kruhů nemůžeme žádati, aby
podporovaly naše akce. Pořadatelé vzdávají srdečný
dik všem, kteří zdar večera umožnili, zejména c. a k.
dvorní továrně A. Petrof, která ochotně a bezplatně
zapůjčila výstavní koncertní křídlo.

Východočeské divadlo v Hiradei Králové. | Minulý
týden podal nám patrný důkaz, že chvíle, které Vý
chodočeské divadlo prožívá, jsou opravdu kritické. Do
kud ještě v našem obecenstvu byl zájem pro toto di
vadlo, bylo lze naditi se opět lepších dnů. Ale ten jest
Již ztracen. Bylať kvalita repertolru minulého týdne
celkem cenná, vystoupili umělci vynikající, a v hledi
ti — poloprázdno. Snad neznamenají tyto šeré oka

mžiky přítmi rozkladu myšlenky, po jejíž realisaci tak
mnozl vroucně toužili? Jestliže se číní výtky neustálé
pouze hercům, třeba upozorniti, že i obecenstvo musí se
bíti kajícně v prsa, neboť svým chladným chováním
zdisgustuje i nejhorlivějšího umělce. Či snad Jest bio
graf cennější? —V sobotu dávána byla opera »Fidelio«.
Hostem tu byla pl. Svobodová-Hamušová, primadona
brněnského Nár. divadla, která za své výkony byla
odměňována bouřlivým potleskem. | Provedení bylo

pečlivé. Zvlášť p. Patočka, p. Komárov, p. Demkov a
pí. Charvátová hráli dobře. Pan Tlučhoř zas ukázal, že
úlohy přiděleného žánru hodí se pro něho výborně. Sbo
ry obtížné, ale pěvci snažili se dostáti svému úkolu, ač
s nestejným zdarem. Opera sama“ jeví starší klassický
sloh. — Úterní představení .Tvrdých palic= přivedlo na
scénu nově angažovaného pěvce p. Jana Kiihna. Hned
při svém prvním vystoupení doznal značných sympatií
a pevně doufáme, že si je ještě rozmnoží, až se vybrou
sí jeho vystupování na jevišti a nebude nucen tak úz
kostlivě sledovati dirigenta. Výkony ostatních pěvců to
ho večera, zvláště pí. Charvátové a p. Demkova byly
výtečné, orchestr však jim nebyl rovnocenný. — Činohra
zaznamenává 2 pozoruhodné kusy: v pátek Bernardo
vu veselohru »Kavárnička« a ve středu drama »Anež
ka« od Boženy a Viléma Mrštíkových. První, svižná to
a nikoli bez ceny a jádra, veselohra, sehrána byla s ú
spěchem. Tentokráte velmi dobře uplatnil se p. J. Mar
tin v roli sklepníka Alberta. Režie trochu chudá. — Pra
vou osvěžující oasou v suchopáru divadelního repertoi
ru bylo středeční představení Mrštíkova dramatu A
nežka«. Jsme vděční za ně, vděčni i za ty, kteří, ač mo
hli přijíti, nepřišli.. . Jsme vděčni i pí. Dostálové za
její »Anežku-. Blahoslavenou nutností stržení jste sle
dovati běh Anežčina čistého žití až do poslední chvíle,
kdy posledním dechem, jímž život její uniká, končí tra
gika, »tragika v pravém slova smyslu. zaviněná právě
tím, co je v ní vypracováno nejkrásnějšího a nejvzác
nějšího.. Odcházíte pak z divadla čistší, čistší ve svých
vznětech, čistší ve svých citech a »cit a srdečnost je
jednou z prvních a kardinálních podmínek divadelního

účinku a jenom ten trvalým úspěchem může si býti jist,
kdo srdečný cit publika opravdovým způsobem dovede
zaměstnati«, a to se podařilo jak autorům dramatu, tak
vzácným interpretům, v první řadě pi. Dostálové a sl.
Oráfové. Že pan Martin nedal úloze své tolik životní,
úspěšné síly, kolik zasluhovala, zavinily snad „příliš
světlé, zářící výkony obou dam. Všichni však úctyhod
nou snahu chvályhodně dali na jevo. Dik všem! —
Z absolutoria operettního vyjímáme čestný večer ko
mika p. K. Pražského, při čemž provedena byla operet

Po stránce hudební a
zpěvní produkce i při zmírněných požadavcích, jaké
jsme uvykli klásti na operettu, ani »Dráteníček« nebyl
naším souborem povznesen nadslabou úroveň (nesou
hra orchestru, nenacvičené .sbory), ale po stránce he
reckého podání byli jsme spokojeni. Beneficiant se těšil
obvyklé přízní. Na konci tužka režisérova zasáhla ne
šťastně. Návštěva nevalná.

Repertolr městského divadla v Hradci Král. V pá
tek 15. t. m. v předplacení +Cop«, veselobra od Vikové
Kenětické- (první vystoupení 'si. Růženky Cellerové).
V sobotu v předplacení Heubergerova operetta »Ples v
opeře«. V neděli odpoledne 0'3. hod. »Podzimní manév
ry« a večer opůl 8.-hod. operetta +Ples v opeře.« V
pondělí v předplacení »Námlnvy Pelopovy: od Vrch
lického. V úterý 19. listopadu v předplacení Weissova o
pera »Polský žit.« Ve středu 20. t. m. poslední hra této
sáitony: Pohostinská hra mistra E. Vojana, člena král.

zem. a Národ. divadla v Praze. »Stavitel Solmess« od
[bsena.

-Česká lékařská výprava, jíž v čele stojí zdejší pri
máf dr. B. Honzák, dorazila přes Bělehrad a Sofii do

nost.
-Pro raněné Jihoslovany složilo u pokladen České

banky-posluchačstvo zdejší obchodní akademie s dívčí
oběčhodníškolou 156 K a sice: la; 18 K, 9. 594 K, Ia.
8.44 K, Ib. 11.40K, IIc. 4.50K, lila. 20 K, Illb. 15 K, IVa.
14.43 K, IVb. 25.13 K, I. divčí 18.80 K, II. dívčí 18.70 K.

Nehoda. Když včera odpoledne vjel na náměstí po
hřební vůz, do něhožměla býti vložena rakev s6 zesnu
ldi vypadlo zadní kolo. Ač se osa prudce sklonila k
zdmi, nestalo se větší poškození. Rakév bylo retno od
násti na. marách. Za městským parkem. však dojel k po

hěpbnímuprůvodu nový, lepšípovoz, takže konduktdokósán pravidelně:

|Savlšské a Julské Alpy v Panoramě Národní Jed
nety Severočeské v Hradci Králové ve dnech 16, až 22.
lWetopadu1912 svou čarokrásnou velehorskou sceneril u
hranic rakousko-italských líbiti se budou návštěvníku,
jenž spatří romaňtickou soutěsku Žilice u Trbfže, vel
kolepou skupinu Mangartskou u Dobrače, rozkošná je
zera a údolí Bělopečské, Rabeliské, Zajzerské, slóvin

ské krajiny uPontabeltu, Víšarje, Blelberk, Mittelwand
a Jiné.

Následkem zvýšení úrokové míry Rakousko-uherské
basky zvyšuje Živnostenská banka od 1. listopadu t. r.
úrokovou míru ze vkladů (starých i nových) a zúrokuje
nadále: vklady na knfžky 4 a čtvrt proc., vklady volné
v účtě 4 a půl proc.. vklady v účtě, vázané
60denni výpovědí, pokud tato nespadá do měsíce břez
na 4 a třemi čtvrtinami proc, vklady na pokladniční po
ukázky 4 a čtvrt proc., vklady na pokladniční poukáz
ky 90denní 4 a půl proc.

Živapstenská banka, fillálka v Hradci Králové jest

výplatném mígtemkuptný- "akejového pivovaru:
v Českých Budějovicích a vyplšch počinaje dne 1. pro
since 1912 na. kupon č.; 17, 50.K.

C. a k. dvoraí továrna nábytku firmy K. V. Skuher

tovární závod stavbou nové strojovny, jež umístěna bu
de na dvoře továrním. Tato skládati se bude ze sálu
přízemního, pro umístění dřevoobráběcích strojů, v |.
patře pak bude prostorný sál pro manuelní provádění
prací nábytkových. Ku strojovně přiléhá kotelna s kot
lem o 90 m žtopné plochy, která dodá potřebné množ
ství páry do 2 sušáren, jež zřízeny budou dle nejnověj
ších vymožeností k umělému vysoušení dřeva měkké
ho i tvrdého, určeného ku zpracování, tak že firma pl
nou záruku za spolehlivost výrobků svých převzíti
může i tam, kde jsou vystaveny největším vlivům po
větrnosti. Celý tovární závod opatřen bude centrálním
topením, zařízením ku vaření a ohřívání klihu parou,
dále potřebnými pařáky na ohýbání dřeva atd. Zařízení
tato v továrně přispějí ještě ku většímu zdokonalení
výrobků této snažívé firmy, která svými nejlepší pověst
majícími tovary zaplavuje veškerá tržiště, nejen zde v
Čechách, ale i v zemích vzdálených, což nejlepší svě
dectví o solidnosti a oblibě zboží firmy této jasně po
dává.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové dne
9. listopadu 1912. 1 hl: pšenice K 17.— až 18.20, žita K
14.20 až 14.80, ječmene K 12.40 až 13.20, ovsa K 6.10 až

8.60, prosa K 28.— až 32.—, hrachu K 28.— až 38.—, čoč
ky K 36.— až 44.—, jahel K 28.— až 34.—, krup K 26.—
až 48.—, brambor K 3.60 až 4.80, máku K 42.— až 44—.,
lněného semene K 30.—, 100 kg: žitných otrub K 15.—,
pšeničných otrub K 14.—, 1 kg: másla čerstvého K 2.80
až 3.44, sádla vepřového K 2.24 až 2.40, tvarohu K —.32
až —.46, | vejce K —9až —.10, I kopa: zelf K 5.— až
10.—, kapusty K 4.— až 5.—-. 1 hl cibule K 6.— až 7—,
1 kopa drobné zeleniny K 1.— až 1.60. 1 pytel mrkve K
4.— až 6.—, 1 hl: jablek K 4.— až 16.—. hrušek K 6.—
až 12.—.

Na týdenní trh v Hradci Králové dne 9. listopadu
1912 bylo přivezeno: hl: pšenice 239, žita 135, ječmene
281, ovsa AW, čočky 10, máku 21, kop: zelí 480, kapusty
42, mrkve 36, hl: cibule 438, brambor 121, jablek 170,
hrušek 6 „mrkve 36 kop, kusů: vepřů 5. podsvinčat 471.

Chrudim. Chrám OO. Kapucínů okrášlen uměle

stavu Kristovu na vrchu zhojoví dle nařízení vys. mi
nisteria průmyslová škola v Chrudimi. která měla též
úkolem zhotoviti celou kazatelnu. Pro přetížení praci
sešlo s daru a lze se nadíti subvence státní, neboť práci
tezbářskou a truhlářskou provedli pp. Jiruš a Dušck,
osvědčení odborníci, dle návrhu archit. B. Dvořáka,
který návrh zhotovil zdarma, pod dohledem p. profes
sora c. k. uměl. dřevařské školy Švímberského. Tomu
též zasloužilému professoru svěřeno ministerstvem veř.
prací, by ve svém oddělení školním provedl dle návrhu
archit. Dvořáka ve dřevě řezanou sochu Krista Pána.
Těšíme se srdečně na celou slohovou úpravu krásné
památky umělecké, jakou nová kazatelna po úplném
dohotovení bude. Restaurace uměleckých maleb svěře

livé čištění obrazů provádí pod dohledem konserváto
ra Dvořáka.

Děkanský kostel v Pardubicích. Zednická práce v
našem hlavním kostele, nyní tak mile upraveném, jest
hotova. Taktéž podlaha. Upravují se oltáře a kazatelna.
Vzácný obraz sv. Bartoloměje jest na hlavním oltáři v
nové úpravě již zavěšen. Barevná okna vyjímají se ve
lice pěkně. Možná dost, že budou činiti dojem mnohem
příznivější, nežli okna figurální, která nalezla opět no
vou štědrou dárkyni v pí. Vranešičové. | Přistavená
předsíň ozdobena bude v nejbližší době vzácnou a bo
hatou ornamentální malbou na stropě, kterou provádí
mistr p. Heyzler z Prahy. Na stěně po levé ruce v téte
předsíni vykouzlí nám týž umělec »jesličky« dle Aleše.
Hlína kolem kostela se vybírá a rozváží, aby kolem
mohl býti zařízen v příští době park podobného vzhle
du, jako je pod městským divadlem. Zimní doba ku
posvěcení chrámu uznána za nevhodnou a odložena
byla z 8. prosince t. r. na dobu jarní.

Pardubické záležitosti. Akciový pivovar v Pardubi
cích koná valnou hromadu akcionářů v neděli dne 17.

listopadu o 10. hod. dopoledne v zasedací síni akcio
vého pivovaru v Pardubicích. Vedle obvyklých forma
lil bude na jednacím pořadu: Ustanovení, jak naložiti
s čistým ziskem. — Východočeské divadlo zavítá dne
2. t. m. do Pardubic a rozbije stany své v městském

parforsní hony následkem sněhu a mrazu, nastalým u
klidněným počasím se znovu obnovily a rozprchlá šle
chta se sjela znovu k zamilované zábavě do Pardubic,
aby v honech pokračovala.

Náš tisk. Rudé bejlí v podobě různýchtiskovin- šíří
se jako vítr po našich krajích a jest tudiž naší povin

sili neblahé účinky tisku nám krajně nepřátelského: Ne
dávno chlubilo se »Právo Lidu:. že v Pardubicích prodá
večerníku »Práva Lidu“ na 3000. Jest to číslo sice hod
ně přemrštěné, ale dejme ttimu, že se tohoto soclalistic
kého listu v nynější době, dychtící po válečných sen
sačních událostech, prodá denně v Pardubicích 500 čí
sel. Už to je hodně oproti prodeji novin jiných stran. To
a jiné okolnosti přiměly naši křesťanskou stranu k za
vedení prodejen křesťanských listů v Pardubicích. Dou
láme, že se tímto skutkem příznivcům naším jakož I
všem lidem dobré vůle, stojícím na stanovisku křesťan
ském, zavděčíme a dojdeme v tom směru hojné a vy
datné podpory. Prodejny křesťanských novin budou za
Hzeny u p. Viktorina. obchodníka na Skřivánku, u p.



drových, trafikantek v Arnoštské ulici. Veňejná městská
knihovna obdařena bude pravidelným zasíláním a vylo
žením všech naších katolických listů. To je také nej
výš žádoucno.

Vyznamenání. Zasloužilému členu katol. Jednoty a
předsedovi katol.
mistru krejčovskému, dostalo se nedávno lichotivého
vyznamenání za krejčovské jeho výrobky, které doved
ný mistr zaslal letošního roku na mezinárodní výstavu
v Římě. Výstavní komité zaslalo p. J. Mayeroví diplom
velké ceny a zlatou medaili. K tomuto vyznamenání a
vzácné gratulaci připojujeme se také my.

Sopotnice. V neděli po Všech Svatých požehnal. vidp.
vikář za četné assistence duchovenstva našemu staro
bylému kostelíku. Svěcení slíbeno od nejdp. J. E. bisku
pa dra. Doubravy v době jarní, na což se každý předem
srdečně těší. Kostelík náš farní byl dlouhá léta pone
chán ve stavu zuboženém. Místní. dp. farář všemožně
sám značnými příspěvky dobrý příklad dával ke sbír
kám, ale tyto stačily pouze na vnitřní úpravu. Uroaená
paní hraběnka Anna Dobřenská, když viděla u nábož
ných, ale chudých přifařených chvályhodnou snahu,
sbírkami domoci se důstojného stánku Božího, rozhod
la, aby kostelik restaurován byl v roce 1912 nákladem
patronátu za značného příspěvku urozené paní patron
ky. Plány restaurační zhotovil pan arch. Dvořák a prá
ce stavební svěřeny panu staviteli Koukolovi z Dou
dleb. Nyní po krásné restauraci kostelíka každému pří
fařenému radostf srdce bije, když vchází v útulný a
umělecky slohově vypravený stánek Boží. Umělecky
provedené malby akad. maliřem Háuslerem z Prahy v
presbyteři a v lodi svým náboženským pojmutím a pro
vedením každého pozorovatele přímo unášejí. Restaura
ce držána ve starém slohu kostelfka, dřevěný malovaný
strop, dřevěná kruchta, nemálo rázu krajinaému na
pomáhají. Lunetovou římsu fresko provedl nezištně
zdarma kol celého kostela sám vlastnoručně p. archit.
Dvořák, čímž nejen k okrase našeho kostela přispěl, ale
i krásnou upomínku po sobě zanechal. Malovaná okna
v presbyteři dle návrhu akad. maliře Urbance a Škardy
z Brna darovala uroz. patronka hr. Dobřenská. Nale
zená stará freska ze 16. stol. pomecháma do rozhodnutí
komise centrální. S radostt hlediíme vstříc milé návště
vě nejdůst. pastýře při jarním svěcení, který v potěše
ní našem nás utvrdí a v radosti nad dílem našim koste
Mk vysvětí. — B. A.

Kaple sv. Amy na hradě Lipnici. Ministerstvo kul
tu a vyučování povolilo obnos 1200 K na nutnou zá
chranu kaple sv. Anny Lipaické. Lešení a kryt uvolil
se dáti ze svých prostředků v. uroz. hrabě Adolí Traut
mannsdorf. Úpravou kaplé sv. Anny a sv. Vavřince z
r. 1397,kam každoročně konány byly veliké pouti 2 da
leka široka, získá celá střední část hradu. Tím zajisté
bude dán popud k restaurování celého hradu jako pa
mátky vzácné ceny historicko-umělecké. Pamětilodné
jseu dějiny Lipnice. Pánové z Lipé, z Dubé a Ronova
(staří Hronovici) mají zde svůj původ v druhé polovici
13, stol. Proslulý udatnosti i moudrosti Jindřich z Lipé,
rádce krále Lucemburského, zapřisáhtý nepřítel Něm
ců, založil a vybudoval hrad Lipnici přímo v královské
nádheře, tak že často mohl hostiti krále Jana Lucem
burského a syna Karla. Ze synů Jindřicha z Lipé pro
slul moudrostí a rozvahou státníka Berthold z Lipé, pro
bošt na Vyšehradě, kancléř krále Jana a za Karla pak
nejvyšší maršálek zemský. R. 1364 přechází Lipnice
v držení Karla IV. Za Václava IV. přechází Lipnice na
Bočka z Kunštátu a r. 1380 postupujt pánové z Kunštátu
Lipnici s Brodem rodu Landštejnskému. Vítek z Land
štejma, pán zbožný, založil první školu pod hradem a
rektoru stanovil plat dvou kop ročně, (Na tu dobu znač
ný.) Za hetmana táborského Jana Sinila byla Lipmice
částečně pobořena. Mikuláš Trčka z velké části pře
stavěl .r 1437 Lipnici a zvolil za zamilované sídlo. R.

4457 vidíme Buriana Trčku jako perlu rytiřstva české
ho u dvora francouzského žádati za dceru Karla VII.
Magdalenu pro krále Ladislava. Trčkové vládli na Lip

bata 'z Thurna. Burian Trčka odstěhoval se do Světlé
na svůj lovecký zámek, který znovu: zřídil. U císaře
Ferdinanda |. požíval zvláštní milosti, neboť zakládal
školy, špitáty a promtjel poplatky. Světlé vymohl trhy
týdenní a výroční Později za Ferdinanda II. jsou opět
v držení Lipnice Frčkové. Jan Trčka, ačkoliv protestant,
byl při svých statcích sůstaven r. té2i. Ba. byl ve Vídni
r. 1699 povýšen za hraběte svaté říše Říuské: Dobro
volbě upustili od panství Želivského a svůj velký dům
v Kutné Hoře daroval jesnitům, kde velkolepá kolej vy

a Nathana Sacerdotise usvěděen ze zrady, statků zba
-ven a tak přešel hrad na císař. komorníka Mat. Verniéra
r. 1636. Pohroma hradu veliká nastala od Švédů r. 1639,
kdy velké části hradu pobořeny a město zpustošeno.
Skoro deset let Švédové řádili na Lipnici, jsoáco postra
chem celého okolí. Lipnice skýtala jim útočiště nedobyt
né. Verniérové drželi panství do r. 1741 a za jich pa
nování vedlo se lidu selskému velmi špatně. Hrad v
posledních dobách pustnul valem, tak že r. 1792 vyce
něn byl i s okolím na 600 zl. Konečná zhouba hradu se
stala požárem r.' 1869, Od té doby neopravilo se na
hradě ničeho a ponechán byl svému osudu.tak, jak jej
nyní nalézáme. Restaurační plány svěřeny k vypraco
vání konservátoru Dvořákovi a bylo by si přáti kdyby
okolní spolky okrašlovací a musejní pomocnou rukou
přispěly, by ponenáhlu památné zbytky byly zachovány
tak, aby zhoubě“ Času vzdorovati mohly.

»Baakovní Zprávy«, vydávané českou bankou,při
nášeji ve svém listopadovém čísle následující zajímavé

články: »Významné jubileum (Mepkuru), Spojená=Státy

a Kanada s hlediska hospodářského, Z italského penčž

nictví a hospodářskéhoživota, Různé zprávy, Kursovnía Slosovací list«.
O saížení ceny slyšíme dnes, zvláště při potravií

nách, zřídka. Tím více potěší naše hospodyňky zpráva,
že oblíbené Maggiho polévky v tabletách stojí místo
15 hal. nyní jen 12 hal. při téže výborné jakosti a veli
kosti jako dosud. — 20 druhů, jako rýžová, bramborová,
hrachová se slaninou, houbová atd., umožňuje častou
změnu. Každá polévka má osobitou, přirozenou chuť.

Všelicos. Tento týden jely Kolínem dva zvláštní vla
ky dobrovolníků bulharských z Ameriky; tu byli oby
vatolstvem nadšeně pozdravení a pohostění. — Nový tu
recký vyslanec ve Vídni Husojn Hibmí paša představil se
v Budapešti císaři a měl tak veliký průvod, že v hotelu
musel! najati 47 pokojů. — Papež příjal demisi uherské

burger v posl sněmovně za debaty o svém výnosu sti
žen byl nevolností, takže by byl klesl k zemi, kdyby
poslanci ho nezachytili. — Ve Francii přijat konečně

zákon (dosudzrušený),že nemanželskámatka může ny
ní nemanželského otce přiměti ku placení na dftě. — V
Sarajevě zemřelý srbský měšťan Kraljevič odkázal svo
je jmění asi půl mil. korun — srbskému koiturmímu spol
ku »Prosvitě«. Srbské učitelstvo dostane z tohoto
odkazu 100.000 K. — V minnlých dnech odjeli z Prahy
sekční šóf v ministerstvu financí na Černé Hoře Hajdu
kovič a ředitel státáí hypoteční banky černohorské Mi
tar Vojvodič, zeť ředitele banky Slavie, spisovatete J.
D. Konráda a odvezli s sebou nové prozatímní. poukáz

na 2 léta v obnosu 2 mů. K. Bankovky tištěny byly we 3
barvách 14 dní v závodě České grafické společmosti
»Unie« v Praze. Vydány byly v hodnotě: 1, 2, 10; 20,
100 Perper, t j. as korun. V závodě »Unie« jsou to přvní
tištěné bankovky.

Z Bělehradu píše česko-budějovickémo »Hilasu Li
du« český kněz, redemptorista dr. Fr. UHiwer: »Deset
ctih. sester od nejsv. Srdce Páně z Vídně, dva lékaři a
já jsme byli od Červeného kříže z Vídně sem posláni.
Dostali jsme krásnou nemocnici — raněných je mnoho.
Včera 4. t m. bylo sem dopraveno 1500 tureckých věz
ňá. Nadšení pro válku -je zde velké. V celém Srbsku
jsou jen dva katoličtí kněží, jeden v Bělehradě, druhý
v Niši; a já nyní na nějaký čas. Bělehrad má 5500 ka
tolfků; v neděli jsem měl oddavky v jazyku českém. Če
chové jsou zde zaměstnání v cukrovaře a v plvovaře.
Obecenstvo jest k nám velmá přívětivé a má ctihodné

sestry rádo. Ačkoliv několik naších cti. sester žádalo,
aby mohly jíti na bojiště raněné hledati a ošetřovati,
úebylo jim vyhověno. Bělehrad potřebuje jejich pomoci:
nepůjdou tedy na bojiště, zůstanou ve městě, Z Vídně s
námi jely milosrdné sestry z Francie, které přijely z
Paříže. Sultán telegraticky žádal o sto sester. Za dva
náct hodin byly na cestě. Mlavily jen francouzsky a
přímo jely na turecké bojiště. Vypravovaly mi. že vlá
da nyal s nimi velice vlídně zachází a ctí je. Paant toto
posílám do Zemuně, aby jistě došlo. Byli jsme v Zemu

ni vřtání důstojníkem„srbským a naším konsalem.«

nejste-li přesvědčení. o dobré jakosti
a bezvadoém provedení

zimního i let
níhoprádla=

ješ v cenách mírných zasílá

výroba zástěr a prádia w Liteamyšil.

e Čněklez
svobodné
matnomsé

Tento název nese nová důkladná
knihaDra Josefa Novotného.
Spis: tento jest znamenitou vě
dedkou zbrojnicí v boji katolíků

proti domněnkám
Volné Myšlenky.

Kniha probírá:

monlstickýnázorkrnjth-půvadovětáod Boha'
existenci podstaty duchově, ,

pe determinismus a indeterminienus,
mohutnosti duše, .
svobedulidské vůle, čí

názory Dra Krejčíhoa DraMsaryka,
r threortr omtrosova-v- větvích,

vliv charakteru, okoli, motivů,

společenských poměrů atd. navalbu člověka
atd.

Stran 251. Čena $ K:20 h.

Objednávky vyřídí:

| NOvá„Pie
„pokladnice

| česk. humoru.n
Právě vyšla sbírka bumaresek cůaných

autorů pod názvem:

Veselé chvile

Na 2656stranách shledá čtenář 30
| braných, výborných statí hamoristi

Jmouzde uloženy.velice svižné povídkys
částečně amtiry, které upoutají kašdého
rázem.

Zobsabavyjímáme:

Hasy a paní+í.
: Bejtos drojt omáčkou.

4 Aprilové pobádie.
| Jákstréček Nóšvajba Deřejednó nemonné.

Pan delechtor.
O chometéch nebolišto vlaaaticích krátká

a grontovná explikací
$ 0 inuté obomety, bvěsdy veliké, ns0 —

Paní móda.
Zlodějská obec.
O morním povětří skuženém a náramně

sáhubném krátká a gruntovná explikací,
Zbědovaný vodník.
Divoká kupní historie.

Gensknihy vpěknéúpravé 2 K20h
Objednávky vyřizuje obratem

Družstevní knihkupoctví

o



| a
. Povárna na cottagová americká “

[HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkráspol.
v Hradci Králové.

klady:
Praha, Vídoá, Budapest.

Podálsvá harmsais
obou soustav v kašdé ve
likosti, pro kostel, školu

1 ku ovidení.

Cennlky zdarma a
franko. „8 s

a splátkyod10K ZX
P. T. dachovenstva s

zvláštal výhodya 1
Prmí český katolický zárod ve Vidal

František Ruber
Dílba ku vyšívání

: Ze, 3 zhotovení ko
© stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; D8 požádání
obstarám též ko- .
vovénádobv. kříže

„» t. d.>VidC,
"VT o.,Kaiser

Btrasse o., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na užásku sasálá

se vše framco.

Jojdůstej. Mskapskou koazistoří orěřen dodávati.

Mešní vina,
jakosti nabízí v soudkách nebo lahvích 1 litr

po 70, 80, 90 hal., 1 K i výše firma

„Alols Sížel,
ve'koobchod vínem v Humpolel.

ORP Na sta pochvalnýchuznání po ruce. IB

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mesi náš lid

celé spousty prolhaných brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás na obranné bro
šury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jeou to

ČASOVÉ-P
EX ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí ponze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně.82 str.) pe 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.
Při hromadných objednávkách poskytujeme

až 50 procent slevy.
Za nepatiný obnos tudí: může si každý

koupiti bojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
aš nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolická
věřící uvědornovati, aby pro případný útek: byli
oshrojeni. Pracuje-li se nepřátelským tiskem na
skéze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

trvale svíti na stráži. Laskavé čtenáře p

by si prohlédli seznamdosudvál brožur, jakjest uveden na obálce tohoto Objednávky
obratem vyřidí

administrace. eh Úvak“
Y.

Stoupencům našich organisací.
Odporačojeme vřele křesťanský český závod

vytívašekašišek»Záštita<v Chrasti
uChrudimě.

Veškeré prádlo pásské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepvchové | jedsodoché vzorné ob
stará „Záštita“. Ved. dachovenstva naskyté se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, saračené dle:
předp.su sa ceny mírné. Učíište objedsávku na
zkoašku a budete jistě epokojeni!

OP* Odporačajteve svémokolí! il

== SE
o S 55 S .33 Ziadlisilitní
ša přšŘasšidátk:ba S. vdstkkdsPERLET
= e = SVRESS SdošéHi>m35 APS 58
6 ; ščí dry 98
hooni ŽP ASŠÉ

Přečetnávyznamenáníadoporučení..

kalendářů
obracejte se na své diecésní

Družstevní m
knihkupectví,

nakladatelství a papírnictví

wHradci Králové,
Adalbertinum,

které vám poslouží s výhodami dosud
vám poskytovanými.

USváj k svému ll

Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

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

pro káždou dobu.

Stran 722. Cena + K.
»n——...——————————td

Račte si psáti o vzorky
firmě==

Tkalcovské výrobní společenstvo .
EB ,„WVzájemnost““ mm
69“ vwHronově Číe. 180. "8

Vývez Jněného a modního zboží. —
Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky viněnéi prací, dámskéi panské
plátna, damašky, ubrusy, ručníky ZEŠÍMY na košile,
— — Mety atd., překrásných modních vzorů. — —
9“ Výbavy pro nevěsty “U8
za levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chvalných u.nání, — Objednávky v ceně přes 2) K zasí

láme vyplaceně. 1 balík B shuků vkusně rozdrožených
Obdrě:teto nejlepší! | křesť.sociál podnik!
ORP“ (Vpodniku tomto lze též bezpečně uložiti ©“
vklady proti G, úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Ceského
A Z T ČT V N——————————,Ů

PAMÁTKY
a vhodné dárky

k první sv. zpovědi, sv. přijímání a
biřmování, k missiím a k velikonoční

-zpovědi, symbolické obrázky, obrázky
svatých, modlitební kniby ve skvost
ných vazbách a různých cenách,
růžence. obrázkyv upomínku
na sv. křest

v cenách levných na skladě má —

Družstevní knihkupectví
makladatolství, závod hudební a papírnictví

Nejlevnější a nejbezS čuější

pojištění pro případ úmrtí
me- a věna dítkám -wa

poskytaje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál.,
jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil v $Ú
případech úmrtí celkem 40.676 K, získav 805 
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnéjší jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže 1 šeny od 24 do 45
let. Příspěvek správní každoroční obnáší 2 K,
zápisné jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K,
do 40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každý člen se
zavazuje, že splatí úmrtí spolučlona 2 E,
jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým při
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého života
označil.

Při spolku trvá od r 1911 odbor, jenž
poskytuje též

, B“ věno "A
nedospělýmvden jejichsňatku,případněv den
dospělosti jejich, ameb také při úmrtí těch,
kteří je do odboru věnného přiblásili.

Každý pojištěnec u věuného odboru obdrží
tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
bylo přihlášeno.

Jinochy lze přihlásiti až do stáří 18 let a
dívky do 1b let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
DB. rok věku svého. Zápisné © K je pro všecky
stejné, rovněž příspěvek po 1 K ve výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adressa zní:

Spolek „Charitas“ v Hradei Králové,

Dr.Frant. Reyl, Váecl.Jenševský,
předseda. jednatel.

Hudebniny starší
pro piano nebo barmonium
prostřední těžkosti

se levně koupí.
Dotazy zodpoví administrace t. listu.



Vláda peněz.
Díloto čítá 1260stran. -> Pouze 2 20 K
Dílo to působí všude, kam vniká, svým obsahem

pravou sensaci.
Objednávky vyřídí

Družetevní knihkupectví v Hradci Král.,
Adalberttnum.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medaiiil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a mojstaršíodbornádílnapasířskáKarla Zavadila
nástupce Antonín Zavadil

v Hradci Králové,
v nově zřízených místnostech, Čelakovského tř.

(za živnostenským domem)
ka shotoveníveškerých k6=
slelních nádob se stříbra,

bronsu a jiných kovů,od nejjednoduššíhodo nejskvostněj
šíbo provedení, v každém

vsorbu a ryze církevním slohu.
Vše přeLně, čistě a důkladně

shotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému da
thovenstvu práci trvalou Aa
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jseu Jebe
Bishupskeu Milost: rovido
vány.

Mešní nádoby jem v ohni
ulatím za ceny velice levné.

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

Vše sasílam jen posvěcené.

Vzorky, ruspočty, 1
hotové abožína ukázku o
se zašlou.

Chudělu kostelum možnosplácet bes přirážek.
ORP“Staodporučeníačestnýchuznáníporuce.“jij

Prosím veledůstojné duchovenstvo ©laskavou přízeň
a důvěru závodaudomácímu.
Spolkům doporučuji rychlé a lovné provedení

odznaků spolkových atd.PRAP
naš oltáře,sochy,Hine,katatelny, Boží hroby

levně provádí absolvent c. k. odb. Skoly sochařské
6ařezbářsk

BOHUMILBEK v HOŘE KUTNÉ.

Katolický pendžní ústav

Úvěrní družstvo Eliška“
v Hradci Králové (Adalbertinum)

úrokuje vklady 42 —595

Ukládatimožnon spořitelnoubezoh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

Obrázky svatých
v různých cenách, levné
pro školní dítky,

obrázky smuteční

a upomínky k sv.
přijímání a zpovědi

lze dostati

v Družstevním knihkupectví
v Eradel Králové (Adalbortinem).

a
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ap Právěvyšlo!
Krásnou upomínkou na eucharistický rok

pro každého katolíka jest

Albumz eucharistického sjezdu
ve Vídni r. 1912.

oz Peabuje nejkrásnější enímky z celéhosjezdu, jest skvostně upraveno a stojí DOREZO
K 2—, poštou K 220.

Každý by si měl pročísti knibu od Fverstra:

oebevýchova mládeže.
Brožovaná za K 200, v měkké vazbě za K 3—,
v tvrdé vazbě za K 360. :

Objednávky vyřizaje

Družolenní FNDUEO)
v Hradci Králové, Adalbertinum.

haléřů.
Všnde k do

stání

„ejlepší cídidlo na kovy.
Žádný přípravek vodový.

areoná

kostelní
OA 180 pronien

Hr. Uhlíř,
v Třebechovicíh u Hradce

Králové.

na požádání
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Cenníky a

Nezapomeňte, že

15.
jest tah „České loterie“ ve

respěch stavby sanatoria na
leši. Zakupte věss a do

poručte svým známým losy
tyto po 1 koruně, kdekoli
v trafi e, obohodě neb přímo

(v kanceláři
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Die korrespondence »Zentrum< byl vídeňský
stardsta dr. Neumayer původně německým nacio
nálem nejhrubší sorty. Aby ukojil svou ctižádosti
vost, přissál se k vítězící straně Luegrově v do
bě, kdy v ní kariéra byla nejslibnější. Dosáhl své
bo, ale křesť. sociálem z přesvědčení není, ačkoli
při katolických slavnostech spěchá se represento
vat. Pronásledováním české školy ve III. vídeň
ském -okrese snažíse odvrátiti pozornost od těž
kých obvinění, která proti jeho soběctví pronesl
poslanec Schuhmejer. Dle prohlášení křeťf. soc.
poslance P. Šilingra by se měti jmenovati Neu
mayer se svým hlavním pomocníkem hotelierem
Naglerem pohánskými sociály. Co páší proti ví
deňským Čechům, kteří jsou skoro vesměs katolí
ci to jest pravým opakem křesťanství.

———Eucharistického kongresu súčastnílo se ve
Vidni přes 20.000 českých katolíků. Při té příleži
tosti na jednom českém shromáždění bylo s po
chvalou konstatováno, jak němečtí kněží z říše
Vilémovy přibyly do Čech a Moravy naučit se
česky, aby mohli slovo Boží hlásati českým hor
nikům z Ruhrské pánve v jejich mateřské řeči. A
ve Vídni? Tam nedopouštějí »křesťanští sociálo
vé«, aby se čeští katolíci poučovali od českých

ze svých privátních prostředků.

dler byl velikým německým nacionálem, pokud
nepoznal, že při stoupajících kursech soc. demo
kracie může se vyšplhati vysoko po žebříku ru
dém. Nyní uplatňuje proti českým soudruhům zrov
na tak násilnou taktiku nacionální, jako Neumayer

odhazuje a ostré nacionální zuby cení se zrovna
tak útočně jako tenkráte, kdy pánové ještě nepře
malovali svoji firmu. .

>Reichspost« z několika srbských výroků sna |ží se uměle vytvořiti slovanskou irredentu. Patr
8o, v jaké křečíocitli se Němci v okamžiku, kdy
váha Slovanstva začíná stoupati. Blíží se okamžik,
kdy německé kruhy musí také officielně uznati, že
Rakousko není státem německým, nýbrž státním
útvarem, v němž slovanská většina nesmí býti u
tiskována německou menšinou. Rakousko nesmí se
státi průchodním krajem Vilémovým k opanování
čelných posic na Balkáně. A poněvadž velkoně
mecké nitky trhají se na jihu jako pavučina, pa
dají do mdloby ti Němci, kteří popírali skutečný
národnostní >status auo< v -říši Rakousko-Uher

ské! |
"Pravda jde vítězně vpřed a je-li péče Němců

oloyalitu Slovanstva upřímná, pak vědí,.že nej
lepším prostředkem k uhájení solidarity národů
rakouských jest rovnoprávnost dle hesla: >Kaž- ,
dému, což jeho jestic |

. Právě Němci mají spíše smýšlení šovénsky :
nacionální než rakouské, A tací lidé chtějí utvrzo
vati občany jiné ve vlastenectví rakouském? Slo
vané v naší říši (a to i Srbové a Chorvati) podali
již důkazů dosti, že si přejí silného Rakouska, že
loyalitou jejich neotřesou žádné dobrodružné plá
my, bude-li jejich práv šetřeno více než Poláků .
poznaňských a Slovanů macedonských. Právě ne- :
dávno poslanec Šusterčič povzbudil své krajany,

ACtedy macešská Vídeň v době. tolik kritické
svým poručníkováním, násilím a planým podezří
váním nesnadnou politickou situaci nezhoršuje! Mě
la by nyní působitik uklidněnítěch,kteří tak dlou
bo nesli jařmo s největším sebezáporem. Tak bru
tální hegemonie německá nemůže trvati v Rakou
sku věčně, nemá-li škoditi státu víc než vybájená
»irredenta,< Macecha Vídeň s Neumayerem v če
le má již nejvyšší čas k sebezpytu

-—— —

Kulturní jiskry.
Pevný základ uměleckého tvoření. Píše-li De

nis, že skepticismus(pochybovačnost)-nic vytvo
řitt nedovede, souhlasí s ním každý rozvážný my
slitel. Odvrat ed víry vedi k neplodnému skepti
cismu zcela nutně, protože skutečný vědecký ná
zor životní posud nevytvořen není. Pod pláštíkem
filosofie dovoleno hlásati o podstatě a účelu lid
ského života nejrůznější fantasie. A výsledek vše
ho? Trapná nejistota v-základech, malomocné kře
če tonoucího. A co platí v oboru filosofie, vrhá
své stiny i na umění. Náboženská skepse těžko
dovede. vytvořiti mohutnépilíře, poesie. Sám po
krokovýkritik Fr, X. Šalda napsal v 2. čísle >.
ské Kultury« (na str. 64.): »Nemyslím, že logikou
dnešní doby jest atheismus a že vnitřní methoda
úmění musí býti athelstická . . . Stavím zde zatím

jm stručně proti credu páně Kubištovu (atheisticému) credo svoje ato.jest vysloveně tbeistické.
Já nedovedusí prostě představit velikého umění
atheistického. Já každéhočlověka a e nebo
býsylka. ivakráte . měřímpodle jeho schopností,

poslouchati vyšších nadosobních kladných hodnot;

Vzor dokonalosti jest mimo lidské já, v Bohu, v
největším a neryzejším a konec konců jediném věč
ném objektu; dojíti lásky k němu po stupních lásky
k: menším objektům, lidským, a prostřednictvím
jich, toť úkol velikého člověka a především 'veli
kého básníka nebo jiného tvůrce. Umělec a každý
tvůrce je tím větší, čím více síly a lásky dovedl
v sobě sloučiti; síly, jež jest láskou, lásky, jež jest
silou. A nejúplnější sloučení obojího jest právě
Bůh. To pochopil a uskutečňoval Dostojevský, v
tom jest jeho velikost básnická. Příroda jest jen
síla bez lásky; proto nestačí její studium, nemůže
býti básníku vůdkyní a vzorem.<« m

Židé v Bulharsku. ©Korrespondent >Českého
Slova«, prof. VI. Šak, který dlouhá léta pobyl v
Bulharsku a poznal tedy i židy bulharské, píše o
nich: >A mechanicky »lovíme dojmy« v dlouhatán
ské hlavní žíle Svilenu (Bulhary dobyté město tu
recké Mustafa Paša). Už na nás nepůsobí opuště
né a uzamčené krámy >čaršije« (tržiště). Víme, že
většina uprchlých majitelů byla z pokolení >čifutů«.
Jako všude i tady se přiklonili i k panujícímu ple
meni (Turkům). Odírali a ždímali Bulhary. Špatné
svědomí je poštvalo k útěku. Až bude klid, až Svi
len se povznese a bude bohatým bulharským mě
stem, >jachudiové« se vrátí do své synagogy a
vždy se dostaví k volbám pro vládní kandidáty!..
A nejvíc spionů je mezi zdejšími židy.« — Týž Šak
velice ostře odsuzuje některé bezcharakterní vá
lečné zpravodaje. Dodává specielně: »Dnes jen na
šmoka z >Neue Freie Presse«, drzého Kleina, po
svítím. Je přirozeno, že každý, kdo chce hodně
vědět, musí vyzvídat a nesmí v stydlivé zdrže
livosti závodit se selskou nevěstou, co ale Klein
vyvádí, to je opravdu nestydatou a sprostou do
tíravostí. Chlubil se ve své depeši, že byl přijat
ministerským předsedou v kruhu rodinném a za
tím drzý »čifutin< (žid) kuchyní se vetřel do jídel
ny p. Geševa, Stále je hotov napálit censuru a psát
smyšlenky až nestydatě, smělé. Škrtne-li se mu
něco, je neomaleně hrubým. >Jachudijal«, >Čifu
tin<, pravý typ šmoků známé krve! Censoři Staré
Zagory na něho tak brzo nezapomenou.« — Kdo
čítá referáty Ernesta Kleina v >N. Fr. Presse«, po
znal už sám, že je to zpravodajský kšeftař, kte
rý píše, jak toho právě potřebuje. Z počátku stra
nil Ernest Klein Turkům, na Bulhary koukal přes
rameno s velkopanským úsměvem, nyní však ve

však cítí, že to horování Kleinovo nejde od srdce,

vříti všude dvéře. — Jak všude nastává na Bal
káně náhlá změna židovského politického !»pře
svědčení«, patrno i z úkazů jiných. Židé, kteří byli
velikou oporou Mladoturků, lísají se nyní jak k
Bulharům, tak k jejich spojencům. Ani jediná no
vinář. řádka nezvěstovala za nedáv. tureckého ka
tanování křesťanstva, že by bývali židé kdekoli v
evropském Turecku pronásledování. Jestliže hlav
ní židovský orgán >Neue Freie Presse« ještě při
počátku války tak hluboce se klaněl Mohamedá
nům, byla to bezpečná známka, že židé v Turecku
ani v nejmenším se nedělili o smutný osud proná
sledované >ráje« křesťanské. Jakmile však byla
od Řeků zabrána Soluň, ihned israelská obec a

ný telegram k osvobození od panství mladoturec
kého. A rozumí se, že zpráva o té gratulaci roz
letěla se ihned židovskými novinami v celé Evro
pě, aby okamžitě všichni národové věděli, jak
jsou židé loyální ke křesťanskému osvobozovací
mu boji. Když půlměsíc ztemněl a zapadl, pak do
vedc žid ihned udělati z nouze ctnost. Teď už se
bude s Tureckem kšeftovati málo, proto se židé
balkánští v pravý čas zařizují tak, aby od nových
pánů tržili zrovna tak, jako dříve od Turka. Nej
bezpečnějším znamením (úplného tureckého maras
mu jsou nynější náhlé kličky a obraty židovské.
Chytrý žid obhlédi situaci co nejpodrobněji a se
znav mor, ustupuje rychle od lože umírajícího, aby
sg okamžitě vmísil mezi těla zdravá.

Soc. dem. úsudek o balkánské válce. Rudá >No
vá Doba« píše: »Je to statečnost, je to rekovnost,
co se vychvaluje u bojujících armád? Není to pro
buzená zvířeckost, není to vlastně už zběsilost
vzbuzená zápachem lidské krve a divým .vírem
válečným?«<— Odpovídáme, že u bojujících armád
křesťanských jest odvaha skutečnou rekovností,
protože tito nešli a nejdou na Turky zákeřně, ale
čelem proti čelu, tak že jsou hotovi obětovati za
šlechetným účelem životy vlastní. A kdo dává
vlastní život v sázku pro dobrou věc, jest rekem
šlechetným, třeba že každá válka jest zjevem ve
lice zarmucujícím, vrhajícím četné -stíny. Jestliže

překvapujícím se staví proti krveprolití, tážeme
Se, pročsoc. demokraté tolik velebí Žižku a husit
ská vojska. Nestoupala zde sveřepost v míře da
leko větší, než u vojáků balkánských? Vypalová
ní měst, ničení kulturních památek, upalování po
kojných katolíkůna hranici-a v uzavřených cha

tách, topení bezbranných mužů i žen v řekách —
to přece teprve nebyly projevy šlechetné rekov
nosti. Ale soc. demokraté provázeli docela potle
skem řádění zákeřných, nezodpovědných, samo
zvaných revolucionářů ruských, španělských a

portugalských, kteří přece se stali pověstnými“
svým nepoctivým ramenářstvím a sobectvím vlast
ních vůdců. A což ta rudá >rekovnost« při demon
stracích vídeňských? Když v Praze a ve Vídni
při rudých demonstracích jízdní policisté padali s
koní, zabraňovaly bouřící zástupy ochranu a první
pomoc, přinášenou ubožákům. Za to však slovan
ští rekové se starají pečlivě i o zraněné Turčíny.
Takový jest rozdíl mezi humanitou junáků křesťan
ských a nekřesťanských. A jestliže nyní soc. dem.
tisk lamentuje nad bojem balkánských křesťanu,
měl v pravý čas poradití, jak by se krvavé zuby
mongolského tygra zavřely úspěšně a trvale bez
války. Z Balkánu tolik let zaznívaly úpěnlivé ste
ny tisíců mučedníků. Ale soc. demokraté, kteří k
vůli jednomu zavřenému volnomyšlenkáři dove
dou demonstrovati ve velikých massách, ani si
nevzpomněli svolati jednu větší schůzi proti řá
dění sveřepého Mongola. Nepoškytli tedy utisko
vaným ani pomoci morální, která by zajisté zna
menala mnoho. A nyní — kdy konečně ujařmenec
svrhl se své šíje způsobem jedině účinným tvrdý
podpatek otrokářův, přichází se s úzkostlivou kri
tikou. Taková kritika však ani v nejmenším besti
alitu vyděračného otrokáře mohamedánského ne
vyléčí.

Také pomoc raněným ubožákám. Slovanští
junáci na Balkáně jako jeden muž nesou svou kůži
do válečné vřavy za dobytí svobody pro bratry
nejvíce ujařmené. Tisíce raněných junáků i v hoř
kých chvílích bolesti a malomoci přejí si uzdra
vení výhradně proto, aby se mohli co nejdříve sú
častniti nových bojů za svobodu. Tedy nejsou to
lidé, kteří by chtěli činiti nároky po několikerém
střelení na velikou osobní odměnu. Jsou to mučed
níci veliké idey, kteří místo ziskuchtivých tužeb
byli by hotovi obětovati život několikanásobný. A
jestliže i zraněný Turek jest tvorem politování
hodným, jemuž dlužno prokázati samaritánskou

službu, sluší se tím spíše věnovati přátelskou pé
či zmrzačeným vojínům křesťanským, kteří nevy

p olupovat a katanovat turecké ženy, starce ati —

Ale jak na raněné Slovany pohlíží tisk soc.
demokratický, o tom svědčí tyto Fádky >Národ.
Listů« ze dne '10. t. m.:

>Právo Lidu« má divné stanovisko vůči vše
mu, co česká veřejnost podniká ve prospěch ra
něných bratří našich na Balkáně, kteří bojují 0
svobozující boj. Tvrdí nesmyslně, že balkánské
státy provedly zločin nejhoršího druhu,poněvadž
prý zapomněly zaopatřiti léky, lékaře a ambulan
ce. I kdyby to bylo pravda, i kdyby bylo možne
opatřiti v případě války ihned dostatek lékařů a
všech potřeb vlastními penězi válčících států (a
jak známo, vlády vyzvaly lékaře z ciziny, aby
konaly službu za plat), pak přece jenom je nelid
ské prohlašovati ochotu a pomoc poskytnutou
skutkem i penězi raněným militaristickou manife
stací, jak to učinilo v pátečním večerníku >Právo
Lidu«. Podle logiky >Práva Lidu« by se měli ra

spěvky na výpravu lékařské a ošetřovatelsképo
moci. »Právo Lidu« se posmívalo kvitancím, kte
ré minulé neděle byly dávány za příspěvky na
raněné. >Právo Lidu« dokonce, nemáme příčiny
veřejně to nyní neuvésti, odmítlo v pondělí dne 28.
října otisknouti výzvu >Žádost za vyslání českých
lékařů«, kterou byli lékaři vyzýváni, aby co nej
rychleji se připojili k vypravovaným expedicím.
Tehdy jsme telefonovali na výslovnou prosbu ko
mitétu výzvu tu, dodanou nám ráno, do redakce
»Práva Lidu«, ale uveřejnění bylo odmítnuto slo
vy: 3A od nás tam nikdo nepůjde. Na to my ne
máme místa.« A v pátek večer neostýchalo se do
konce >Právo Lidu« veřejně vysloviti podezření,
vržené ve tvář nejšlechetnější a nejčestnější obě
tavosti našeho českého lidu a pořadatelů sbírek,
že jest možno, aby z peněz sebraných ve prospěch
Červeného kříže balkánských národů bylo něco
zpronevěřeno! Tu přestávají již všechny ohledy
a my ponecháváme české veřejnosti, aby si uči
nila sama úsudek o těchto projevech naší sociální
demokracie, ve kterých není ani trochu soucitu,
ani trochu humanity, ani trochu bratrských sym
patif a ze kterých mluví jen papírová dogmatika a
zlá vůle. Na raněné v bojích za svobodupolitic
kou v roce 1905přispíval celý český národa při
spíval rád, nikdo se proti sbírkám těm neozval, ni
kdo je neprohlašoval za podporu internacionály,
která především tu byla súčastněna. Myslíme pro
to, že plným právem můžeme žádati od české so
clální demokracie, když ne účast přímou, tedy as
poň neutralitu v této věci, která je věcí lidskosti
a bratrského soucitu.«

K tomu měly >Nár. Listy« dódati, že právo k
podezřívání sběratelů přísluší nejméně lidem ta
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kovým, kteří posud z 6,sbírky na raněné

přes četné urgence nesla E éra»Právo Lidu< mohto“sě vštípiti těkč“ do“ pa

tějších chvílích se nepostarali o jakous takous po
moc pro své ráněné. Vždyť za obrovské bítvy ú
Lúle Burgasu, která víříla tak blízko Cařihradu,
neměla turecká armáda po ruce ani lékařů, ani am

pomoci lékařské. Za to však křesťanské státy u
čimily všemožná opatření, aby jejich ranění byli
opatření i daleko od hranic vlasti. Psal-li jindy ru
dý tisk o chudácích, kteří prý proti- své vůli na
komando musí jíti do boje, patrno nyní, že to byly
slzy krokodýlí. Je-li pravdou, že takový raněný
ubožák zasluhuje politování, protože musil pouze
uposlechnoutl nátlaku mocných.tohoto světa, proč
pojednou rudý tisk chová se k němu tak bezohled
ně k vůli těm, kteří mu rozkázali bojovati? Či snad
soc. dem. tisk chová se zrovna tak nepříznivě k
dělníkům zaměstnaným ve Škodových a Kruppo
vých dílnách na zbraně? Ach — to je jiná. Ačkoli
ti dělníci nepřímo také k válce připravují, ačkoli
jich nikdo násilím nenutí k hotovení zbraní, ptatí
pro ně ochrana rudého tábora zrovna tak, jako pro
dělníky tkalcovské a zemědělské. Proč? Inu proto,
že dělníci hotovící zbraně velikou většinou jsou

bez pomoci — ačkoli dle soc. dem. prohlášení byl
do války vehnán od politiků!! To jest logika Čistě
rudá, které nestranný myslitel nikdy neporozumí.

Přece- zruko pravdy. Austria podobá se staré
mu poručníkovi, který nedovede pochopiti, jak by

Málokdo byl tak překvapen mohutnou silou, zna
menitou připraveností a orlím rozhledem bálkán
ského čtyřspolku jako — diplomacie rakouská, ač
koli naše říše direktně sousedí s Černou Horoua
Srbskem. A že sami Maďaři měli sotva tušení o
veliké vyspělosti srbských sousedů, patrno z to
ho, že krátce před sopečným výbuchem vnutili
Chorvatům Čuvaje. Pýcha zaslepuje. A vskutku
jen fanatik, zvyklý na stálou bujnost své despocie,
spáchati mohl takovou nešikovnost, že za blesků
balkánských, oznamujících velikou bouři, začal se
říditi politikou tureckou. Tak se nezískává srdce
národa k odporu proti počinům pobratimů, které
dělí od Uher jenom řeka. A v samém uherském
Banátě Srbů tolik! Proto mají soc. demokraté če
ští dosti důvodů k pokárání těch politiků v naší
říši, kteří usilují o zastavení vítězných srbských
pluků, poručníkujíce nad Srby jako nad dětmi.
Za to, že velmoci tak dlouho poskytovaly Turkům
možnost k despotickému řádění, má býti nyní Srb
sko vděčno a podvoliti se všemu, co se mu přika
zuje z Pešti nebo z Vídně!? »Právo Lidu« prone
slo tento úsudek: »Srbsko si tělem bývalé říše tu
recké prorazilo cestu k moři Adriatickému. Dosá
hlo mety, po níž toužilo -od samého svého vzniku
a již vstoupí na světový trh. Hospodářský rozvoj
Srbska neměl ve vládních kruzích rakousko-uher
ské monarchie nikde přítele. My nemáme žádného
zájmu na tom, abychom bránili Srbsku tam, kde
je to zcela mimosféru našich státních zájmů, a kde
jde o životní jeho otázku. Zájmy naše na Balkánu
jsou rázu jedině hospodářského. Zasažení rakou
sko-uherské diplomacie do otázky srbského pří
stavu na Adrii přivodilo by jen katastrofu.«

V těch slovech jest mnoho pravdy. Rovněž
mnoho správného pověděno bylo na velikých schů
Zich soc. demokratů, které v posledních dnech
byly konány proti chystaným vojenským inter
vencím evropských velmocí v příčiněbalkánského

skřesťanských« za tak dlouhá desítitetí nevzcho
pPřase ani k jeďiné vážné a pronikavé reformě v
Miakedonii, ač o to bylá tolik žádána, ať nyní po
nechá svobodu těm, kteří dokázali, že to dovedou
lépe a upřímněji. Nyní vtíravé pomoci čtyřspolek
naprosto nepotřebuje. A jestliže velmoci vyvíjeří
teprve nyní horečný zájem o věci balkánské, nechť
pamatují, že měly času na vážné řešení balkánské
rise dávno dříve velice mnoho. Veltnoci se mu
sejí spřáteliti s nutnou výslednicí vlastní nedba
losti. A nepřejí-li si války s balkánským čtyřspol
kem ani němečtí sociální demokraté, tím méně po
tom touží Slované. V době lidových parlamentů
jistě vlády můsí bráti větší zřetel na mínění ce
lých milonových davů, než za čásu různých Met
ťernichů. A všichni poctiví, rozumní politikové

Ridoví jsou toho názoru, že se nemá bráti balkán
ským křesťanům to, čeho tak perně vydobyli.

Kdyby nastalo takové olttrojování, jako se stalo
se smlouvon Svatoštěpánskou, pak by na diplo
macli velmocí uvázla tak černá skvrna, že by se
na ni nezapomnělo ani po tisíciletí.

V stemném« středověku křesťanské státy
svorně chránily křesťanskou civilisací obětováním
stktidců Životů, ale nyní naopak evropské státy
výstápovaly proti křesťanům ve prospěch turéc
kéko barbara. Je-li skvrna již dosti černá, ať se
nerozitikzůje příňým útokem proti obětavým a
keltorně vyspělým křesťanům! '

Sobpie padtátek. Vys. c. k. ministerstvo kul
tu a vyučování nařidilo prostřednictvím c. k. mí
stodržitelství všem c. k. hejímanstvím, abý při
každém hejtmanstvízařížen byl stanam památek.
Aby v evidenci udržovány býti mohly jednotlivé

„památky, má slogžitiza .pogislad,soupis j

E- při kádemii cístíře Přantiška Joséfá v Praze: A
| poněvaděsoupisy vydané akademií nejsou tak ob

sáhlé, aby pojmouti mehly veškeré památky v o
kresu, bude dle rávrhul konservátora Dvořáka sou
pis doplňován. Pro památky, k nimž bude třeba
obsáhlejšího popisu, budou pořízeny zvláštní ar
"chy"soupisné. Jednotlivé úřady farní, kostelíčky,
kaple i soukromé sbírky, pokud majitelé svolí k
odhadu, musejní sbírky cechů a pod. budou míti
ve svých záznamných arších uvedeno, pokud mož
no, cenu předmětů, význam histor. umělecký a li
dový. Též poznamenáno bude, zasluhuje-li před

- mět opravy a jakým způsobem prováděti se má.
Záznamné archy zhotoveny budou dvojmo,případ
ně i trojmo, a to takto: jeden arch uloží se v ar
chivu politického úřadu, druhý u patronátu a zane
se se v knize inventární fary, musea, cechu, města,
okresu a duchovních společenstev dle toho, komu
předměty cenné náleží. Tím bude zamezena ve
škerá výměna a možný prodej obchodníkům, těží
cím z neznalosti památky a její ceny. Prováděním
soupisu pověřeni jsou konservatoři jednotlivých
okresů.

Zachráněná sbírka slovenského Bdového ně
ní, »Opavský Týdenník« píše: »Radostná zpráva
přišla před nedávnem z Moravy: Ohromná náro
dopisná sbírka Kretzova, kterou kupovali dr. V.
Semayer a J. Ernyei pro maďarské museum v Bu
dapešti, byla zakoupena moravským »Zemským
museem«<.Moravský zemský výbor přispěl polovi
nou kupní ceny, aby nám byla sbírka, za níž Ma
wřařinabizeli značně více, zachráněna, aby zůsta
la tím, čím je: Dokumentem lidové umělecké kul
tury slovenské a nestala se representantem t. zv.
»hornouherského« umění, s nímž se provádí boho
pustý švindl. Sbírka Kretzova obsahuje především
na třicet tisíc ukázek národních výšivek sloven
ských a moravských se všech stran a krajů a je
snad nejbohatší studnicí pro poznání lidové obra
zotvornosti a vývoje techniky vyšívací od časů
dávno minulých do dnešního dne. Na druhém mí
stě slušno vzpomenouti překrásných kraslic (0
zdobně malovaných vajíček velikonočních), sta
rých obrazů, z části malovaných na skle. Už ty by
ly by musily dostačiti, aby nám sbírka zůstala za
chována. Ale nejcennější je keramická část Kret
zovy sbírky, výsledek přímo vášnivé činnosti sbě
ratelské. Výroba keramiky kvetla na Slovensku
tak mohutně, že ani dnes, po tolika -letech úsilov
ného sběratelství a výhodného obchodu, nejsou
poklady Slovenska vyčerpány. Kretz, jenž časem
dosti věcí odprodal, prodává moravskému museu
téměř dva tisíce vzácných předmětů. Jsou mezi
nimi celé stolové příbory z továrny holičské, jež
dodávála své zboží hlavně rodinám panským 'a
měšťanským. Z téže továrny je také řada nádobí
rolnického, venkovského, jež se však skoro vý
lučně shotovovalo v habánských dílnách ve Vel.
Lévarech, v Stupavě, Sobotišti, Bolerázi, Dobré
Vodě a j. Sbírka Kretzova, sáhající od stoleti 17.
přes rozkvět habánské výroby až po dobu jejího
úpadku a konce, chová takřka všecky druhy malby
dekorativní, varianty formy v okrase i tvaru ná
dob, skýtá nejdokonalejší obraz keramického prů
myslu slovenského a bude z nejkrásnějších oddě
lení moravského zemského. musea, kde se jí jistě
dostane zasloužené pozornosti nahodilých ná
vštěvníků i vyškolených odborníků.<

Již pátý ročník »Studestské Hildky« zahájen
vkusně vypraveným dvojčíslem, které- poskytuje"
velmi mnoho poučení. Podrobný, pečlivý referát
o sjezdu České Ligy Akademické stane se inte
ressantním pro každého katolického| intelligenta.
Nacházíme v něm jasné zrcadlo ideálního a dobře
promyšleného vzmachu katolického studentstva.
1 jiné články jsou věcné, velice informativní. Pra
ktické pokyny, udílené stejně smýšlejícím, nemi
nou se jistě s cílem. >Studentská Hliéka«, orgán
dorostu katolické intelligence, zaslouží | podpory
všestranné. Vychází koncem každého měsíce kro
mě hlavních prázdnin. Administrace v Praze ll.,
Voršilská ul. č. 1, Předplatné i s poštovní zásilkon
ročně pro studující 2 K, pro nestudenty 3 K.

Vychovatelské Listy, orgán >Spolku katolic
kých učitelů českých a Sdružení katolických pro
fessorů českých«, zavedou, jak čtere v posfednígi
čísle, v příštím ročníku >Hiklku profešsorskou«.
Budou si tedy všímati nejen všech důležitých otá
zek školských a kulturních učitelstva škol obec

sokých. Budou tedy orgánem opravdu veškerého
učitelstva. Upozorňujeme již nyní na tuto revui, jež
se stane tak nezbytňou pomůckou všech katolie
kých paedagogů. — Roční předplatné 6 K zasílá
se administraci ve Valašském Meziříčí.

Restismus v prakst Jak >realisticky« psaly
samy pokrokové listy o kongrest oucharistickém,
to nyní dosvědčuje říjnové číslo sarhé Masaryko
vý sNaší Doby«, která mimo jiné přiznává, že >Po
krokové-listy přinášely jen odmítavé úvodníky,
posměšné feuilletony<, ale obsahově že nerefáro
valy, takže čtenářstvo neví, jak vnitřně « obsa
hově vypadal eucharistický kongres .... IKds
však si dal záležeti, aby stopoval jednátí sježdis
vé v některém českém klerikálním časopise; mý
slídn.žo každýnašelmitihežajnaváko. . OWět

ženskou a prostředkem k náboženskému prehlou

bení, .. aje účinkoval trvale právě též mocísřákonábajengitéki spevů.Lci, k duši člověka. ..opeta Boě jest dokú
mentem katolické zbožnosti, projevem katolické
duše.« Atd. — Zkrátka tedy realisté jako patentní
držitelé věcné kritiky a >»průkopnici nových idel
náboženských«< odbývali sjezd chlapeckými ne
zbednostmi. Když v Praze byly ohlášeny vážné
přednášky universitní o útvaru.a významu růz
ných vyznání, Masarykovi žáci bojkotovali příle
žitost k poučení skoro vesměs. Sám >Čas« stýskal
na tu velikou apatii. A pak 'se někteří lidé domní
vali, že hromadný studentský potlesk nad Masa
rykovými protikatolickými šlágry jest bezpečnými
znamením, jak chtějí mladí masarykovci luštiti o
tázku náboženskou positivně. Ze všeho toho tažení
zbývá negace a cynický úsměv, který nic zbudo
vati nedovede. A byl-li provázen docela i takový
mohutný, davový projev náboženský, jakým jest
eucharistický sjezd, pouze jedovatými poznámka
mi, pak si dal zdegenerovaný realismus vysvědče
ní, že o velikých manifestacíchširých mass vážně

. a věcně vůbec přemýšleti nechce.
Také vlastezectví. Na Balkáně křesťanští vla

stenci, kteří naprosto nepotřebovali volnomyšlen
kářského letkvaru k >sežulovění povah«, prolévajší .
provlast krev, obětují i při své chudobě k vůli
svobodě spřízněné krve zkrátka všecko. V Če
chách krátce před tím provalila se aféra sobectví
Rašínova a Drnkova, ozval se z řad nejpokroko
vějšího učitelstva výkřik: »Zahoďte ideály!< Při
volbě zástupce učitelstva do c. k. okres. škol. ra
dy v Č. Budějovicích hlásili se někteří čeští uči
telé německy. Při volbách doplňovacích do před
stavenstva a při volbách do rozhodčího soudu Ú
razové pojišťovny dělnické v Praze jdou autono
mističtí sociální demokraté společně s německými
kapitalisty a hlavním jejich stanem v Liberci. A
pak prý pokrok rovná přeraženou páteř!

=
Živnostanskéilké.

Postup orgasisace křesí. sociálních živnostní
ká, Předseda sírany křesť. soc. na-Moravě posl.
J. Šrámek na schůzi v Přerově dne 10. t. m. vybí
zel důrazně k organisování živnostnictva křesťan
ského ve městech, což jest prozatim úkol nejča
sovější. Volá živnostnictvo do práce, ježto právě
od nich očekáváme přerod ve městech. Při toňs
ovšem nepodceňujeme sílu a význam stavů intel
ligentních. Vždyť i s nimi začínáme. Ale mustimě
jim dáti podklad v lén. Pak přijde intelligence sá
ma, a to bude korunou díla. — Nechtěli jsme vy
tvářeti zvláštní organisaci stávovskou. Ale ne

osvědčilo se to, vystřízlivěli jsme brzy. Přišel o
sten živnostenské politiky a tu jsme nesměli živ
nostnictvo naše nechati jí na pospas. — Malý živ
nostník byl dosud zvyklý poslodchat, a zejména
naši křesťanští a vůbec konservativní živnostníci
báli se své přesvědčení vždy a všude uplatňovati,
že tc jižani dále.nešlo:Živnostnícinaší však se
dnes již báti nepotřebují. Máme takovou armádu
zákazníků, že je vyhladověti nedáme. V otázkách
společných se nebudeme oddělovati, budeme však
přes to samostatně postupovati. Máme.své názory
©:politice:živnostensítě:Tu dosavádní,která se vy
bíjela jedině v malomocném naříkání a v papíro
vých bezcenných resotucích, nechceme pěstovati.
Živnostenská politika stává se důležitou částí stře
dostavovské politiky. —Středostavovská politíka
může se pak zdravě rózvíjeti jen pornocí a přispě
ním naším. Proto nám musípodat ruku, kdo chce
dcbro živnostnictva. Nejsme zpátečníky, i kdyby
několik milionů pokrokových pánů nám tak nk
dávalo. Však líd za chvílizačne otvírati očí a po
zná, coje mu opravdu k lepšímu a pokroku.

Ministerské nařízeái o uístrovských zkouš
škách. Pro všecky zemsképolitické úřady 1. L m.
vydán vnýos o konání mistrovských zkoušek.Kdo
s úspěchem složil nástrovskot žké jest o
právněnpoužívati tttulu.zkoušeného mistra přísluš
né živáosti“ Živnostník může složiti zkoušku před
společenstevní komisí příslušnéživnosti nebo před
některým z ústavů, uvedených v min. nařízení ze
dne7,srpna1910,pokinémajíprávokekorání
zkoušak: pro příslušné řemeslné živnosti. Pro Ita
don 'zitušební komisi ustanoví polit. úřad okřesní,
résp. zemský jen jediného předsedu,jenž net
mít kvahfikaácí pro živnosti v úváhu přicházející
pří příslušné zkušební komisi.

Vojeksté dodávky maloZivávotouskéaa r. 1913.
Ministerstvo veřtných prací zádilo společeňstvůní
ntfoživhostětiškým, fákož i tíi kům to
várfini dodávku vojenskéhosukra k dodánídó
15.fédna'a 15.červehice 1913.Současně zdálo. rů
isterstvo 1Aproc.podíl na konfékčáfpráci pro č. 4

nevtéňnteým.Práci kotřekétí nutňo (ve3
Witch a týMoitétr břišina,Bodlétí atá
HA07 poohedovézt Tayo dk zaO



nokte 2. Pouzergláštů. má býti zhotoveno 160.060
ks; a také tisíoé jiných druhů úlátorem.

stav maní býti zachován v zájehusoci

áiní.Sovbováhy:d spokojenostiv párodech:VibePokratůjejak" sprolelarisování"dělnýchtříd,ták
vzrůst Rapi
filosofii.praví, že-vymírá ten stav, který se stano
viska duševně vychovatelského jest nejvhodnějšík
vytvoření mravního charakteru jednotlivcova. Ye
středověku střední stav kypěl velikou-silou a pro

pí
še: >Vložíme-li-na -jednu- misku-spokořená“sřjce
středověku a na druhou spokojená | srdce

dneška, padne jistě na váhách první dolů. Němá
me šťastných lidí.

Doba moderní nezadá si mnoho s dobou staré
bo Říma, kdy jednotlivci kapitalisté ujařmovali to
lik milionůschopných pracovníků. Ten sociální roz
vrat zle se vymstil. Nyní by,k tomu došlo také.

koli živnostnictvo zarylo pluh s plnou energií, vyo

raje úrodnou brázdu. Proto možno úsilnou pracímnoho napraviti.

— Í !
Přes miliardu ztrát ma kursu. Rakousko-Uher

na Balkáně, přes-to však zaplatilo už značné ú
traty válečné. Průmysl, obchod, živnosti trpí veli

ve válčících státech. Přímoobrovské jsou však
ztráty, které utrpěny byly na bursách následkem
Klesání kursu cenných papírů. | Příčinou tohoto

ode dne balkánských nifiřisací, přesahuje již ny
ní jednu miliardu korun."Čítáme-li, že kursy akcií

klesty průměrně o 10 prácent, ztratili majitelé ak
cií na akciích ohromný 800 mil. korun, kdežto ztráty na rentách 'a Jin
ukládacích hodn

nouti na nejméně“

sky židovských spekul než válka na Balkáně.
Ztráta na kursech na vífeňské burse od 30. září,

lze. zčěla
mil. ko

bezpečně odhad
. Na bursách v Pa

"Hži v Londýně a to Ještě mnohem hor
ži, protože tam rflifímnókem Vite papírů postiže
ných zemí. Že klešní Krsů způsobilavíce. speku

-lace židů než opr vidno z toho, že
poklesly na př. značně i akcie severoamerických
drali. které přece jistě nejsou válkou nějak dotče
ny. Ačkoliv nutno v tom viděti i s jedné stránky
ozdravný proces, když vítr na burse smete papí

ry nereelních podniků, přes to nelzePoe ujanty do
celasprostit nas tétomiliar á každý

ženy, žá
Právo

občan. V jisté obci,když byly
dal poplatník též vidět doklady k jednotlivým po

. Jožkám ve vydání, bylo mu to však odépřeno. Věc

dostala se až k správnímu Soudu,a E nágod v.v, 1912, č. ex. 1 10.581., že každý o právo
nejen do účtů nahlédnout, nýbrž i správnostjednot
bivých položek zkoumat; proto na požádání
museli mu býti dány účetní dok

Zákaz můhktibovati. Následkérk

pozvání“k: ph koncertům,diváčélnímpřed:stavením a poddliným zábav
tým sbírkám(sáBiskripcím)n Rida če v
$ednotlivých kancelářích místodržitelství a zem

um nuceno vydáti normativní předpis, dle něhož
pozvánky k zrňíhěným zábavám, jakož i ke všem
sbírkám (subskripcím) v úřadních. místnostech

„místodržitelství a zemské školní rady se zakazují.

Biskupská
-knihtiskárna

v Hradci Králové

nabízí své ochotné služby ku
provedenívšech zakázek
z oboru knihtisku. —-—

Vyřízení správné a rychlé.

« >Ceny mírné.

Velodůotojnému
duchovenstva a

úřadům dovolujesi dope
raěiti veškerékostelnínádohy a

MEA A o: monstrou0, kalichy
srteny. ,

sám
vyhovojící. Btáré před

opravuje v původní ten aDislatí a nebo
piatku za nové vyměňuje.Hotové

Předmát neb výkresy zasílá na uúsku franko bes závssnosti koupě.

Pl mpadáoman rn až
W, jídelní náčiní so stříbra pravého

Včínského vědy na skladě.

čer se ry ©reobonyboje mnejvyššíosny.

PRÁRUTV?V,,Ad. Karoliný MAR, dá 12 a
p m —o ——

Dvě prostranně-místnosti

K. V. SKUHERSKÝ,
© a kdvornítovárna nábytku , Bradcl Král.

Svatá zpověď
generální,

l a upravil ,
vldp.Pránt. Miro probošt v Litomyšli.

S povoleníh něki. biskubáké kokdstdté: „Tento

odporučuje.“ (Ordinar. list.)

návce 50—100 exemplářů po 20 bal

O“ Rozesílá se nejméně po 10 výtiscích. "SN
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VÝPRODEJ.

každémurýbodnýadobrýnákup.

Vdotě podepssný

L
Jelikož svůj dosavadní kožešnický závod
přeměnímpouzena velkovýrobu
E edarko čepic,

úebonín ntmním úřadin!

Odbornýzávodpeziavovátský

GAUDENU APPL,
| UTOmMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění ;

vějte oltářů, vbšte
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení: veškerých slohů vzorné.

Rozpočty a nákresy zdarma.
Na požádání dosiavím se ihned.

POTŘEBUJETE

SVĚTLO ??
Doporučuji k nastávající době:

se zárukou pravosti jasně a bez
zápachuhořící 1kg.za 1K 90h,oviškyhospodářské,kus2,46h| kg.za
1K4h

ovíškystearinové, 1balíček60, 80, 88h, 1K,

za nejleváější denní ceny.,

JOS. JELÍNEK,

Paramenta.

výráce V. Něskádlá sjh
(protokolovaná firma)

blonném

"ke£1.link,kedvav ye
| oroněne E71. valěkáa častovyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů E
spolkových praporů a kovového náčiní |

Conn „vsorkyi rouchahotová a akázko

P ZP ak m

ssací ievropské soustavy, domácí varhany
néhotonu, plana a Planina osobněrto
várnách vybraná půjčuje a za tovární osny
dodává (tež na měs. spi. od 10 K)

Jos. Malý, řidKkůru,Čtělav,

PARAMENTA

PTE
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U i ná
pat ERA ze oojrýbedatkanojovadjíle

ksla pramen
rádi praporů. příkrovů, koberců a

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

: Tisíce uznávacíchreferencí aodporučení. —

Obrázkové oenníky, rozpočty, vsory a.i vésbožíkvýběra franko.
Bós velkoměstské rošie vo vlastních dílnách *

pomech, lerné pracovní síly na vomkovů,čímě lovnější
osBy aš o 20%/,neš všude jinde.
Sabil.100lot trvání n40lot. vlastníčinností.

Adrosování vědy doslovnése vyprošuje.

| dosel Štěpán,
"odborný pozlacovač pro přákekod
| v Pardubicích,

„aátodsvůjveledůstojnému©dudho

a přezlacování

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

nákbrobníchkřížů,
alsoealpísma srůzných předmětůvenkáse „nale
(sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám.celá

nová chrámová zařízení

v kašdémslohua„orojní p. umělecém.
Plány a ros vuj pryanyendým-k ústnímu j dostarímse na požádánítak

bez nároku na cestovné.“
Mnoho ých uznánípo race aDroazová
. — mátní medsilie z výstavy v Pardubicích.

ORY>Závod založen r. 1898. "iy

— ,———— z—

ŠJan Horák,soukenník
i. Rychnověnad KněžnouiX zasílá na požádání vždy

dle roční salsony nekot Ž
nejnovějších druhů pravých

X vinčných láteksvé vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
zemských. *

Četná uznání zvláštěz kruhůvele

x důst. duchovenstva svěděř'opoctivé .ob- ff
Sluze mého „ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
n Učiňte, prosím, malou objednávku na

p" zkoušku. M; Velejemné látky na teláry.
-'T608naoplátkybezzvýšenícen!

KŽ8DX CBDX SEDXB6DX H6BX

NABYTEK
KOBERCE

koupit nejvýhodněji co do jakosti i ceny přímo
v osvědčených závodech firmy

AD. NOVOTNÝa SPOL.
v Týništi n. 0.

| Zástnpoe:Hynek Kodym, Vinohrady, Blanioká ulioe čís. 6.

Sklad táž: Olomouc, Česká ulioe.18.
O výhodách se přesvědčíte, dopíšeteli si hned

o náš nový obrázkový cenník čís. 60.

Divadel. kukátka
s koženým pouzdrem již od 9 K výše,

lorgnony, teploměry, lupy ul
eS doporučujeTKAREL VAC

. závod optický, bodinářský a zlatnický
W ERADOI KRÁLOVE, blíže Adalbortina.

Mešnívina*i
zaručeně pravá

dodá na objednávku
od 10 litrů výše

vwbedničkách

Jan Košťál
hoótelier v Adalbertinu

v Hradci Králové.

Ceny za litr od 90 hal. výše.

(W věrní společnost,zapsanéspolečenstvo sručenímobumseným
wuHradol Králové,
u (proti Grandhotelu)

příjímá vkladyna knišky
== za 449 až B“ =

úrok ato dle výpovědi.

"/ Bložnílístkynapožádánízdarma.moo
——

sd JEŽEK,
elektrotechnický závod

v Hradol Králové, Svatojanskénám.6.18
Zařizování Velkosklad.

elektrického Justrů,|
světla, elektrických

- telefonů. ventilatorů,

hromosvodů. dehličok.a přístrojů.
, Dynama. Aražení

Motory. - 8 topení.
; Instalační

Žárovky: materiál za
Osram, tovární oeny

Tungsram,

Tantal. Solid.obsluha.

o a“
MIV A NyJÍ
l
ní0B

dán

KM9ee€»

rozpočty, akizvy | odborná rada bezplatně, Bea
vší závaznosti ku definitivní objednávce. 3

OR" Besčetnéveřejné| „sama pochvalnáorná
9 Zalešeno roku 1868

prací i oeluloidové, máprsenky, birety

Patentní náprasaky
bez háčků

-Zakázky obratem:“již
PB“ 9 vyřizují.

n .
Hradec Králové,

Jitíkova třida 239,
——

Hantg,.Kies Ab38
——Nejlevnější oenyt



čtvrt roku 2 K 50h |
na půlroku óK—h |

Dosti krveprolití! |
Sleduje-li Rakousko opravdu na Balkáně vý

lučně své zájmy hospodářské, jest s podivem, proč
již dávno nevešlo s kulturními národy balkánský
mi (Jihoslovany) v lepší obchodní spojení, než s
těžce chorým Turkem, který přece nemohl na
dlouho býti předním představitelem balkánského
trhu. Turecko bylo pro nás studánkou, která vy
sýchala očividně.

Zlepšily by se valně naše hospodářské pomě
ry. kdyby 1 Rakousko zdolalo na poli válečném
Srby? Pozorujme, jak již nyní se naříká na dra
hotu. Ta by v ruchu válečném ještě značně stoup
la. A ta mobilisace! Počítá se okrouhle, že Ra
kouske má v době iníru řádně vycvičeného vojska
395.000, ve válce 2.160.000 mužu. Uvažme, jak o-;
brovský náklad by vyžadovaly pouhé pohyby,

těchto divisí ještě před započetím bitev! Jestliže
by Rakousko zvítězilo, můžeme počítati, že by
svou ofensivu zaplatilo nejméně stem tisíc mužů
mrtvých a raněných, protože by Srbsko sotva šlo
do války s naší říší osamoceno. Padli by tak nebo
byli zmrzačení mladí lidé, kteří v době míru mo
hou bfti nejslibnější oporou hospodářského- roz
machu. A nejméně půl století by krvácelo rakou
ské finančnictví z ran, než by nastala finanční rov- ;

nováha. Byl-li by jaký prospěch z vitězství pro i
občany rakouské vubec, okoušela by ho teprve|
třetí nebo čtvrtá generace. |

Vzpomeňme si, co již stála milionů Bosna S

Hercegovinou! Ačkoli tyto země netoliko umož- |nily Rakousku svobodnější obchod, ale docela při
padly k naší říši, posud nám hospodářsky daly ta
kový asi zisk, jako dříve Piemont. Aktiva posud,
nepřevýšila passiva. |

Přes to však rakouští agrárníci, kteří zároveň
s uherskými nesou velkou vinu na hospodářském|
napietí rakousko-srbském, ve Vídeňském Novém |
Městě zvedli pokřik velice vzrušující. Konala se
tam schůze dolnorakouského svazu selského, na
níž posl. Dr. Stockel s pověstným rytířem Hohen
blumem štvali proti Srbsku velice nerozumně. By
la schválena resoluce, v níž se žádá vyřízení srb
ské otázky třeba i způsobem válečným. Hohenblum
ukázal, že se nechce báti bajonetů srbských vojá
ků, ale spíše přívozu dobytka srbského do Rakou
ska. Křičel: »Nám jsou srbští vojáci méně nebez
peční, než srbští voli!«

FEUILLETON
Jak jemeopravovalisochu.

(14) Máme u nás na náměstí vítězný sloup se !
sochou Panny Marie z doby >»protireformace«, ja- |

|
i

kých je v Čechách více. Sloup potřebuje opravy,
neboť za padesát let pozlacení zčerná, sem tam se
něco ulomi, odpryská, prachem pokryje. Tu třeba ;

kámenluhemomýti,oškrabati,zlomená,k
místa vyspraviti, spáry v podstavci stmeliti, vy
Slapané stupně obrátiti, sochu a dolení sousoší po
zlatití.

To ii napadlo, když jsem poprvé na ni se |
zadíval, třeba bych nebyl odborníkem. Byly zde
úroký z nadace určené na opravu. Začal jsem vy- i
bírat: a sehnal jsem od poměrně nezámožných ka
tolíků slušný obnos, který dle rozpočtu svědomité
ho sochaře úplně stačil, tak že se mohlo s prací po- ©
číti. A kdyby to bylo na venkově, také by se za
čalo.

Ale v iněstě mají uměleckou komisi, a tu třeba
respektovati již z toho důvodu, aby se kritice a
všelikému mudrování podvázala křídla. Též poli
cejní úřad musil býti vyrozuměn, ježto na náměstí
musilo se postaviti lešení. Městský úřad vyžádal
si dobrozdání komise, jež vyznělo v ten smysl,'
že je socha neumělecká, za žádnou opravu nestojí
a že by bylo nejlépe, postaviti sochu novou, pro
tože zlacení a nátěr naprosto dnes se stanoviska u
měleckého se nepřipouští a ubrání materiálu o 3
nm že je nemožným z toho důvodu, ježto sloup|
by ztratil na svých nynějších rozměrech a neod

povídal by proporcím náměstí. I jinak je to prostře- dek drahý.
Dobře, myslím si: Když páni chtějí novou, |

všech důvodů nás činí zodpovědny za činy křesť.
seciálu vídeňsk'ch, ačkoli proti násilnictví vídeň-'
skému tolik protestujeme. Co však říkají slovům
Hoherblumovým? Tento pán jest přece centrál
ním inspirátorem rakouských agrárníků vůbec, te

spěch agrárních kandidáti. Agrárníci čeští zasedají
společně s dolnorakouskými v ústředních hospo
dářských institucích a na komando Hohenblumo
vo protestovali proti nynějšímu ministru orby Zen
kerovi. Proto tento pán není od českých agrárníků
tak daleko!

EEN ee, | RočníkXVIL|

chraně říše cizí,
. pravoslavné!

Kde jsou dukazy, že by Srbsko znásilňovalo
náboženskou svobodu Mohamedánu? Nečinilo pří
koří Mohamedánům ve vlastní své zemi ani ten
kráte, když hned vedle hranic byli Srbové od Tur
ků mučení bestiálním zpusobem. Divnou úlohu u
kládají Velkoněmci a jiné živly Rakousku! Naše ří
še by se měla snoubiti s půlměsícem proto, aby
nemohli Srbové zavésti do Albánie ani trochu po
řádku.

Srbský přístav na pobřeží nynější Albánie by
Cislaitanii neuškodil ani za mák, jestliže se obchod
ní smlouva účelněji upraví. Naopak bychom se pak

mající obyvatelstvo katolické a

ma k takovému válečnému výkřiku podnítili, že

příčiny, že agrární tisk lže o závod s pokrokář
ským, jako by si přáli »klerikálové« čeští války se
Srbskeni. (»Venkov« dne 17. t. m. šel tak daleko ve
své lhavosti, že nazval docela Myslivce s Jungrem
vomahači šlechtických klerikálů!) Jestliže si přeje

dovský kapitalista, ať jen dobrovolně narukují, jako
to učinili poslanci srbští. Pak se spíše dá věřiti, že
že jejich rakouské vlastenectví jest upřímné a že ne
chtějí, aby za jednotlivce tahaly z ohně kaštany
obrovské davy lidí, kteří do války nemají chuti nej
menší.

hájiti nedílnost Albánie, národní a náboženskou
svobodu tamějšího občanstva. Bylo by dobře, aby
se napřed postaralo na př. o snesitelnější národní

„právo uherských Slovaků, českých menšin, koru
tanských Slovinců. A jaké vlastně náboženství by
se těšilo v Albánii protekci Rakouska proti pravo
slavnému kříži? Vždyť přece kmeny albánské ne
tvoří kompaktního celku národního. Někteří mají
docela jazyk řecký, jiní srbský. A valnou většinou
jsou Mohamedány. Apod 'jhem mohamedánských
Albáncu nechtějí živořiti sami Albánci křesťanští.

proti srbským požadavkům utvrzovati vládu půl
měsíce? Logika vídeňských a peštských židu jest

dářského neštěstí, má se těšiti privilegované 0
snad se také uhodí přes kapsu a zaplatí, co bude
scházeti. Nejdříve zkusíme to jinde. Záduš má, ať
porntůže. Patronátní úřad souhlasí, hejtmanství ne
ní zásadně proti tomu ani konsistoř, ale je tu mí
stodržitelství. To vyžádalo si přirozeně dobrozdání
c. k. stavebního úřadu, který je však zcela jiného
názoru, než umělecký místní odbor. Je proti od
stranění sochy a navrhuje důkladnou opravu, která
by stála tolik, že by za ni pomalu mohl pořízen bý
ti nový sloup. Není ani proti nátěru, ani proti zla
cení, jen je proti nahražení sochou novou.

Tu si však někdo vzpomene, že jsou na světě
také konservatoři a že by také ten mohl býti otá
zán, aby rozhodl v rozporu mezi komisí a staveb
ním úřadem. Konservátor skutečně přijel, sochu o

na diety. Dobrozdání znělo: Socha není umělecká,
nedoporu

nýbrž jen tolik podniknouti, mnoho-li pro udržení
statu guo s ohledem na zachování starobylého rázu
třeba.

Ten status duo, jak vidět, je velmi pobodlný
vynález. Není k němu třeba ducha namáhati, ne
stojí ani moc nákladu a lze ho použíti všude, v po
litice, umění, diplomacii — i v těch našich kněž
ských kongruových platech.

Byli jsme tedy po dvou letech tam, kde jsme
původně začali — u statu guo. Ale k čemu bychom
měli byrokratický aparát, kdyby každá věc nepro
dělala to, čemu se říká circulus vitiosus (bludný
kruh), a kdyby bohatému záduší se neulehčilo?

Místodržitelství poslalo celý akt k vyjádření
konsistoři a tato postoupila zase mně a já — od
: jakživa konservativní — opakoval jsem svůj pů
vodní návrh, který kryje se s názorem konservá
tora, aby se udělalo, co se za 700 K udělati dá. K

starává výhradně pruvoz urezi Srbskem a Rakou

čeho se tolik obávají?
Politicky nás Srbsko svým přístavem ohrožo

vati nemůže, i kdyby přístav proměnilo ve váleč

|

|

námořní moc jako Rakousko?
Proto voláme ze srdcí všech českých katolí

ku: Dosti krveprolití! Šetřme svými silami na o
branu proti nepřátelům skutečným. Jestliže se dal
bez krve dojednati spor věcnější z r. 1908, pak ny
ní mírná dohoda jest možna ještě spíše.

Jihoslované a čeští katolíci.
Když vypukla v minulém století veliká osvo

bozovací válka na Balkáně, židovský tisk vídeň
ský odbyval ujařmené Jihoslovany kopanci a po
směšky. Zato však čeští katolíci dávali průchod
velikému nadšení nad úspěchy Rusů, Srbů a Bulha
ru. Jihoslované nehlásili se ku víře katolické, přes
to však čeští katolíci nezapřeli spřízněnost krve.
A sympatie pokračovaly dále, zvláště když se vi
dělo, že pravoslavný Jihoslovan chová se k české
mu katolíkovi daleko srdečněji než katolický Ně
mec.

„Když v posledních čtyřech letech turecká kr
vežíznivost mučila tisíce Jihoslovanů, hrál si po
krokářský tisk na slepou bábu. Docela i Turky lec
kd< chválil, jako by nevinně prolévaná krev ne
stála za napsání několika protestních lokálek. Zato
však tisk náš horlivě upozorňoval, že povinností

menzolských hord.

vůli tomu však nepotřebovali jsme choditi k Pllá
tovi, zastavovat se u Anáše a Kaifáše, dokonce ne
bylo třeba obtěžovati Heroda a nejméně bylo tře
ba ulehčovati kostelní pokladně. A páni to udělali
ještě lacino, protože ležíme na dráze. Jak pak kdy
by musili někam za Lanškroun?

Nejinak se vedlo blízkému kolegovi, jemuž
zedníci odkryli při opravě kostelního vchodu zby
tek starého románského portálu, jako posledního
svědka nejstarší křesťanské doby v Čechách. Cho
dili se na to -—dokonce snad asi 2 léta — dívati ja
ko do panoptika, práce se vyjednáváním a psaním
zdržela, stálo to peníze a konec konců — zachovat
status guo. Tolik věděl farář a stavitel hned.

Vzpomínám si, jak sesměšňuje Bolanden v
jednom ze svých románů komisi pro zachování
starožitností, jíž se dostalo k uchu, že v jedné vsi
našli v zemi kosti a staré brnění. Páni přišli, dali
hlavy dohromady a rozhodli, že má býti brnění,
jež pochází ze 14. neb 15. století, uloženo v mu
seu. V tom přibelhá se k davu lidu, zvědavostí pu
zen, nejstarší obyvatel obce, stařík s dýmčičkou
v ústech, a když to vše vyslechne, povídá: »To bu
de asi mýlka, pánové, vždyť já při tom sám byl,
když tu ve francouzských válkách pochovali naše
ho kyrysníka.< Kdyby nebylo pantáty, bylo by to
brnění ze 14. století. Věda jest neomylná!

Proto mravné naučení: Starejme se o staré
památky sami, studujme církevní umění, opravuj
me jednoduše a vkusně, hleďme zachovati, co se
zachovati dá, ale — kde to jen trochu jde a nejed
ná se o věc vážného dosahu, dělejme to — bez ko
misí. Kolik hlav, tolik smyslů, a kolik komisi, to
lik návrHů a tolik diet. Hlavně si však pamatujme,
že dnes panuje status guo všude — jen ne na Bal
káně.



V předešlém měsíci vypukla tedy nová obrov
ská osvobozovací válka. Jihoslované přestalimlu-!
viti k hluchým uším velmocenských diplomatů a
sáhli k svépomoci, která byla nutně vyvolána ne

rodů mocnějších. Zodpovědný tisk našich katolic
kých organisací vítal vesměs nadšeně každé ví
tězství slovanských spojenců a vybízel ke sbír
kám na raněné slovanské bojovníky. Nedal se má
sti chladným, protestním mentorstvím soc. demo
'kracie, která se stavěla proti velikolepému osvo
bozovacímu zápasu.

Ale teď pojednou 16. t. m. přichází >Čas« a lže
proti vší jasné pravdě: »Klerikálové v Čechách ja
ko vždy (!!) odštípnuli se od národa. Notují vídeň
ským šmokům, štvou do války s Ruskem a se
Srbskem.: Lež jako topor! Celká kniha by se se
stavila z citátů katolického tisku, které svědčí, jak
našinci varují rakouské kruhy před nátlakem na
Srbsko, jak dokazují, že požadavky Srbů jsou 0
právněné.

Ne - katolíci ani tentokráte se neodštípli od
národa. Jestliže hájí českou řeč, víru po otcích
zděděnou a český majetek proti vídeňským židům
a proti komandu semity Adlera, pak stojí při ná
rodu. Jestliže lidu sdělují. jak volnomyšlenkáři,
rozrážející národní solidaritu konfessními štvaní
cení. jsou ve službách cizího elementu, pak z toho
má národní myšlenka prospěch. Katolíci čeští ne
chválili Mlaloturků (jako tisk pokrokářský), nedělají
reklamu židovským germanisačním školám, nevo
lají do Prahy k přednáškání německé volnomy
šlenkáře. Také náš tisk nedělá si posměch z mábo
ženského přesvědčení českého lidu venkovského.
Proto národními odštěpenci jsou v přední řadě ti
lidé, kteří slouží s rabskou ponížeností němec
kým židům a jejich bankám.

Ale na jedné lži neměl pokrokářský tisk dosti.
Na př. týž »Čas« dne 20. listopadu znovu se ozval:
>Kde je v Rakousku strana válečná? . . . Nejprve
klerikálové v Rakousku jsou tak drzí, že štvou pří
mo do války, jednomyslně(!?) bez rozdlíu národ
nosti.« Ani Ferrer před soudem tak drze nelhal ja
ko Masarykův denník. Kdybychom si ani nevšimli
katolického tisku českého, podívejme se na kato
lické Slovince, Chorvaty a Slováky! V územích
těchto národu katolické vědomí jest pevněji vko
řeněno než v Čechách. A jak si tito lidé počínají?
Davové manifestace pro Jihoslovany, jásavé člán
ky nad vzrůstem srbské síly mluví řečí tak hříma
vou, že balamucení >Času< při tom zaniká jako
cvrlikání vrabce před hlasem Ivím. Chorvati, dě
dicové velikého Strossmayera, že dráždí Rakousko
do války proti Srbům? Projevy ve Splitu, Záhřebě
atd. snad také svědčí, že »klerikálové jednomyslně,
bez rozdílu národnosti . . .!?<

A v Čechách? Stanovisko své jsme vyložili
jasně netoliko my, netoliko jiné zodpovědné listy
katolické, ale i naše schůze a sbírky zcela mani
festačně.

Leč »Čas« pátral pomocí drobnohledu svým
argusovsky slídivým zrakem po nějakém chmýří
na velikém plátně. A objeviv mola, který ani na
to plátno nepatří. podvádí veřejnost dryáčnickým
alarmem, že »klerikálové bez rozdílu . . .«

Na př. hrabě Sternberg, který již dávno po
slancem není, a jako takový nebyl ani přijat za
člena našeho křesť. soc. klubu, napsal dne 8. t. m.
v »Union« (tedy ani v »Hlasu«, ani v Našinci« ani
ve >Dni«): »Úlohou Rakouska je, abý — — utvo
řilo katol. vůdčí velmoc západu proti autokratické
ruské pravoslavné rodině.« Tohle nazývají pokrok.
listy drážděním »klerikálů« k válce.

Proti Sternbergovým slovům v zápětí se o
zvaly samy »Lidové Listy«, orgán konservativních
katolíků.

A my k protestu »Lidových Listů« i jiných ka
tolických časopisů uznáváme za vhodno připojiti
několik vážných poznámek.

Kdo vlastně štve do války?
Německé listy volají, jak jest potřebí, aby Ra

konuskoutvrdilo svůj patronát nad katolickými Al
bánci a aby hájilo právo katolíků na Balkáně vů
bec. Na to odpovídáme, že Rakousko v přední řa
dě mělo by velmi mnoho práce s obranou katolíků
vlastních. Vláda by se konečně mělá postarati, aby

zednářských židů a soc. demokratů jako se psan
cem v jeho vlastní domácnosti.

Většina učitelů, ačkoli se zavázala přísahou k
výchově náboženské, propaguje se vším náporem
bezkonfessnost. Úředníkům státním se dopouští
kandidovati na program soc. demokracie. Při ob
sazování universitních stolic platí hlas jednoho ži
dovského kapitalisty víc, než přímluva pěti bisku
pů. Katoličtí dělníci jsou vyhazování na dlažbu i z
katolických dílen od soc. demokratů, nechtějí-li se
státi poplatníky rudé kasy. Katolický učitel jest tu
pen a šikanován jako nepoctivec, když se hledí ří
diti slovy své přísahy. Při úpravě platů kněz jest
odstrkován na poslední místo, ačkoliv tolik kan
celářské práce vykonává pro stát zdarma. Nedáv
no byl jmenován řádným universitním professorem
volnomyšlenkář dr. Krejčí, ačkoli sami rozumnější
pokrokáři dokázali, jaké úžasné slabiny prozrazu
ji Jeho vědomosti. Napíše-li katolický list k vůli 0
braně proti utočným židům pravdu, jest skonfis
kován. Vídeňská radnice zakazuje vyučovati če

*ské děti náboženství ve škole v jejich jazyce ma
teřském atd. atd.

AC tedy Rakousko mapřed vykonává pilměji
pahrpnát nad katolíky domácími. Pak teprve má
právo k úzkostlivé otázce, zda Srbové budemchrá
elti náboženskou svobodu katolických Albánců.
Vždyťnřece katoličtí albánští Malisoři dovolávali

marně, takže ubožáků musila se ujati — pravo
slavná Černá Hora.

Děkujeme za předstíranou starost německých
byrokratů, která šilhá zcela jinam, než o čem mluví.

»Čas« k.své zúmyslné nepravdě dodává: »Kle
rikálům přizvukují ty německé kruhy v Rakousku,
které jsou jimi nečekanou porážkou Turecka pře
kvapeny. a vidí, že to tak dále v Rakousku ne
půjde.. — Patrno, že dovede tančiti »Čas: se zruč
ností provazolezce, aby nešlápl tam, odkud by se
ihned ozval hadí sykot. Bojí se vysloviti jméno ži
dovského bursiána, židovských překupníků a bank.
A právě ti lidé to byli, kteří hned při počátku vál
ky obhajovali svými papírovými štíty Turka. Po
židovštělý tisk také na předním místě chrlil lávu
proti vítězným Srbím, volal Němce do boje proti
»drzému Slovanstvu«. Komu nestačí naše zpráva
o řádění >Reichenberger-Zeitungu«, nechť si pře
čte ještě jiné články semitského tisku, které v ne
příčetném vzteku házely blátem po slovanských
vítězích. První cholerické útoky proti tendencím
srbským vyšly z dilen židovských v Pešti, Vidni,
Praze, Plzni. Ale dle »Času« tyto kruhy (jichž pra
vé jméno bázlivě zakřídováno) pouze — »přízvu
kují«, jako by přišly jen na paběrek, papouškovat.
jako by se ozvaly teprve po nápovědech >»kleri
kálních:. Uvažte, bursovní dobráčkové, kteří tak
vášnivě podporovali kandidatury rudé proti křesť.
sociálům, ve své »prostomyslnosti« pojednou sedli
na lep klerikálům, ochotně jim přizvukují! Takové
klamání veřejnosti jest horší, než pověstné turecké
telegramy.

A což sociální demokraté? Ti lidé klidně se
napřed dívali, jak tureckým barbarstvím jest kře
sťanstvo vháněno do zoufalého boje. A když za
čala hřmíti děla, tu snad soc. demokracie svým
protestem proti »měšťácké revoluci a boji feudál
nímu« přála Srbům více než katolíci?

Když pokrokářský tisk tupil za války rusko
japonské pravoslavnou církev systematicky, náš
tisk katolický ukazoval v pravém světle židovské

tažení proti lidu křesťanskému a dokazoval, že
pravoslaví není tak zchátralé, jak je líčí tisk se
mitský. A nyní najednou pokrokářský tisk různých
barev staví se do pósy obránců pravoslaví a lže
neomaleně, jako bychom si přáli, aby pravoslaví
bylo seslabeno krvavou válkou.

Známe velmi dobře smýšlení širokých vrstev
lidu katolického, víme dobře, jak i katoličtí intelli
genti čeští svorně přejí úspěch národu, který byl
tak dlouho utiskován. A proto protestujeme se
vší rozhodností proti paušálnímu a nespravedlivé

mu hanění našeho katolictva tiskem protikatolickým.

Dva projevy s nestejným výsledkem. Městská
rada v Šibeniku provolala vítězným Jihoslovanům

rých pokrevenců domy své vyzdobilo a osvětlilo.
Splitský starosta Katalinič vyslovili před svými
spoluobčany radost, že půlměsíc shasne před kří
žem. Místo žalozpěvu o porážce na Kosovu poli za
zní nyní píseň o vítězství a slávě, aby vzbudila
srdce milionů k novému životu. Starosta v proje
vu svém dodal, že i Chorvaté vítají nadšeně hlas
národního vzkříšení. © »Žehnajíce' obětem našich
»bratří po krvi«, pohlížíme naděje plní do budouc
na a voláme vítězům balkánským: +»Nechťžijí!
Čest a sláva jimn!«

Ani slovem městské rady v Šibeniku a Splitu
neporušily povinnou loyalitu. A přece byly.za trest
rozpuštěny.

Ale téhož dne, kdy podpisoval rozpouštěcí de
krety ustrašený dalmatský místodržitel v Zadru
hr. Marius Attems, pravil ministr osvěty dr. Hus
sarek na slavnosti Hauptmannově: >My Rakuša
né, zvláště my Vídeňáci, cítíme se na štěstí za
jedna s velikým kulturním životem našich sou
sedů, našich »přátel po krvi«, a nedají se roztrh
nouti svazky, jež poutají a slučují ducha rakou
ského života s německou kulturou. Jsou to přede
vším svazky duševní. Německý duch bude pano
vati v Rakousku a rakouskému duchu budou v ně
mecké říši vždycky rozuměti.«

Tedy sám ministr, který má v přední řadě na
veřejnost vystupovati jako Rakušan a pak teprve
jako Němec, dal na jevo nejvřelejší radost nad
spojitostí Němců říšských s rakouskými. Dr. Hus
sarek dal svým citům nacionálním průchod daleko
větší, než se na ministra slušelo. Splétal Němectvo
s Rakouskem tak, jako by stát náš byl v přední
řadě pro Němce, jako by >rakouské« bylo totéž,
co »německé«<.Tak učinil velikou chybu, mluvil ve
smyslu národnostním radikálněji, než starosta ve
Splitu. Katolický ministr vyslovil velikou přízeň
protestantským zahraničním Němcům. Katolický
starosta splitský však nesměl projeviti radost nad

vítězstvím pobratiniců pravoslavných. Adr. Hus-*
sarek o svůj ministerský úřad nepřišel.

Jestliže tolik Němci mluví ve svém odporu
proti Srbsku o hospodářských zájmech naší říše
na Balkáně, budiž tomu dobře rozuměmo! Starost
o hospodářské zmohutnění jest tu většírn dllem ma-
skou německé expanse..

A zase blamáž lanatických Ihářů. Když kato
lickým tiskem byly odraženy dokumentárně- zů
myslné lži pokrokářské oprchnutí opata Drápalíka
do Ameriky a o jeho výpůjčce 20000 K v Raiffei
seuce. spřádali řemeslní podvodníci plány na no
vé, chytřejší balamucení. A tak po promyšlení o
hyzdného manévru vyrazily prostějovské »Hlasy z
Hané. s oslňující rachejtlí, která po novém výbu
chu se rozprskla ihned do. >»Času« a jiných po
krokářskýchlistů. Prý kterýsi farář na Prostě
jevska zfalšoval 20 volebních lístků Reichstádte
rových. Jen proto prý padl tento kandidát proti
kandidátovi našemu. Když prý svědkové, zaple
tení do té aféry, všecko prozradili, farář prosil na

val hezcharakterní lhář celou tu vymyšlenou hi
storku, patrno z uličnického pošklebku ke konci:
+[ak Bůh tresce hříšníky.«

Katolický tisk vyslovil ihned podiv, proč ne
označují »HHlasyz Hané« místo toho podvodného
činu. Jak si počínal pisatel nepoctivě, patrno z to
ho, že >»znal« všecky podrobnosti, ale na místo
děje -—se zapomněl otázati, ač to přece bylo ještě
snadnější, než "informace jiné. Pisatel však, věda,
že lže, bál se, aby ho spravedlnost nechytla za lí
mec a nevedla do kriminálu. Proto raději si vysta
vil vysvědčení nepochopitelné hlouposti.

Když však katolíci žádali vysvětlení jasné, po
delšíín váhání odpověděl list dle způsobu cikán
ského. že prý se to stalo »>kdesi«na Plumlovsku.
Prý to tam sdělili panu Smýkalovi četníci (!), jed
nalo se tamníprý pouze o 14 lístků. Tedy 6 lístků
prol.nané péro slevilo již dobrovolně, ale opentlilo
svuj ústup novou ničemnou lží. Zkrátka celá ta
zpráva jest od první do poslední písmeny drzou lží.
Charakterisuje světlem bleskovky orgán >»protikle
rikální radnice« a jeho skutečnou tendenci, která od
pravdy se vzdaluje na sto honů. »Čas«<ovšem ne
odvolal, jako neodvolal lži o výpůjčce 20.000 K.
Ja«n obyčejně! Inu — se skutečnou pravdou ven!

Politický přehled.
Otázka uárodnostní v delegacích. Ve vojen

ském výboru rakouské delegace překvapila po
známka zpravodaje dra. ryt. Kozlovského, že totiž
jen vojsko, které jest proniknuto nadšením a ná
rodním uvědoměním, dobývá vítězství. Této prav
dě, proti níž se páni z vojenského tábora houžev
natě uzavírají, odporoval hr. Clam-Martinic, který
prohlásil, že armáda neptá se nikdy po tom, zda
jest válka populární či ne. Hr. Clam-Martinic pro
testoval zároveň proti přílišnému prý projevování
sympatií Jihoslovanům se strany českého tisku.
Del. dr. Hruban odpověděl hr. Clam-Martinicovi,
tvrdě, že mnohé pásky, které nás se Slovany bal
kánskými pojí, učiní každém nepředpojatému ty
to sympatie pochopitelnými. Pokud balkánské stá
ty bojují za svoji svobodu a svoje právo proti spo
lečnému nepříteli, nohou býti ujištěny našich sym
patil, a také naší účinné podpory, v tom shoduje se
i vedení zahraniční politiky. Dr. Hruban poukazuje
na povinnost, především hájiti zájmy svého náro
da a provozovati českou politiku; to však nevylu

českého národa nemohou a nesmějí jíti přes hra
nice povinnosti k vlastnímu národu. Český národ
války si nepřeje. Proti.snahám. aby Albánsko zů
stalo svobodným, prohlásil v plenární schůzi ra
kousité defegacedr. Krumář: Cheéme i s nebezpe
čím, že dáme v sázku svou monarchii a její bu
doucnoslt, zachrániti národnost Albánců, ačkoli ne
máme ani síly, ve Vídni ubohým českým školním
dětem zjednati'školu, Mezi mocnostmi, které chtějí
míti svobodu Albanie, jest též Německo — Prus
ko, které právě nyní postihuje ubohý polský ná
rod tím, že chystá provésti vyvlastňovací zákon,
dále Italie, která osvědčila své přátelství k národ
nostem v Tripolsku. Ti, kdož byli poraženi — me
zi nimi jsou i Albánci — mají jen jedno právo, to
tiž aby byla zachována jejich národnost. — Dobře
uvážil také Polák dr. Leo: Z vitězství balkánských
států nad Tureckemvyplývá,že by bylo proti
smyslným, nepřirozeným systémem vládním, kdy
by následkem egoistické a Špatně pochopené ten
dence centralistické zůstaly nevyužitkovány ne
vyčerpatelné dřímající síly jednotlivých kmenů ná
rodních pro blaho a velikost státního celku. Toto
pravidlo platí pro naše mocnářství především pro
vývoj četných slovanských národních kmenů a v
neposlední řadě pro způsob, jakým se má zachá
zeti s jihoslovanskými národy.

Kdo má dělat nyní politiku?Tr. Černín ve vý
boru rakouské delegace pravil, že zasedání dele
gace v nynější chvíli není vhodno. V takové době
může dělat politiku jediný zodpovědný muž, hr.
Berchtold. Dr. Kramář v plenární schůzi delegace
prohlásil, že by tento výrok hr. Černína podepsal,
kdybychom měli Bismarka, avšak této květině se,
bohužel, v Rakousku nedaří, Může býti jen vý



hodno, má-li jedině zodpovědný správce zahranič
ní politiky aspoň příležitost seznati nážory národů

boť oč se nyní jedná, jest tak závažné, že nelze se
domysliti posledních důsledků. Z nynějšího roko
vání mohl by hr. Berchtold se dověděti, co by
nsuvilo přímo proti vůli veliké většiny. Politika
až do nefkrajnějších důsledků proti vůli lidu dala
by se těžko provésti a mohla by býti katastrofální.

O průvozu srbském. V bosenském výboru ra
kouské delegace zdůrazňoval ministr financi dr.
ryt. Biliňski důležitost trati Buxojno-Aržano. Tato
linic stavěna bude jako dráha úzkokolejná a to ne
jenom z důvodů technických, nýbrž hlavně proto,
že Rakousko bez ohledu na to, jak utvářejí se po
hitícké poměry, chce vytvořiti pro prírvoz ze Srb
ska do rakouských přístavů dráhu úzkokolejnou.
Ministr doufá, že Srbsko bez ohledu na objevující
se tam politické snahy v každém případě přes Bos
nu bude míti přístup k našim přístavům, ať jest to
již do Metkovič nebo, což jest pravdě podobnější,
od Splitu.

Nový projev hr. Berchtolda.Ve schůzi rakou
ské delegace 18. t. m. zahraniční náš ministr hr.
Berchtold ujišťoval, že časté hovory, které měl ne
dávno s předsedou bulharské sněmovny, přesvěd
čují ho o prozíravé politice státníků bulharských a
že má proto důvodnou naději na smírné rozřešení
sporných otázek. Jinak trval na samosprávě Alba
nie. Ku konci odpověděl na dotazy v příčině ra
kouských konsulů Prochasky a Thahyho (o nichž se
píše, že byli srbskými úřady znásilnění), že vyše
třování o případech těchto není dosud skončeno.
Tato řeč hr. Berchtolda jest rozhodně umírněněj
ší než poslední a zvláště pozoruhodna tím, že 0
mlouva! štvavost německého tisku rozčilením.

Rozpuštění obecních zastupitelstev ve Splitu a
Šibeníku, které prý se stalo s ohledem na časté
projevy slovanského obyvatelstva pro Slovany
balkánské, způsobilo zvlášť v Dalmacii velké roz
trpčení a to tím více, že místodržitelství provedlo
vše bez souhlasu zemského výboru a že nedalo
dříve obecním zastupitelstvům pokyn a jich neva
rovalo ... O této záležitosti bude rozhodovati
správní. soud.

Při dvorní hostině v budínském hradě roz
mlouval císař téměř se všemi delegáty. Při roz

rem pravil mocnář: Pánové jsou velmi pilni a do
ba jest'velmi vážná. — Krůtzner: Jsme si, Veličen
stvo, také plně vědomi veliké zodpovědnosti, již
nyní ináme. — Císař: Proč pak tedy pánové ne
udělají vyrovnání v Čechách? Je ho třeba. —
Krůtzner: Němci jsou ochotní k vyrovnání a spa
třují v něm nutnost pro oba národy. — Císař: To
říká druhá strana také, ale vyrovnání neděláte. —
Krůtzner: Veličenstvo, dnes jest věcí druhé stra
ny, aby zaujala s námi stanovisko, na kterém mo
hli bychom působiti vedle sebe pro naši zemi. —
Císař: To bylo by si přáti. — S del. Kramářem
rozmlouval panovník delší dobu velmi živě o za
hraniční situaci a o událostech na Balkáně. — K
del. H. Wolfovi pravil císař: Promluvil jste velmi
vlasteneckou řeč.

O vlastenectví v delegacích. V plenární schůzi
rakouské delegace 19. t. m. dr. Kramář zmínil se
též o řeči posl. Wolfa a lituje, že byla nazvána
vlasteneckou. To mohlo by vyvolati zmatek. Věru,
nyní nebude nikdo věděti, co jest vlastenecké.
Páni byli u vytržení nad poznámkami, které del.
Wolf učinil vůči del. Klofáčovi. Nejsme přece ve
válce se Srby. Naopak. Chceme mír od Jeho Ve
ličenstva a ministra zahraničních záležitostí a to
až do posledního muže národa. Rakouské státní
idei jsme nikdy nijak nerozuměli, než že Rakousko
má býti zemí, ve které všichni národové naleznou
ochranu,a útočiště, kde žádný národ nepotlačuje
druhý, nýbrž kde všichni mohou žíti spokojeně ku
vlastnímu blahu a ku blahu celku. Státní myšlen
ka Němců byla, bohužel, jiná. Následkem toho má
me u nás různé náhledy o vlastenectví.

Spor o rak.-uher. konsula Prochásku v Prizre
nu posadil zase různé štváče do sedla. Rakousko
štvátno jest velmi horlivě do války se Srbskem,
které prý v konsuju Procháskovi urazilo Rakou
sko O Prochaskovi se tvrdí, že při dobývání Pri
zrenu pomáhal Turkům, a když v tomto sporu mi
nisterstvo zahraničních záležitostí chtělo přímo S
Prochaskou jednati. opřel se tomu velící generál
srbský Ostrý spor tento konečně zmírněn dovole
nim srbské vlády, aby z rakouského zahraničního
úřadu domluvili se s Prochaskou osobně. Konsul
zbel odcestoval již také do Skoplje ke schůzce S

Prochaskou. Při té příležitosti rakouský vyslanec
v Bělehradě šl. Ugron prohlásil, že Rakousko ne
depustí rozdělení Albanie a srbské přístavy na Ja

Pánský angl.
modní závod

Jedny prodej. Jediný prodej.

Anglické kabáty
K 30— až 100—

Župany xs 60—
Ranní kabáty

K 20— až 50—

Světovéznačky.

Nádher. kravaty
K 1— až 7—

Nepromok. pláště
K 20— až 70—

Angl. impregnov.
K 40— až 120—

Světové značky.

Kabátové oddělení v I. poschodí.

půl tuctu K 2—, 8—, b— a výše.

Ponožky
v každé ceně a jakosti

Rukavice
„pletené i kožené

Vhodné dárky
moderní, elegantní a vynikající zvláštnosti

- překoapí
a doplní radostný den.

Vaše Blahorodí!
Zajisté uznáte, že koupíte v odborném

závodě, který vede výhradně zboží pro Vás,
v každé oeně a jakosti ve výběru jinde
nevídaném, co nejlépe.

Ty časy jiš minuly, kdy dříve v zá
vodech se vedlo všechno a výběr nebyl
v ničem.

Dnes mají páni svůj odborný závod
fy JOBS PAVELKA, kde nakoupí
nejlépe.

Vlastní výroba prádla.
Prádelna. Žehlírna.

Sběrny:
Palackého třída 77 | Karlova ul. 502.
od Grandu do nám. proti p. Skaherskému.

Prádlo se zdarma s domů odebírá a
zpět donáší.

. Nově zřízeno:

desinfekční oddělení.

ty; rakouská vláda tedy nehodlá dáti Srbsku ulti
matum.

O Buttarech u Čataldže přes týden už ničeho
neslyšet a to z toho důvodu, že v důsledku vyjád
návání o příměří, které bylo zahájeno na žádost
Turku, dostalo bulharské vojsko rozkaz, aby za
stavilo nepřátelství a drželo se v dobytých posli
cích. Dle zpráv cařihradských Turci zase na Bul
harech »vyhrávali«, zatím co Bulhaři se připravo
vali obezřele k poslednímu boji, ač celý svět ner
vosně očekává další boje.

Mírové podmínky. Předběžné podmínky míru
pro Turecko jsou: Vyklizení Janiny, Skadaru, Dri
nopole a čataldžské linie do 24 hodin. Nepřijme-li
Turecko tyto podmínky, bude nepřátelství opět za
hájeno.

Srbové zaznamenávají zase veliký úspěch,
dobytí Bitolje, při čemž prý padlo Turků na 17.000
a -tisíce jich zajato (prý 50.000), mezi nimiž mnoho
tureckých generálů: Zekki paša, Džavid paša a
Fethi paša; tím jest západní turecká armáda od
byta.

Čeruohorci dobyli nových vítězství u San Gi
ovani di Medua. Dobyli nejen místa tohoto, ale po
razill a rozprášili tureckou sílu 3000 mužů, kteří
chtěli znovu di Medua dobýti. Zmocnili se také
Leše. Skadar obléhán jest dále.

Řekové po obsazení Soluně a zařízení v ní
řádné správy táhnou dále na sever, obsazujíce
cesteu všecky obce.

Zprávy organisační
a spolkové.

Okresní sdružení české mládeže křesť. sociální
na Vysokomýtsku

pořádá v listopadu a prosinci po čtyry neděle
vždy o 2. hodině odpol.

I. lidový kurs vzdělávací
s tímto pořadem:

Dne 24. listopadu ve Lhotě Zářecké: 1. >O u
mělých hnojivech«. Řeční p. inženýr Šilhavý z
Prahy. — 2. >Úkoly ženy v boji protinábožen
ském+. Promluví místostarostka sl. L. Kosařová
z Dobrušky.

Hradec Král.
Palack. tř. 77.

Prádlo dle míry nezvýšeně.

Košile bílé,barevné,
K 840, b—, 4— až 10—

noční
K 4— až 7—

Košile frakové.smoking,
K b— až 7—, 4— až 6—

zdravotní
K 5— až 7—

Vyprání, vyžehlení a monogramy zdarma.

Hole maisge,Manila,Pabridaaj.

Deštníky polo-1hrárábné.

Galoše pravéamerické.

Vhodné dárky. Vhodné dárky.

Teplé prádlo trikové



Dne 1. proslace v Oujezdě: |. >Současné otáz-;
ky zemědělskécReferuje p: Pr. Šabata, rolník.a
starosta z Vrbice. — 2. >Význam husitství«. Pro
mluví dp. redaktor J. Sahula z Hradce Králové.

Dne 8. proslace v Němčí: 1. >O hospodářských
družstvech<. Referent Svazu hosp. společenstev
z Prahy. — 2. »Moderní výchova dívčí«. Přednese
sl. M. Věchtova z Nov. Bydžova.
Ústřední výbor Sdružení české mládeže křesí. soc.

sídlem v Hradci Králové. 0 Í
Okresní sdružení české mládeže křesí. sociální

na Hradecku.

pořádá v měsíci prosinci

Wi.lidový kurs vzdělávací
s timto pořadem:

Due 1. prosiuce 1912 v Blešně v hostinci >V
Baráku«: a) >O umělých hnojivech«. Ref. p. Ing.C.
J. Pírko z Prahy. — b) >Kulturní boj u nás«. Ref.
tajemník -vp. St. Beneš z Hradce Králové.

Dne 8. prosince 1912 ve Výravě v hostinci p.
Jos. Morávka: a) >O sociálním pojištění«. Ref. vsdp.
kanovník dr. Fr. Šulc z Hradce Králové. — b) »Na
še české současné poměry veřejné«. Ref. p. red.
Fr. Šupka z Hradce Králové. :

Dne 15. prosince 1912 v Libranticích v hostinci
p. L. Kurze: a) »Současné otázky zemědělské«.
Ref. p. Fr. Šabata, starosta a rolník z Vrbice. —
b) »Úkoly ženy v dnešním boji protináboženském«.
Ref. sil. M. Věchtová z Nov. Bydžova.

Dne 22. prosince 1912 ve Svinarech v hostinci,
p. Fr. Šrámka: a) Otázka drahotní. Ref. vdp. J. F.
Konečný, bisk. sekretář a farář z Pouchova. —b)
:Křesťanský socialismus a naše doba<. Ref. p. red. |
Fr. Šupka z Hradce Králové.

Začátek vždy o 2. hod. odpol. — Prosíme o
hojnou účast.

Ústřední výbor Sdružení české mládeže křesť. soc.
sídlem v Hradci Králové.

Naše schůze: V neděli dne 24. listopadu odpoledne
o 2. hodině v Oujezdci valná hromada okresního sdru
žení na Hradecku; Ústředí zastupuje tajemník vp. St.
Beneš: program viz níže. Týž den ve Slatině (Hradec
ko) o 2. hod. odpol. veřeján schůze spolková, na níž řeč
ní starosta dp. K. Keppl a vdp. J. F. Konečný, bisk. se
kretář z Pouchova. Večer se koná schůze v Třebecho
vicích, na které promluví tajemník vp. St. Beneš.

Černilov. Katolická národní jednota sehraje dne 24.

listopadu o 7. hodině >U Jindrů« drama »VojtěchŽák,
výtečník« od Lad. Stroupežnického. Po divadle taneč
ní zábava. — Činíc milou povinnost, vzdává tímto jed
nota »Orel-Brynych« vřelý dík vdp. Janu Seidlovi,

děkanu a bisk. notáři a vikáři v Holohlavech za dar 20
K'a dp. Janu Petráskovi, kaplanu tamtéž, za dar 10 K.

Jilemnice. S radostí a potěšením pozorujeme čilý ži
vot spolkový v naší katolické jednotě. Všichni členové
horlivě pracují a nelitují námah ani peněžitých obětí.
Hlavní zásluhu o povznesení jednoty má zajisté náš dp.
předseda J. Michálek, který s nevšední pílí stará se 0
rázvoj spolku. Sám přednáší a zve řečníky, aby povzbu
zóvali k práci spojenými silami. V neděli dne 17. listo
padu t. r. řečnil u nás oblíbený a známý kazatel dp. fa
rář z Křížlic Ant. Hejzlar. Přednáška jeho »O stoupající
drahotě« byla velice poučnáa zábavná. Všichni poslu
chači v sále »Dvorany« naslouchali s napiatou pozor
ností o všech příčinách nynější drahoty. Ačkoliv před

„nedělí byla přednáška ve dvoraně o zemřelém básníku
Jar. Vrehlickém, přece účast byla velká, zvláště dorost
byl velice četně zastoupen. Děkujeme srdečně dp. řeč
nfkovi za jeho námahu a přejeme si, aby u nás častějí
přednášel. Po přednášce rozvinula se nenucená zábava,
která trvala do pozdních hodin večerních. — Dovidá
me se, že u nás v Jilemnici bude co nejdříve založen
tělocvičný odbor »Orel«. Nadšení u mladíků a dívek jest
pro Orla veliké. Pročež s chutí k dílu! — Jeden z po
sluchačů.

Křesť. sociální vzdělávací spolek v Čáslaví počal
zimní přednáškovou činnost dne 17. listopadu řečí dp.
kaplana Fr. Lukše »o eucharistickém sjezdě Vídeňském.«
Dp. řečník, nastiniv krátkou historli eucharistických sje
zdů světových, nakreslil řadu dojemných obrázků z ruš
ného života kongresového, jak jevily se u účastníků na
ulicích, v chrámech a zvláště pak při velikolepém prů
vodu theoforickém. Vytknuv hlavní myšlenky řečníků
sjezdových, ukázal, že byla to velkolepá manifestace
náboženská, nikoliv politická a že snůškou zlomysiných
nepravd byly všecky ty povídačky tak zv. pokroko
vého tisku, jež i v našem městě houfně byly šířeny. Na
řeč dp. kaplana navázala několik svých vzpomínek ze
slavných dnů eucharistických sl. Bož. Pelzová, přidavší
k nim ještě vzpomínky na pouť do Mariacel. Krásné
zpracování a pěkný přednes těchto, jak slečna skromně
to nazvala, drobečků kongresových, zasloužily si plným
právem toho applausu, jehož se jí s dp. řečníkem dosta
lo. Těšíme se. že toto prvé vystoupení řečnické sleč
nino nebude poslední. Návštěva byla velice slušná, by
lať spolková místnost do posledního místa obsazena. Po ©
přednášce zahrálo spolkové sextetto několik zdařilých
kousků. Na spolkový dům vybráno bylo 7 K 8 h. Zaplať
Bůh! — Dne 6. prosince pořádá spolek »Mikulášskou
zábavu« v doleních místnostech »U modré hvězdy« pro
své členy a P. T. pp. hosty. Dárky přijímány bndou t6
hož dne.od 2—4 hodin v místnosti spolkové. Přičiňme
se všichní o hojnou návštěvní |

Železnice. Odbočka Hosp. sdružení českých křest.
zemědělců v Železnicibude konati 24.t. m. řádnoučtvrt
letní valnou hromadu. Na programu kromě běžných
zpráv jednatelské a pokladníční jest i přednáška vlp. L.
Běhma, kaplana a jednatele odbočky, na thema: »Půda
a jaký má vliv její složení na úrodnost«. Všechny přá
tele dobrého hospodaření a přátele myšlenky katolic
ké zveme srdečně k účasti.

Užší výkonný výbor české strany křesť. sociální
zasedal v pátek 8. t. m. Ve schůzi, kterou řídil předseda
strany p. Šabata, byla učiněna mnohá důležitá rozhod
nutí týkající se dalšího rozvoje strany. Tak zejména u
sneseno definitivně obsaditi místo tajemníka strany a
povolen k tomu potřebný náklad. Jednáno o denníku
strany a o resoluci přijaté na dubnovém sjezdu a Vy
dáno prohlášení: »Na základě finančních a technických
překážek nebylo možno denník v ustanovený čas vy
dati, následkem toho bude svolán sjezd strany, které
mu bude záležitost denníku předložena. Usneseno pod
porovati snahy po sjednocení mládeže a ku konferenci
za tím účelem dne 21. t. m. pořádané delegován člen
výkonného výboru pan prof. Šulc. Jednáno o nekře
sťanském vystupování křesťanských sociálů němec
kých proti české menšině vídeňské a vydáno prohlá
šení: »Litujeme protičeského vystupování německých
křesťanských sociálů vídeňských, které odporuje ve
škerým zásadám křesťanství a které jako strana česká
co nejrozhodněji odsuzujeme.« Dále projednána řada zá
ležitostí, týkajících se organisačního života strany.

Zemská rada katolků v král. Českém konala dne
14. t. m. schůzi, jíž předsedal J. E. hr. Vojt. Schoenborm.
Z důležitějších usnesení uvádíme: Projednána záležitost
organisace vikariátních skupin důvěrnických a místních
odborů Zemské rady katolíků, usneseno poříditi zevrub
nou statistiku všech katolických spolků a organisací ne
politických, spolků náboženských, bratrstev a ústavů.
Stanovena byla schůze zemského sboru na den 21. listo
padu t. r. a určen její program. Vzhledem k usnesení
katolické Unie o konání národních katolických sjezdů r.
1913 pověřeno bylo předsednictvo, aby informovalo se
u nejd. episkopátu českého, jakého jest náhledu a dodo
poručovalo-li by se r. 1913 pořádati sjezd českých ka
tolíků z král. Českého na českém jihu. Mimo jiné vzata
byla na vědomí zpráva o zřízení řečnického odboru. ja
kož i zpráva o zdařilém průběhu dosavadních krajin
ských schůzí. Příští krajinská schůze koná se dne 28.
t. m. v Táboře.

Oslava padesátin dra M. Hrubana, náměstka zemské
ho hejtmana, říšského a zemského poslance, předsedy
klubu poslanců katol. národních a křesť. sociálních na
radě říšské a sněmu zemském atd., vůdce strany kato

licko-národní na Moravě koná se v neděli dne 24. l
stopadu v Olomouci v katol. domě. Program: O 4. ho
dině odpolední hudební akademie. Slavnostní řeč c.
k. vl. rady Jos. Maška z Brna. — O půl 8. hod. večerní:
J. Vrchlický: »K životu«, jednoaktovka. Hanácká ope
reta. Koncert hudby »Žerotina«.| Podrobné programy
budou rozdány při akademii a večírku. NB. Pozdravné
přípisy a telegramy přijímá redakce »Našince« v Olo
mouci.

Upozorňajem:, ž

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové
má ve svém skladu bohatý výběr

plesových
pozvánek

vzorů jednoduchých i skvostných,
úpravy vesměs elegantní, ceny
levné. Zakázky vyřídí svědomitě
a rychle. Prosíme všecky kato
tické spolky a organisace, aby se
obracelyna dlecósníé svůj
podnik katolický, jenž
rení ani soukromý a'i akciový,

|
a veškeron výtěžek svůj
odvádí na poru kato

E U Jické or ce. — $

Přinášíme-li svými podniky adalbertioskými krajn“
oběti katolické věci naší, zajistépo právu pro
sime © Podporu naši katolizkou veřejnost

Svůj k svému! :

Zprávy
místní a z kraje.

Zprávy djecésní, Ustanovení jsou pp.« Jindřich Ja
kubička, farář-v Jeršovicích, za faráře v Běronicich,
Emil Novák, administrátor, za faráře ve Rtyni, Jan Stře
da, farář resignovaldobrovolně-na faru Žichlínk.austa
noven za kaplana do České Třebové, Josef Flegr, ad
ministrátor, za kaplana v Dolní Dobrosči Magre
Seidl. b. vikář v České Prusnici, převzal exctirrendo-ád
mirtstraci fary ve Velké Bororiti, František Král, -fa

rář v Lukavě, též fary Žichlínské, Frant. Herman, adm
ajstrátor ve Zbýšově, za kapiana do Záboře, Ant. Tvr-.
dík, neomysta, za kaplana do Kocléřova u Král. Dvora,
P. Ignác Hammelmayer, C.SS.R., P. Josef | Peschek,
C.SS.R., P. Frant. Ullwer, C.SS.R., obdrželi jurisdikci
pro Králíky, P. Ivom Paneš, z řálu Milosrd. Bratři, ob
držel jurisdikci pro Kuks. — Zemřeli: Jos. Čeřovský,
pens. tarář z Václavic (Pražská arcil) v Pecce 20. ří
na, Vinc. Němeček, b. notář, farář v Kněžicích, 16. li..
stopadu (naroz. 1854, vysv. 1880). — Uprázdněné mí
sto: Kněžice, fara patron. hraběte Děpolda Černína z
Chudenic od'21. listopadu 1912.

Městská rada v Hradci Králové dne 18. L m. učinila
následující usnesení: Návrh technické kanceláře na sní
žení ceny svítiplynu, dodávaného k účelům vytápění, po
stoupen byl plynárenskému a elektrárenskému odboru.
k dobrozdání. — Schváleno bylo převzetí jezového in
ventáře, pořízeného c. k. vodocestným erárem do opa
trování zdejší obce za určitou peněžitou náhradu. —
Obsal: protokolu, jednajícího o úpravě hranic mezi po
zemkem dělostřeleckého skladiště a obecní cestou u
hranic obce Pouchova, byl vzat na vědomí. -— Žádost
Pokrokového klubu za zřízení interkonfessijního hřbitova
v městském lese postoupena byla lesnímu úřadu k do
brozdání a návrhu místa. — Výkazy pokladní hotovosti
ze dne li. listopadu t. r. a seznamy studujících, bydlí
cích ve zdejším městě v bytech soukromých, byly vza
ty na vědomí.

Cecilskou zábavu spojemous hudebním večerem po
řádá Cyrillská Jednota tuto neděli dne 24. listopadu ve
dvoraně Adalbertina za laskavého spoluúčinkování vdp.
A. Boháče, virtuosa na flétnu, p. rady Režného, Hradec
kého kvarteta, dámského a pánského sboru. Program:

1. Malát: a) Kdybys měla, má panenko, sto ovec, o)
Když se to žitko. Mužský sbor. 2. Tillmetz: Alpské pí
sně. Vdp. Ant. Boháč, p: rada Režný. 3. Drahlovský: Mo
ravské trojzpěvy č. 1.: Jablko. Rublič: Pod našima okny.
Ráda. ráda. Dámský sbor. 4. Terschak: Čtvrté koncert.
Allegro. Vdp. Boháč, p. rada Režný. 5. Sychra: Valčík.
Sinišený sbor. 6. Gaal: Suita na česko-moravské národní
písně. (Ouintett. Po programu volná zábava. Začátek
o půl 8. hod. večerní. Restaurační zařízení. Vstupné:
Osoba 1 K, rodina 2 K. Jen pro zvané a jimi uvedené

hosty. :
Divadelní kroužek Borromaea složí) u pokladen Če

ské banky fihálky pro Slovanský klub na raněné Jiho
slovany 15 K.

Klicperovo divadlo v Hradci Králové. Jednota di
vadelních ochotníků »Klicpera« v Hradci Králové pořádá

Vrchlického pod protektorátem sl. rady král. věnného
města Hradce ©Králové, za účasti básníka | Ja
rosl. Kvapila, chefa činohry Národ. divadla v Praze a
sboru »Pěvců Nepasických.« Program: 1. Jos. B. Foer
ster:,>Z osudu rukou.« Sbor »Nepasických pěvch«, říze
ním prol. Černušáka. 2. O Jaroslavu Vrchlickém promlu
ví Jar. Kvapil. 3. Pomsta Catullova. Komedie o jednom

jednání. Napsal Jaroslav Vrehlický. Začáték o půl 8.
hodině večerní.
. Spolekna podporuchndýchstudujícíchkoná ve

středu dne 27. listopadu o půl 6. hodině večerní v Be
ssdě svoji výroční řádnou valnou hromadu. Na progra
mu jsou zprávy funkcionářů a volba výboru. Nesákle-li
se dostatečný počet členů, koná se o 6. hodině valná
hromada za každého počtu přítomných.

Zlatou svatbu slaví p. rada zem. soudu Štěpán Fi
scher dne 25. t. m. v kapli sv. Josefa při kostele Panny
Marie. Pan rada po 30 let pracuje horlivě v lidumilném
spolku sv. Vincence. Pro činnost tu těší se veliké a
zasloužené vážnosti. Ad multos adhuc annos!

Dopls z Athén obdržela tento týden jedna paní, by
dlicí v Hradci, od své dery. Reprodukujeme zde věty,
týkající se válečného ruchu a patriotického nadšení
řeckého: »Nemohu Ti ani popsat, jaký ruch je zde od
včerejška od 4 hodin. Včera byl zde svátek sv. Dimi
trije a právě v den jeho svátku dobyli Řekové Thesalo
niky (Soluně), kde jsou jeho ostatky pochovány. Řeko
vé právě v ten den vstoupili vítězně do Thesaloniky.
dKyž začala válka, všecky zvony v Athénách zvonily.
Včera epět celé půldne. Na ulicích střílelo se z pistolf na
oslavu az hmoždíře házeny rakéty do vzduchu. Celá u
lice Stadium osvětlena elektricky. To se děje, jen když
je zde nějaký král ana Vzkříšení Lidí bylo ma ulici, že
jame nemohly ani krok ku předu a všude volání: »Zito
Ellas!. (Ať žije Řecko!«) Bylo to divadlo velkolepé. Ka
ždou chvíli něco nového z války. To se těm Turkům
dobře stalo, nynf je vyžeňou z Evropy do Asle a bude
od nich pokoj. Tolik křesťanů každou chvíli zabili. Lid
říká. že Bůh bojoval, ne člověk, neboť člověk by nemohl
za měsíc tolik zvítězit. Ovšem je také mnoho mrtvých
Řeků a tisíce raněných. Mnoho důstojníků padlo v té
válce. Ale co chtěti, dobyli na den sv. Dimitrije. Jsem
zde velice spokojena a mám velkou radost, še to tak

Čtyři nadace, Dne 10. ledna 1913 uděleny budou ú
roky z nadace zemřelého p. J. Martince v úbrnném ob
nosu 480 K. Žádosti průkazy doložené přijímají se nejdéle
do 30. listopadu. Nárok na udělení nadačního požitku
(5 míst po 76 korunách) činiti mohou dle znění nadační
listiny pouze vdovy po zdejších měšťanech, nejméně 65
roků staré, bez vlastní víny schudlé. -—-Z »Jubilejního
nadání«, založeného c. k. státním úřednictvem a sbory
professorskými c. k. stát. úřadu v Hradci Králové na

ličenstva ve prospěch sirotka neb opuštěného dítěte,

příslušného. do městské obce Hradce Králové udělí se
požiték R i20.— dne 2 prosince 1912.Nárok na požitek
tenio-má:-a) chudý a mravný slrotak,. nemající Žádné



ibo z rodičů, bez rozdílu pohlaví a nábošenského vyzná
„ní pokud nepřekročil 14. rokévěku svého. b) kdyby ta
kového sirotka nebylo, opuštěné dítě chudé a mravné
bez rozdílu pohlaví a náboženského vyznání, pokud ne
překročilo 14. rok věku svého. Žádosti, opatřené do

288 až 320, sádla vepřového 2.40, tvarohu —.32'až
—.>». 1 vejce K —.09 až —-10 t-kopa: kapusty K 2—
až 4.--, zelí K 4.— až 10.—, 1 hl cibule K 3.— až 6—,
1 kopa: drobné zeleniny K 1I.—až 1.50, mřkve K 1.—
až 160, 1 hl: jablek K 3.— až 16.—, brušek K 6— až |

odpolední. — U příležitosti padesátiletého panovnál J.
V. císaře a krále Framtiška Josefa |. byla na památku
pí. Josefy Červené, choti c. a k. dvorního továrníka,
dětmi jejími založena nadace pro vdovy dělníků s po
žítkem 84 K ročně. Dne 2. prosince uděleny budou po
Žitky z nadace léto za uplynulý rok. Nárok na udělení
těchto mají: a) především vdovy po nástrojářích fir
my V. F. Červený a synové, c. a k. dvorní dodavatelé
hudebních nástrojů v Hradci Králové a kdyby jich ne
bylo. b) vdovy po nástrojařích vůbec a kdyby takových
nebylo c) vdovy dělníků řemeslných vůbec, nebo ná
denníků. kteří po delší dobu byli pracovali v Hradci
Králové. Žádosti přijímají se do 23. listopadu 1912. —
Dne 2. ledna 1913 rozděleny budou úroky z nadace ze
mřelého P. J. Jančury v úhrnném obnosu 144 K, pro 6
zdejších chudých obojího pohlaví zřízené. Žádosti za
udělení nadačního požitku podány buďtež i s dokla
dy nejdéle do 30. listopadu 1912. — Všecky žádosti při
jimajt se v podacím protokole purkmistrovského úřadu
v Hradci Králové v hodinách úředních.

Dvanácté hudební matlneé pořádají pěvecko-hudeb
ní a klavírní školy Ferdinanda a Málky Kneprových v
Hradci Králové dne 1. prosince t. r. o půl 11. hod. dopol.
ve dvoraně Měšťanské Besedy. Vstup volný.

šlmi budovami, král. zámkem, parlamentem, divadly a
pomníky, nejživější její třídy a náměstí, a nábřeží na
Dunaji lze spatřiti v Panoramě Národní Jednoty Seve
ročeské v Hradci Králové ve dnech 23. až 29. listopa
du 1912.

Z cesty Jižní a Střední Amerikou. Alois Svojsík jest
dnes uznaný nejlepší náš cestopisný causeur a jeho před
nášky těší se všude největší oblibě. O svých cestách ve
všech pěti dílech světa vykonal za posledních 10 let
přes 1200 přednášek doma i v cizině a to v jazyce če

"ském, německém a anglickém. Napsal množství cesto
pisných článků do různých časopisů, z nichž některé
přeloženy do němčiny, angličiny a dva i do japonštiny.
-- Poslední cestu nastoupil lodí z Antverp přes Oporto,
Lissabon a ostrov Madeiru nejprve do Brasilie. Odtud
jel přes Montevideo v Uruguay do Argentiny, již z nej
větší části procestoval. Přes Kordillery jel pak do Chi
le, kde mimo obě největší města Santiago a Valparaiso
navštívil několik pobřežních míst zajhmavých sbíráním
a vývozem čilského ledku. — Z Chile jel nejvyšší dra
hou světa do Bolivie a jest jediným českým cestovatelem,
jenž navštívil jihoamerický Tibet, Bolivii, plateau ve
výši 4000 m., jehož obyvatelstvo ze tří čtvrtin skládá
se z čistokrevných Indiánů. Přes obrovské jezero Titi
caca ve výši 3820 m vrátil se zpět k Tichému oceánu
do republiky Peru. — Navštíviv město Calao, Limu a
několik menších přístavů, středisek výroby světozná
mých panamských klobouků, jel do Panamy. Prohlédl
obrovské práce na průplavu panamském, přejel z Pa
namy přes stejnojmennou úžinu do Colonu, odkudž zajel
na nádherný, tropickou přírodou hýřicí ostrov Jamaiku.
—-Dva týdny pobyl na perle Antil, na Kubě, kde přijel
ve východní část ostrova právě v době, kdy tam zuřila
krvavá revoluce černochů. S vojenskou assistencí pro
jel na příč Kubou do Havany, odkudž novou drahou,
vystavěnou na skalnatých ostrovech a mělčinách z Key
West na Floridě dostal se do Spojených Států. Tam
navštívil New Orleans a Calveston v Texasu. — Jako
referent Národní strany české pro otázky českého za
hraničí navštívil na této cestě všechny krajany. — Ve
své přednášce vylíčí bohaté dojmy z této cesty a dopro
vodí ji 250 nádherně kolorovanými obrazy. Přednáška
odbývá se v neděli dne 8. prosince o půl 8. hod. večer
a záznamy míst, jakož | předprodej lístků je v knihku
pectví Melicharově v Hradci Králové.

Přesídlení lahádkářského obchodu a vimáray p. V.
Boučka. Na celém Královéhradecku výborné pověsti se
těšící obchod lahůdkami a vínem p. V. Boučka v Hrad
ci Králové, přesídlil tyto dny do komfortně a účelně za
řízených přízemních místností v novém paláci Záložního
"úvěrního ústavu. Ochutnávárna umístěna v přilehlé míst
nosti v přízemí. V mezzaninu zařízena moderně, ale
vkusně a elegantně vinárna, která jistě kruh dlouhole
tých přátel bývalé vinárny ještě rozhojní. Nejvýš vkus
né zařízení dodalo nábytkové truhlářství p. Ludvíka z
Kuklen, umělecké zámečnictví p. Seitze a elektrotech
nicý závod p. Ježka v Hradci Králové. Veškeré obchodní
místnosti překvapují svou © elegancí, | vzdušností a
čistotou.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové zvýšil (na
základě včerejšího zvýšení sazby Rakousko-uherské

banky z půl.6. proc. na 6 procent) sazbu vkladovou ze
4 a půl proc. na 4 a tři čtvrtě proc. a to z veškerých
vkladů (starých i nových). Vklady vázané delší výpo
vědí zúročí: 5 proc. při 30denní výpovědi, 5 a čtvrt
procenta při 60denní výpovědí a 5 a půl proc. při 90
denní výpovědi. ,

Seznam Cenuua týdenalm trhu v Hradci Králové.
dne 10. Jistopadu 1912. 1 hl: pšenice K 17.— až 1780,
žita K 14.30 až 15.—. ječmene K 12.— až 13,10, ovsa K
7.20 až 7.80, prosa K 13.— až 14.—, bracho K 24.— až

40. —,čočky K 30.— až 40.—, jahel K 28.— až 32.—, krup
K 28.— až 48.—, brambor K 4— až 460, máku K 40.—
až 6.—. lněného semene K 25.—, 100 kg: žitných otrub
K 18—,pšenič. otrub K 14—, 1 kg: másla čerstvého K

+

-————

Na týdenní tra v Hradci Králové dne 16. listopadu
1912 bylo přivezeno: hl pšenice 365.5, žita 193, ječmene |
322, ovsa 410, hrachu 8, čočky 2, lněného semínka 10,
máku 7.5, zelí 343 kop, kapusty 45 kop, cibule 34 hl, drob- *
né zeleniny 186 kop, mrkve 41 kop, brambor 91 hl, ja

blek. 498 hl, hrušek 15 hl, podsvinčat 523 kusů. |
Svisary u Třebechovic, V hostinci p. Šrámka dne :

(7. t. m. pořádal svou schůzi agrární hospodářský spo
lek. Při té příležitosti p. ředitel Michálek výbíral při
spěvky. Odporučoval nové pojištění pro případ úmrtí.

v některých částech jest řízen dle naší hradecké »Cha
ritase«. Pan ředitel mluvil s velkým uznáním o zakla
dateli »Charitas« vdp. Reylovi, ale odporučoval něco ji

|

krárního podniku se poněkud spletl. Řekl, že při »Cha- |
ritas« u pozůstalého příbuzenstva výlohy pohltí 80 K. |
Když byl opraven jedním znalcem našeho pojištění, mi- ;

lerád svůj omyl uznal. Ale pozor! Nám se nijak nezdá, |že by spolek agrární byl tak znamenitý jako náš. Už

šel. Mělo by se platiti po 20 hal. za jedno úmrtí, ale ;

čekaný počet pojištěnců jest příliš veliký, takže by by- |
lo placení až nad hlavu. Dále prý kdo by zemřel v 5 |
letech po pojištění, obdrží pouze 20 procent, v deseti již |
40 atd., až teprve po Z5letém členství by pojištěnec ob
držel celých sto procent. Že se po 25 letech nemusí již '
platiti, rádi věříme. Však by se předtím naplatil každý
dost nejenom na nebožtíky, protože z peněz, které by |
ve značné míře při pravidelném placení zbývaly, by se
založil zvláštní reservní fond, který by ovšem sloužil |
za plat kanceláři atd. Zvaní do toho spolku dle našeho
poznání, dělo se z příčin agitačních pro stranu. Vždyť
také bylo hned sděleno, že členové nového spolku při
placení dvou korun ročně budou dostávati třikráte týd
ně -Hospodářský Obzor.« Jest viděti, že agrárníci pra
cují na všech stranách agitačně dále. Není dlouho do

zemských voleb. Proto se jim nedivíme. A jejich čin
nost nechť jest pobídkou některým našim ospalcům a
liknavcům, aby zase vyvíjeli činnost horlivější ve pro
spěch strany vlastní. To každý vidí dobře, že pojišťova
cího spplku agrárního nepotřebujeme, že máme svůj
daleko dokonalejší a ke všemu tomu náš spolek ne
nutká členy do politické organisace.

Jaroměř. V neděli odpoledne o půl 4. hod. velký
hudební jednoty »Jaromír« a slečny M. Třeštíkové. Na
programu čísla hudební, zpěvná s průvodem orchestru
a soly. — Kniha o Jaroměři od J. St. Polického právě
vyšla v elegantní úpravě velkého formátu se 14 obrazy
ze staré i nynější Jaroměfe. Autor předvádí nám tu
svým způsobem řadu zajímavých událostí, čerpaných z
mnoha děl a časopisů v různých místech i době otiště
ných, z mnoha pramenů lidového vyprávění i od osob
dosud žijících. Cena 4 K 80 hal. Expeduje knihkupectví
Aloise Šmahela v Jaroměři.

Kněžice u Král. Městce. V pondělí dne 18. t. m.
konán byl zde pohřeb zesnulého vdp. Vincence Němeč
ka, bisk. notáře a faráře v Kněžicích. Týž narodil sc
7. října 1854 v Žebráce v Čechách, gymnasium 4 bohy
sloví studoval v Praze, kdež byl 11. července 183) na
kněze posvěcen. Kaplanoval ve Schmiedebergu, v Libni
a ve Vinoři, všude zanechávaje po sobě památku obě
tavého, vlasteneckého kněze. Roku 1892 ustanoven byl
zámeckým kaplanem v Dymokurech a od r. 1895 horli
vě zastával úřad faráře v Kněžicích. 17 let u nás pásl
jako dobrý pastýř Bohem mu svěřené stádce Kristovo,
jemuž obětoval rád svoji lásku, svojí práci, své vše.
Pečuje o spásu duší, nezapomínal při tom vezdejších
potřeb svých osadníků, jsa neúnavným předsedou zdej
ší Raitfelsenky. Jeho láska k osadníkům nezůstala bez
ohlasu v srdcích jejich. Milovali svého faráře jako otce
všichni, zvláště ti, kdož blíže poznali bodrou a upřímnou
povaha jeho a proto bolem zdrceno bylo srdce jejich,
když slyšeli,že zákeřná nemoc provádí hrozné dílo své.
A smrt jako by věděla, že jednou ranou dub nepadne,
znovu a znovu zkoušela sily své, aby schvátila život
plný práce a svatého nadšení. Ač připravení na ránu
nejkrutější, přece zalkali jsme, když oznamoval zvon
smutnou zprávu: Již ho není. Anděl smrti zavál peru
těmi svými nad kollaturou naší a křídly svými smutek
rozestřel na tváři všech, kteří jsme ho znali a jemu blíz
el byli. Zemřel v pátek 15. t m. posílen Tím, Jehož
sluhou byl. Sám cítil blízký dech anděla smrti a proto
vlastnoručně napsal si oznámení o své smrti, napsal i
adresy, jimž by oznámení poslána býti měla. V Pánu
zesnulého doprovodilo ke hrobu 18 duchovních bratří
s vsdp. vikářem J. Tichým v čele. Nad rakví pronesl
řeč, procítěnou upřímným přátelstvím k zemřelému, vdp.
Alois Vasátko. osobní děkan a farář v Král. Městci. Po
vykonaných obřadech církevních a dojemně krásných,
přesně přednesených zpěvech zádušních spuštěna rakev
v chladné lůno země, aby tam po boku svých drahých
příbuzných, u něho v Kněžicích zemřelých, spal spánek
smrti, dokud ho Pán života a smrti nepovolá k slavné
mu vzkříšení, aby i jemu vyplnil, co slíbil: »Kdo ve mne
věří, byť 1 zemřel, živ bude.. — Odpočívej v pokoji,
zbožná duše!

Pardabice.Sv.-Václavská jednota, udržo
vaná šlechetnou snahou několika“ dam v Pardubicích,
konala minulý měsíc valnou hromadu, při které peně

patřeno mešní roucho, svícny, mešní tabulky a jiné po
třebné rekvisity. Zbývající část věnována děkanskému
kostelu na pořízení černých dalmatik. Obětavým dámám,
které jednotu svatováclavskou tak účinně podporují, pa
tří náš srdečný dík. — Dar kostelu u sv. Jana.
Pan katecheta Ant. Liebich, který tráví v těžkém u
trpení svém již po několik let v Pardubicích, věnoval
minulé dni kostelu u sv. Jana v Pardubicích dvě krásná
mešní roucha, bílé a červené s příslušenstvím a něco
prádla kostelního. Zaplať Bůh! — Obecní zastu

krokového klubu zdejšího proti příspěvku na vydání
bohoslužebná. V okresním zastupitelstvu
přijat byl návrh na stavbu okresního domu vedle Živ
nostenské banky, u něhož zřízena bude restaurace s ka
várnov a hotel s přiměřeným počtem pokojů. Marně tu
díž namáhala se »O. Lidu< z průzračných důvodů, aby
k této stavbě nedošlo. Budou tudíž Pardubice míti něco
podobného jako Grandhotel v Hradci Králové. — V téže
poloze stavěti pomýšlí v nejbližší době musejní spo
lek imusejní budovu, kdež bude ij veřejná čítárna a
knihovna. Spolek vládne kapitálem v obnosu přes 70
tisíc korun a doufá, že za přispění.příslušných činitelů
sežene tolik, aby se stavbou mohlo se co nejdříve počíti.
— Sirotčí rada po dlouhé přestávce konala minulé
dni svoji schůzi za předsednictví p. vrch. oficiála pošt.
Lukesle v radnici. Při schůzi podávali svoje referáty
generální poručníci a debatováno o chování bývalých
chovanců okr. sirotčince. Z debaty prozírala předpoja
tost proti výchově v sirotčincích. Jak daleko je tato
předpojatost oprávněna, k tomu se někdy ještě vrátíme.
-- Podobně jako děkanský kostel, tak i sousedící staro
bylá Zelená brána dostala letošního roku příčině
ním několika přátel starožitností úplně nový úbor bez
omítky jako na kostele. Pod zelenou střechou zřízen
ochoz. jako tam druhdy býval, a věž opatřena bude
čtyřmi průsvitnými ciferníky, kteréž osvětlovány budou
v noci elektrickým proudem. Poprvé se tak stane na
Sylvestra, kterážto událost oslavena bude zároveň slav
nými fanfárami s téže věže.

Rychnovský vlkariát. (Abrahamoviny.) Ve čtvrtek
dne 28. listopadu oslaví v intimním kroužku svých du
chovních spolubratří 50. ročnici svého, Bohu a církvi
zasvěceného života vdp. Ferd. Audrlický, zasloužilý fa
rář v Bílém Újezdě u Dobrušky. Svým ryzím chara
kterem, příslovečnou konciliantností a dobrosrdečnosti
získal si lásky všech. Jeho horlivost v duchovní správě
a v akci organisační, jakož i jeho péče o ozdobu chrámu
Páně byly oceněny vrchností duchovní, obdrželť expo
sitorium canonicale. Vdp. jubilant jest též velice oblí
ben v urozené rodině hraběte Kolovrata, kdež jako čer
nikovický farář po dlouhá léta s úspěchem vyučoval
sv. náboženství. Vikariátní klerus dostaví se dne 28.
listopadu o 10. hodině dopol. do Tuskula pana jubilan
ta, aby mu přednesl vřele procítěné blahopřání a ode
vzdal sochu »Abrahama« v opatrování. Kéž požehnání
nebes sprovází vdp. jubilanta až nanejzazší mety záslu
hy plného jeho života! Ave et salve!

Čáslav. Projížďka Bulharů. V minulých dnech re
spektive večerech stalo se nádraží naše svědkem sym
Patických projevů pro balkánské slovanské bratry. Pro
jížděly Čáslaví vlaky s americkými Bulhary, kteří ne
volání dobrovolně spěchají na pomoc svým krajanům
v bojích proti Turkům. Ačkoliv nebylo naprosto žádné
agitace, dostavovalo se obrovské množství obecenstva
v pozdních hodinách nočních ůa nádraží a nedávajíc se
ničím zdržeti, vnikalo na perron. Jakmile vtak zastavil,
hruulo se k vozům, aby pozdravilo a ruce stisklo těm,
kdož tak výmluvně osvědčují svoji lásku k vlasti. Na
lezli se i mnozí, kteří přinesli různá občerstvení, jimiž
snažili sei prakticky lásku k slovanským bojovníkům
osvědčiti. Zajímavé jest, že na této praktické sympati
měly právě podíl střední vrstvy našeho obecenstva
Ačkoliv mnohým povýšeným kritikům zdály se tyto a
vace prázdným hlukem, zářící oči a rozechvělá nitra ú
častníků ukazovala, že jsou svěží rosičkou. která ob.
čerství i u nás již tak velice usýchající a bohužel pod.
ceňcvaný květ oddané a obětavé vlastenecké lásky. 
Z lokálky. Mezitím, co hlavnímu nádraží dostává se ja
kés takés úpravy, po níž obecenstvo již dávno toužilo
zůstává nádraží lokální dráhy Čáslav-Třemošnice wi
stavu ubohém, potřebám obecenstva dávno nevyhovují
cím. Pro čekárnu vykázána jest místnost sotva 4 n
dlouhá a 3 m Široká, tak že cestující musí čekati na vlal
venku nebo tísniti se na chodbě úzoučké a nepohodlné
která vede nad to k tak zv. kasárnám železničních zří
zenců, přenocujících tu po vykonané jízdě. Jak jest pří
jemno čekání na takovém místě zvláště pro slušnějš
ženu. když objeví se na chodbě ten neb onen noclehá
v hlubokých nedbalkách, pochopí každý nepředpojat:
zřetelně. Není divu, že raději tráví cestující venku, co
konečně za suchého počasí se snese. Ale co činiti, zač
ne-li déšť! Myslime, že by dráha měla míti tolik ohled
a vykázati za čekárnu místnost vyhovující značném

Suka |

Račte si vyšádati vzory podzimních a zimních
látek, které letos přináším v bohatém výběru.

Veledůstojnému duchovenstva doporučojí zvláštní
žitý obnos, vybraný od příznivců zdejších chrámů, roz
dělen byl tak, aby pro kostel sv. Jana mohlo býti zao
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počtu obecenstva lokálky používajícího, aneb aspoň po
stavit u nádraží lokální dráhy krytý perron, což možno
tiru spíše, protože bývalá lávka k hlavnímu nádraží ve
doucí byla přeložena. Ohledu tohoto zaslouží si obecen
stvo tl spíše, protože- dráha tato patří mezi nejvýnos
nější. aráhy v Čechách. — Ničemsost. Od nějaké doby
vyvolila si naše nadějná mládež za rejdiště nový most,
vedoucí přes trať severozápadní dráhy. V minulých
dnech někteří z těchto uličníků natáhli na mostě pod
večer provazy, plni dychtivosti, jak chodci budou: pře
kvapeni, až na tmavé lávce o nástrahu zakopnou a se
převalí. Nedařilo se jim ovšem dílo dlouho, hned po pr
vých obětech byli zjištění a předání policii k potrestá
ní. Bylo by záhodno, aby železniční zřízenci sami netrpě
li tyte rejdy a vykázali uličníkům místo ku skotáctví
jinde. -- Veřejná schůze Všeodbor. sdružení křesť. děl
nictva konána bude 24. listopadu o 3. hod. odpol. »U
jelena.« Upozorňujeme všecky své přátele v místě i 0
koli, aby v hojném počtu se dostavili.

Jeřice. Během letošního roku byl náš kosteliček
důstojně uvnitř upraven a obnoven. Náklad v obnosu
1200 K hražen byl polovičkou ze zádušl a polovičkou
dobrovolnými dary osadníků a příznivců zdejšího chrá
mu Páně. Vybráno bylo na dobrovolných darech osad
níků v Jeřicích 75 K 30 hal. v Bohánce 36 K 40 hal.
ve Skále 28 K 40 hal., v Chloumku 25 K, v Březovicích
24 K 60 hal., v Rašíně 23 K a ve Votuzi 16 K. Nejme
novaná paní věnovala 150 K a nejmenovaný dobrodinec
věnoval dvě hedvábná mešní roucha v ceně 200 K a po
zlacený kříž na tabernakulum. Všem šlechetným dobro
dincům vzdává duchovní správa v Jeřicích srdečné Za
plať Pán Bůh! Kéž obnovený tejito stánek Boží působí i
na obnovu náboženského ducha naší osady a stane se
oblíbeným místem každému, kdo dosud jedem moderní
nevěry není otráven a víře otcůodcizen! ,

Vrbice u Kostelce nad Orlici. Pan Fr. Šabata, před
seda naší strany a bývalý poslanec, byl opětně zvolen
za starostu. Příslušný slib složil dne 13. t m.

Bolehošť. K politování hodnému neštěstí dojíti mo
blo minulý týden. Osmnáctiletý syn jistého zdejšího
rolníka ubíral se po blátivé silnici za úplné tmy asi v
8 hodin večer domů — a v prostřed vsi náhle vypálena
na něj byla rána z ručnice. Náboj na štěstí ho neza
sáhl, jen několik broků prolétlo mu kloboukem. Vyšla-li
rána náhodou, či zámyslně byla na něj vypálena, není
jisto. Kdo je původcem, nebylo zjištěno, neboť ve tmě,
jaká panuje, ztratil se útočník beze stopy. V stejné do
bě loni brzy z večera zastřelena byla i nešťastná dívka
z přilehlé vesnice Lhoty. Již dva roky isou v Bolehošti
svítilny odhlasovány, však dosud usnesení obecního

zastupitelstva nebylo provedeno — a čí vinou? Správu
obce mají v rukou ne klerikálové, o nichž tak rádi od
půrci tvrdí, že milují tmu, ale agrárníci, kterým —jak
patrno — také tma není právě protivnou. Je potřebí
světla — a to hodně světla! Tolik bláta jako v Bolehošti
není snad v žádné jiné světnici okresu. A chůze v té
rozbředlé kaši silnice za úplné tmy jistě není žádnou
příjemností. To ovšem pány agrárníky nemrzí. Vymlou
vají se na nedostatek peněz. Je-li však hned pohotově
hromada korun na zrcadla a obrazy do lokálu pro Dányv
obecním hostinci, proč by se také nesehnaly na několik
těch lamp pro celou vesnici? Inu, páni — jsou páni.
Zkuste to jen vy, lipinští chalupníčkové, a jděte do toho
vyparáděného salonu obecního hostince a uvidíte, jak
se na vás páni podívají! Nepošlou-li hostinského, aby
vás dovedl do lokálu pro kočí, pak jistě změří vás po
hledem udiveným nad vaší opovážlivostí. A taky se k
vám obrátí zády, již si vás nevšimnou! Jejich penize
platí víc, než vaše, které odvádíte s těmi 130procentními
přirážkami. Bláta a tmy je u nás dost a snad to bláto
dostalo se komusi i jinam, než na boty. Trochu čistoty
a světla by Bolehoští jistě velmi prospělo.

Přehled činnosti spolku akademiká v Chrudimi. SI.
spolek akademiků chrudimských snaží se všemožně
vzdělat neuvědomělé (dle něho ovšem) a na nízké kul
tarní úrovní stojící obyvatelstvo východních Čech. A
působí opravdu vzorně. Pořádají vždy asi čtyřikráte za
rok taneční zábavu, jež ovšem má naplniti spolkovou
pokladnu a touto »osvětovou« činností ohánějí se paks
ohromnou emfasí a sebevědomím ve výročních zprá
vách. Pardan, ještě jsem zapomněl na každoroční pout
ní koncert v měst. sadech a velice ubohé výlety o prázd
ninách. Pří tom mají tito páni plná ústa krásných hesel
a trásí, jimiž chtějí všemu světu zalepit oči. Dle této
povrchnosti vypadá i spolkový život. Loni po prázdni
nách přišel do první výborovky právě jen sám předse
da, ač všichni výboři o schůzi věděli a v Praze byli.
Ve druhé pak aspoň jednatel smiloval se nad opuštěným
p. předsedou a přišel jej potěšit. Ovšem že ani tehdy

«nebyla schůze kompetentní k usnášení se. A stejným
tempem chodí to stále. Na výroční valnou hromadu se
šlo se letos po půlhodinném čekání 11 členů, takže je
ště musil se shánět dvanáctý, jenž by vysvobodil »za
kleton princeznu“ a umožnil jednání. Mezi hlasováním
přiloudali se další dva, takže dosaženo imposantní ú
časti 14 členů. Takovému spolku ovšem je nepohodlná
přítomnost lidí, kteří se zdravou kritikou pozorují tento
Slendrián, jenž nese ovšem název bohaté kulturní čín
Bosti spolku. A proto vyloučili ze svého středu členy Č.
L. A. Při spolku pokrokovém je zcela přírozeno, že po
tomto jednání jdou zcela klidně ke katolickým rodinám
vybírat na akademický dům, kde prý má se soustřediti
všechno studentstvo (ovšem v duchu, přidají, pokro
kové). Nejnověji, aby opět něco nového sehnali a svoji
skulturní Činnost“ rozšířili pokusili se navázatí styky
s posluchačkami dívčího kursu abiturientního, Na ne
Rěstí jednali velice neobratně, Poslali jim, pro
volání, oplývající báječnými obraty a hegě z něbož

posluchačky nemohly ani POCNODIU,CO Vřastne pani vu
nich chtějí. Poznaly pouze, že pánové jsoa z nějakých

chodní Kurs, jenž vede právě k střízhvému nazírání na
*skutečnost a kterému jsou docela cizí oblaky frásí a

zvučných slov, jimž všechen reelní základ chybí. Pání
akademici naprosto pohořeli. Ale přece jeden jejich kon
krétní návrh došel ohlasu, totiž návštěva jejích Miku
lášského večírku a společné schůzky, ovšem v poněkud
jiném smyslu, než žádalo provolání. Nějaká společná
práce a debaty naprosto nejsou na zřeteli, ale takové
schůzky právě přijdou akademikům asi co nejvíce vhod.
Nejnověji, aby poněkud vzkřísili ubohé odbírání Stud.

| Revuc na gymnasiu, zakládají středoškolský odbor. Zde
však musím být neblahým prorokem, neb tato akce
bude mít pranepatrný výsledek. To má být vrcholné dí
lo spolku, ústy sice veliké, ale ve skutečnosti dopadne
právě tak uboze, jako celá dosavadní práce spolku.
Zmohou-li se ještě na něco, bude to asi vypadat stejně,

- žalostněa proto klidně přeji budoucnosti spolku »Vivat
seguens opusl«

Kostelní práca
pozlacovačské a řezbářské,

snovazřízení a opravy oltářů, noch atd.
odborné, levné a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradci Král vé.
Četnáusnání od vld. duchov úřadůk disposici.

Různé zprávy.
Jak jsou ochotní Němci k smíru. Německé firmy z u

zavíraného území již si tisknou obálky s označením
»Deutschbohmen«. Na př. Ant. Wild z Chebu, majitel
skladu hudebních nástrojů, zasílá svůj cenník s pyšným
rozlukovým tím slovem i našim českým spolkům. Od
poručuje se nasincům, aby cenník nepobodili, nýbrž di
rektně zpět vrátili. Nechť takové firmy tímto způsobem
se poučí, že v nedílném království Českém neuznává
me žádného území, ohraničeného proti českým občanům.

Kdo kati přátelství se Srby? Poněvadž agrární a po
krokářský tisk drze lhal, že našinci jsou proti vítězícím

Srby proti občanstvu rakouskému do opravdy. Srbský
vyslanec v Paříži dr. Vesnič pravil dopisovateli »Neue
Freie Presse«: Rakouští i uherští agrárníci jsou proti
otevření hranic pro srbské zemědělské produkty, bojí
se, že by klesly ceny a nechtějí nic sleviti z výhod, kte
ré jim vyloučení Srbska z rakouských tržišť přineslo.
Tito agrárníci mohou přikázání přístavu u Adriatického
moře Srbsku podporovati, a ve vlastním zájmu by tak
učiniti měli, neboť najde-li si Srbsko mořem nová trži
ště, bude méně přivážeti zemědělských plodin do Ra
kouska. Tak může otevření srbsko-rakouských hranic

býti odškodněno a toto odškodnění bude pro Rakousko
s. užitkem, poněvadž. bude míti konsumenty ná
kupní silnější. Doufám, že v Rakousku o tomto
bude uvažováno.« -- Zajisté že každý uvědomělý Čech,
který poměrům jihoslovanským poněkud rozumi, Srbům
přístav přeje. Ale ejhle — pro šikanování agrárníků ra
kouských Srbsko chce míti přístup k moři i proto, aby
nebylo dovozem odkázáno na rakouskou produkci! Co
to znamená, pochopí každý průmyslník ihned. Jestliže
zavřeli agrárníci Srbům dvéře jedny, hledá si Srbsko
přirozeně bránu druhou, která pojednou uvádí rakouské
diplomaty do horečky. Když se některý katolik ozval,
že by se vůči Srbsku mělo postupovati opatrněji, spu
stily agrární listy veliký rámus o zrádě českého rol
nictva a to i tehdy, když ve skutečnosti nehrozila z přá
telštějšího obchodního spojení škoda žádná. — Doklad
druhý je pozoruhodnější. Agrární Ústředna právě roze
slala leták, ve kterém dokazuje, že po válce na Balkáně
vzrostě nebezpečenství dobytčích nákaz. V době války
prý nelze prováděti potřebných veterinárních opatření,
země balkánské prý jsou vždy dobytčími nákazami vel
mi ohroženy. (Není to pravda! Pozn. red.) V Turecku
dobytčí mor prý zuří a je prý faktem, že po velkých
válkách vždy vypukl dobytčí mor, který stav dobytka
snížil. Simíč z Hohenblumu hned několik »důkazů« z
rukávů vytřepává a již se leká, že k nám přijde dobyt
čí mor z Černé Hory, která smí dobytek vyvážet do
Kotoru. Třeba prý přísně kontrolovat dovoz živých zví
řat. surovin, ba i osob ze zemí nákazami ohrožených!
Proto se do toho agrární ústředna vložila a její »hlavní
referent“ Hohenblum podal ministru orby agrární roz
kaz, aby co nejdříve byl svolán poradní sbor veteri
nářský, aby se tento moh! o podaných návrzích usnésti.
Kromě toho se navrhuje, aby na denní pořádek této po
rady bylo dáno rokování o stanovisku poradního sboru
veterinářského vůči zamýšlenému ulehčenípodporování
dovozu rumunského masa, dnes z veterinárního hlediska
velmi povážlivého. Poněvadž pak v Italli dosud trvá
slintavka a kulhavka a poněvadž se tam dováží živý
srbský dobytek, třeba dáti na denní pořádek | jednání

-o nově povoleném příhonu volů z Italie na vídeňský
trh.c« — Brněnský »Hlas« se táže: »Není to zneužívání
války k činům, jež mohou poškoditi jen naše veškeré oby
vatelstvo? Pak se divte, že Srbsko nic s námi mfti ne
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proti Rakousku. Že v“ tom jes také jedna z -příčin války
nynějšía kořen příštíchnašich neshod-s Bělkánem,je
jasno. Radost-.z-agrárnícké práce mohoumítt jen ži
dovští překupníci. To to půjde vše do výšky! A náš
"dělí Tam vede ta »pravá agrární politika«. Aby Se stád
naši agrárníci nevymlouvali, že to činí jen němečtí a
grárníci, tedy podotýkáme, že ve výboru agrární 6
středny jsou zastoupeny české odbory zemědělských
rad a přední čeští agrární politici. Pan Sonntág tam ne
dávno s rytířem Hohenblumem nechtěl uznat ministra
Zenkra způsobilým k resortu orby.«

Dvojí humasita. V dopise z Belgic sděluje se »Če-
chu: o velkopodvodníkovi Willmartovi, který kšeftoval

"50050— em- ——————

Jistý bankéř v Brusselu ztrácí 1,800.000franků a mnoho
je takových, kteří přišli při tom o 80.000—100.000 fr..
Jedna z obětí. jež přišla na mízinu, spáchala sebevraždu..
A podvodník, Nestor Wilmart, žil, jak v »Čechu« z ne
děle 27. října již řečeno, přímo královsky, mělť své ko-
nírny se skvostnými oři drahocenných původů. Zajed-
noho koně dal 380.000 (r. a měl své královské honby..
syé zámky a svůj vlastní denník (noviny). Jsa svobod
ným zednářem beze všech vyšších principů. promrhával
penize, jež jeho nebyly. Na politickém poli byl činným.
protivníkem katolické vlády, přímo zběsílým nepříte
lem kněží a duchovních osob, nazývaje je: pokrytci, le
nochy a podvodníky; on ten arcipodvodník! Na spole-
čerském čili sociálním poli byl vykořisťovatelem děl
nického lidu, jednalť se svými dělníky jako s otroky..
Člověk se otřásá hrůzou, čte-li, jak chudé dítky ve svých
továrnách vykofisťoval. — Za to však v brusselském
katolickém denníku jest uveřejněn velice tklivý dopis
P. Conzardyho, který slouží malomocným Číňanům na
Leper Islandu. Kněz předem děkuje za dar, zaslaný ma
lomocrým ubožákům a pokračuje: »Místní správa po
žádala mě, abych více než 1000 malomocných přijal. K
tomu bych musil více než dva ostrovy koupiti, abych
tam ženy a dívky mohl usaditi — a já jsem sám! Na
Molokai jest pro 700 malomocných ke, 100 osobám, jež
o nešťastníky ty pečují a já stojím zde sám pro všecky!
Vskutku žeň jest veliká, ale dělníků je až hrůza málo!
Zůstanu-li sám, bude mi nemožno 1000 malomocných
ošetřiti a byl jsem požádán, abych jich přijal 1200'až
1400! Celý ten zástup bych musil živiti, šatiti, nemocné
tělo každého ošetřovati, abych z-nich udělal lidi a kře
sťany. Nenajdu-ll v Číně žádné pomoci, obrátím se na
Belgii. kde jest ještě tolik obětavosti u laiků a kněžl.
Můi biskup z Kantonu mí řekl: Dobrotivý Bůh musí
tě ještě deset let nechat při životě. Ano, 10 let, ale mě
je již 72l« — Tedy stařec 72letý, který dle dalších řád
ků živí se nuzněji než čínský dělník, aby moh! opatřiti
pokrmem ubožáky! Jest to jediný člověk, který na mt
stě tak nebezpečném koná službu lékaře a kněze. Kolik
ho bude následovati v této humanitě zednářských do
mestiků. kteří za tučný plat šmahem nazývají kněze le
nochy?

|- | Jeprišky neohroženými hrdinkami. Z Ameriky píše
se »Čechu«: V San Antonlo, ve státě Texasu vyšel v no
ci na 30. října oheň v sirotčinci sv. Jana. v němž kato
lické sestry ošetřovaly 80 sirotků u věku 2-12 let. Když
vynesené dítky spočtěny, shledáno, že dvě z nich schá
zeji, načež více sester neohroženě vrhlo se do budo
vy, jež jsouc dřevěná, stávala se ohnivou pecí. Velebná

. matka. zaslechnuvší pláč ditěte z místnosti plné kouře,
vrhla se dovnitř, ač plameny již tu a tam kouřem se
prodiraly. Za nedlouho viděti býlo z venčí statečnou
ženu státi u okna s dítkem v náručí, ale v nejbližším
okamžiku obě bytostí sřítily se do prohlubně plné zu
řivé výhně — ohofřelá podlaha se pod ubohými prolo
mila. Když oheň uhasen, nalezeny obě mrtvoly zuhel
natělé; mrtvola dospělé doposud jakoby tiskla k prsoum
svým ubohého sirotečka. A tak zahynulo šest statečných
sester k vůli dvěma pohřešovaným sirotkům. Při pohřbu
hrdinských sester bylo celé město na nohou a každý
hleděl nějak na jevo dáti svou soustrast. Při té příle
žitosti nutno podotknoutí, že v žádné zemi netěší se
sestry naše větší úctě, než v této. Všeobecně obdivuje
se oběť, již tyto ženy lidstvu přinášejí a na ulici často
bývají pozdravovány. V New-Yorku, vstoupí-li sestra do
přeplněné pouliční káry, vždy se najde pro ni sedadlo,
ba byl jsem nejednou svědkem, že hned několik lidí, mu
žů | žen, vstavše, nabízelo svoje sedadlo sestře. 

Proti nerozumné zváli. Svoboda jest bylinou velice
citlivou. Než se naděješ, začne se ji zneužívatl k nepo
ctivostem, podvodům a docela i k útisku lidí jiných.
A že přílišná zvůle zaviňuje mnoho kšeftařskými čachry
i na poli kultarním, jest dávno známo. Zatím co u nás
a v Německu se volá bezmyšlenkovitě po odstranění
státní censury tiskové, vyrůstá v Paříži právě mezi u
mělcí a dramatiky hnutí, které dovolává se přísnější
censury. Umělec Abel Hermant, jenž hnutí vede, se vy
slovil. že nynější tak zvaný »pokrok« a tak zvaná »svo
boda« v umění podstatu pravého umění ohrožuje a u
mělecký vkus obecenstva jen kazí. o

Židovská statečnost. | Do Sarajeva přijelo asi 480
židovských mladíků, kteří utekli z Bulharska a ze Srb

ska před válkou. Židovská náboženská obec poskytla
jim značné podpory na cestu do Ameriky, kam se tito
»stateční ochráncové vlasti« odeberou. — Židé nemají
chuť ani do těžké práce ani do vojenské služby. Židé
vojenskými dodávkami! vydělávají ohromné peníze, ná
rodům půjčují do války ohromné miliony, ale namáhati
se a bolesti snášet, k tomu židé nejsou. Židovské boji-.
5těje obchod abursovnísíň. Tam kulkynelitají a tam
nehrozí žádné nebezpečí.

Stračnosí nejchytřejší taktikou. »Právo Vankova«
plše: »Dne 9. t. m. konal užší výkonný výbor české



strány ugrární schůzi, o které vydaná zpráva veřejnosti
mnoho nezvěstovála. Čekali jame, a jistě s námi všichni,
kteří nynější poměry a zvláště poslední události ve
straně dobře znají, že na schůzi o těchto věcech jedná
no bude. Ale strach je zlá věc! Proto předseda Švehla
ve svém malomocenství bojí se mluviti 4: jednati o těch
to zjevech. Tak nemluvilo se o schází důvěrníků v. Král.
Městcí, da-které odsuzovat posl. Rychtera přímoa ve
bejně vedení strany, nemluvilo se © událostech na Plzeň
sku a v »Plzeňském Kraji«, které přece jasně a ne

pokrytě dokazují, že odpor proti Švehlově klice roste
a mohutní! Za to však, jak nám. sděleno bylo, debato
váno bylo po celou schází o válce a balkánských po
měrech; při čemž časopisy »Právo Venkova« a »Plzeň

-ský Kraje, položené na předsednickém stole, kazily ná
ladu všem přítomným,

DDozvaky smutného prodeje lenešického cukrovaru.
Bergmanovo »Právo Venkova“ dne 15. t. m. sděluje:
-Dne 12. t. m. konalo se informační jednání u referenta

vobchodního senatu c. k. krajského soudu v Mostě o po
daných protestech českých akcionářů téhož cukrovaru
- proti nesprávně svolané valné hromadě na den 30. čer

vence 1912 a proti nesprávnému přepisu a prodeji akcil
německým bankám. resp. ústeckým a krásnobřezen
ským rafineriím cukru, které jsou majetkemvídeňského
kreditního ústavu. vídeňské Lůnderbanky a pražské
„Hospodářské banky. Po vyjasnění věci a průběhu po
:slední valné hromady akcionářů lenešického cukrovaru
„ze dne 30. července 1912 musí být všechna její usnese
-ní zrušena, bude-li tento německý obchodní senát jen

"trochu nestranný a spravedlivý, poněvadž se ukázaly 0
„okolnosti, z kterých jde na jevo, že bývalá správní rada
byla pouhou loutkou německých řiditelů Kreditky a
Linderbanky pánů Elišáka a Freunda. Ohledně převodu
„akcii na zmíněné německé rafinerie cukru bude musit
nepochybně podat česká minorita žalobu na bývalou
:správní radu, poněvadž nepřihlížela ku $ 7. stanov, kte
rý dává stávajícím akcionáři právo předkupnína ak
„ie a ačkoliv staří akclonáři o koupi těchto se ucházeli
a nabízeli stejnou cenu jako Němci. ba dokonce chtěli
zaplatit případnou konvencionální pokutu ve výši 100.000
K, kterou Kreditka prodávajícím uložila pro případ ne
dodržení koupě, přece jim česká správní rada své akcie
nepredala a převedla je proti stanovám na Němce.: *

Poměry v Albásii. >Hlas- píše: »Přese všecko tu
recké násilnictví pomáhali Albánci vč válce balkánské
Turkům proti bálkánským spojencům. Albánci poražení
byli jako Turci a proto nemají nároku, aby s nimi jinak
byk: naloženo, než s poraženými Tarky. Kdyby kmeny
afbánské byly ve válce balkánské aspoň neutralitu za
chovaly, pak by bylo snáze se i balkánským státům
rozhodnout pro samostatnost a samosprávu Albanie. Je
dině katoličtí Malisoři měli by oprávněný nárok na sa
nrostatnosi, poněvadž bojovali proti vítězům, nýbrž.
s nimi po boku Černohorců proti Turkům. A jest otázka,
zdali právě katolické kmeny albánské budou spokojeny.
zůstanou-li ve svazku samosprávné Albanie menšinouod
mohamedánské většiny nenáviděnou. Proto netfeba se
tolik pro samostatnost Albanie různýni diplomatům roz
čilovat. Vždyť není ani jisto, zdali všecky albánské kme
nv o nedílnou Albánii stojí! Nejednáť se v případu al
bánském nikterak o zemi jazykem, dějimami, kulturou
jednolitou, nýbrž o území, obývané různými kmeny ho
ralů různého původu, vyznání i zvyků, kteří ani sami
sebe a svoji zemi Albánií nenazývají. Jedná se Albáncům
více o neodvislost jednotlivých kmenů, než o neodvis
lost celé země. Naši říší k Albánii nepontá pranic, ani
kmenová příslušnost, ani dějiny. ani zájmy hospodář
ské, naším jediným zájmem v daných poměrech Jest,
aby na pobřeží albánském nebylo cizích válečných pří
stavů. Dělat v Albánii pořádek znamená obětovat sta
milionů a sklidit na konec nevděk a neuznalost. Albánie
nebyla nikdy samostatným státním celkem a dělat jej
bude prací trpkou | nákladnou, již si Rakousko může
zcela dobře uspořit. Spíš než Albánii měla by se pozor
nost věnovat Italii. Ta se vždy zajímala o pobřeží al
bánská, ale uyní přednost poňechává Rajfousku. To ať
přinese.oběti; ať se nělí. za samostatňěu Afbánil,již pře
ce na konec pohíti Italle. A může se Stát. že pak váleč
ný přístav bude na albánském pobřeží přece, jen Že to
nebude nám méně nebezpečný přístav srbský, nýbrž ital
ský. Proto bylo by těpe, kdyby s otázkou balkánskou
současně rozřešena byla i otázka albánská, tak aby ©
jejím osudu rozhodli vítězní spojenci balkánští a nikoli
evropská diplomacie.

: Židé na Balkáně. Die »Arehives lsraólites: žfje v
Macedonii 60.000 židů (v Sofaní 38.000!), v Epiru 4750,
v Albánit 11.000,v Bnftarsku 30 tisíc, v Srbsku 12 disíc.
Celkem je na Balkáně asi 120.000 židů. Na Černé Hoře
jich bylo 12, jakmile vypukla válka, uteklo z nich 7 do
Rakouska.takže jich zbylo Jen5! P
« Největší věci světa. Největší stromy světa jsou,roz
hodně obrovské sekvoje v Kalifornli. Kmenjedné z nich,|
jež stojí v území Tritáre, měří při samé zem 103 stopy
(1 stopa 29.6 cm) a 12 stop nad zemi ještě má objem 7%
stop.. Největší jeskyně“ světe“ jext mameosé -jeskyně
v Kentucky. Záleží ze řady nepravidelných dvoran. Ně
kterými z nich protéká řeka Echo. Největší ještě činná

morelosské do výše 4200 emnetrůa má úhrnnou výšku 5452
metrů. Její kráter jest 2000 stop široků. — Nejdelší zeď
světa jest čínská zeď, která ovšem nyní-se rospadává,
byla prý dokončena v třetím století před Kristem a roz
prostírá se přes hory, údoli a řeky. Byla původně asl2900kmdloahá,20stopvysoká,u záklkdu25stopa na
vrcholu 15 stop silná. — Největší pyramida jest pyra

sdiva. eat 451 stop vvsoká a celková váha její páčí se

na 6 milionů tun. — Nejvyšším majákem jest socha Svo
body v novoyorském přístavě, která se zvedá do výše
151 stop, na podstavci 155 stop. Po ní následuje 210

stop vysoký maják u Janova a maják na mysuHatteras

brovský zvon v Moskvě, který nebyl nikdy pověšen.

na vrcholu 23 palců tlustý a má největší objem 86 stop.
Noviny ve 2,000.000 výtiscích. Pařížský list »Petit

Parislen. dosáhl dne 10. t. m. rekordního čísla v počtu
výtisků: Rotačka jeho vychrlila v ten den neméně než
1.935.650výtisků lista! V toto číslo jsou zahrnuta ranní
i večerní vydání listu. Vydání pro venek vychází v 5
hodin večer s datem příštího dne. Největší díl výtisků
spadá ovšem pro Paříž. Pařížské vydání -Petit
Parisienu. vychází ve 4 hodiny ráno. List je orgánem
ministra staveb Dupuye. Je pravděpodobno, že list do
sáhne záhy rekordního nákladu 2 mil.výtisků. Že se
většina výtisků tohoto listu prodá, a že nezůstane na
makulaturn čili jak Pařížané říkají na »bouillon«. o tom
svědčí okolnost, že prodejny smi vrátit pouze 10 procent
převzatých výtisků.

Ještě jedem ueosvobozený uárod křesťanský. Vel
moci, a zvlátšě Rakousko a Italie ujímají se nyní velmi
vřele Albánců, kterým Bulhaři. Srbové, Černohorci a
Řekové vybojovali osvobození ze jha tureckého. Velmo
ci mohly by však samy také ukázat, co umějí a posta
rat se bez balkánských států o osvobození ještě jednoho
křesťanského národa, jehož staleté utrpení, pronásledo
vání. mučení a vraždění už několikráte pohnulo Evro
pou. Jsou to Arméni. Rusko se jich ujímá, ale z Berlína
už je slyšet závistivé syčení, že Rusko osvobozením
Arménů chce se zmocnit pobřeží celého Černého moře.
Jak vidět, velmoci nikdy by nebvly přinesly křesťa
nění na Balkáně osvobození. A také křesťané v Asii
marně budou očekávati pomoci Evropy, nepomohou-li
st sami.

K smmulnómupřipadu Vašákovu. Skončil sebevraž

činili mu postavení v Chotči nesnesitelným. Z různých
i protichůdných zpráv vysvítá na konec přece jenoin,
že ti lidé bez viny nejsou. Vašák byl od nich pronásle
dován i tehdy, když z Chotče odešel do Hoděšovic. U
veřejnili jsme řádky o alérách oněch ze dvou různých
stran. Pokrokářské Frumarovy »Učitelské Noviny“ dne
13. 1. m. dodávají: »Případ Vasákův je žalostný doklad
kulturní výše strany, v jejímž jménu byl nešťastný učitel
uštván. Vím, že se namítne: strana nemůže být zodpo
vědna za to, co kde v zastrčeném koutě Čech dělají je
jí příslušníci, ale trvám na její obžalobě. Jednání cho
tečských agrárníků nebylo neznámo, mluvily o něm jak
pražské denníky —- tři — tak Učitelské Noviny, strana
se jím tedy zabývat měla. Ale je příznačné. že právě
její příslušníci napadají své politické protivníky způso
bem. jakému se vzdělaný člověk má vyhnout. Vzpomeň
te na psaní »Cepu-, anebo na denunciace, kterých jsou
s to užívat i agrárničtí akademikové! Když se u nás
jednalo o všeobecné právo hlasovací do říšské rady.
pronášeli konservativci námitku. že náš národ není pro
ně dost vyspělý. Teď po jeho zavedení se ukazuje, že
měli částečně pravdu: lid, t. lidé. kteří toho práva na
byli. byli pro ně vyspělí, ale ti, kteří se jeho zavedením
musili s lidem o některá práva dělit, nestáli tak vyso
ko. aby- ukázali, že jsou Jejich privilegia neudržitelná,
a že bude moudré, když se spokojí s novým stavem....
Učitelské organisace nehnou prstem, i kdyby se třeba
opakoval. Nemáme stavovské družnosti, a nikdo také
nedbá. aby mezi námi vyrostla... Projev učitelských
organisací proti +Času«, »Samostatnosti: a »Č. Slovu«
byl projev strachu, že by v učitelstvu mohlo zakotvit
jiné mínění, než má strana agrární a mladočeská, a že
by od těch stran mohla jeho část odpadnout. Učitelské
organisace o sobě říkají, že jsou nepolitické, ale vždy
cky, když musí řešit některou otázku politiky se dotý
kající. dělají to ve smyslu Mladočechů a agrárníků. Jaký

—

oddanými příslušníky a vystupují proti lidem jinak smý
šlejícím jako proti odpadlíkům! Vlastní úsudek anebo sa
mostatné smýšlení není v učitelských massách, protože
kde se objeví u jednotlivců, bývá provázeno morálními
ústrky a existenčními škodami, které jim způsobují stou
penci mladočeští a agrárničtí kde mohou; jsou jisti, že

nebude hájit!« — Podle toho však jest viděti, zda vlád
nou v Čechách — klerikálové. Fanatfkové z řad páeda
gogických, kteří štvou proti církví způsobem nejostřej
ším, bojí se zavaditi o agrárníka nebo mladočecha. Vy
silaji šípy pouze do toho tábora. kterého se nestrachují

— pro jeho slabost |: ,
<V-Bedapešti dic maďarského sčítání z r. 1910žije

28.154 Slovanů a to: 20.459 Slováků, 5.003 Čechů, 5782
Poláků. 3972 Srbů, 2796 Chorvatů, 242 Rusinů. Že výkaz
tento není správný, vidíme z toho. že r. 1900 napočítáno
tam Slováků 25.168. Počítalo se tedy jako ve Vídni. Ma

Jak uměle dovedou Maďaři číselný svůj počet udržo
vati, patrno spisu »Vývot.národních států a národ
mostní otázka-; kdež se dokazuje statisticky, že od r.
1781 do 1900 se pomaďarčilo asi 2,800.000 Nemaďarů.
Proto není divu. že se mnoho slovácké krve utopí v
dravém proudu maďarské statistiky již předem.

Všellcos. Městská rada pražská jmenovala místra
Mikuláše Aleše. který právě dovršil 60. rok věku své

K. -. Pro Korutany zřízeno bude vCelovck poštovní a

sá, vdova po kupci ze Stříbra, odkázala značnou Část
svého jmění, odhadovaného na 400.000 K, dobročinným
účelům, ačkoliv při tom pamatovala i na své příbuzen

stvo a zejména na své dvě věrné služky, jež velmi bo
hatě za jich služby odměnila. Zemřelá paní přes to, že
po mnoho let žila ve zněmčeném území, přece s mu
žení svým hlásili se vždy k české menšině. — Na ví
deňských nádražích byla učiněna přísná opatření pro
t zavlečení cholery z Cařihradu. -- Na zámku vald
holzském u Reichenavy narodil se arcikněžně Zittě
zdravý hoch. Císař sám hodlá osobně býti novorozené
n.u princi za kmotra. — V úředním listu ze dne 2. L
m. oznámeno jest 15 konfiskací. Z toho 3 týkají se ča
sopisů německých, 1 listu polského a zbylými 11 kon
fiskacemi obšťastněny listy české. Mluvilo se tu mnoho
o Buhénž. -—Sousoší sv. Václava na Václavském ná
městí v »raze bylo právě doplněno sochou sv. Prokopa,
opLta Sázavského, jež postavena byla vedle sochy Sv.
Ludmily. Tim přední část sousoší směrem k dolení čá
sti Václavského náměstí jest úplně dokončena. -- Ná
sledkem vítězství židů při volbách do dumy ve Varša
vě byla mezi Poláky zahójena agitace, směřující k to
mu. aby židovský obchod a průmysl v království pol
skén: bvl bojkotován. - Spalování mrtvol v Bavorsku
jest vládou zakázáno. -- Pařížský bankéř Aug. Max
zpronevěřil svým klientům 15 mil. franků. Peníze pro
hrál na burse a prospekuloval ve svých továrních pod
nicich. Uherský poslanec Jos. Madaraš slavil onehdy
vři svých 98. narozeninách zároveň jubileum 80letého
příslušenství uherskému říšskému sněmu.

Stavba sanatorla pro nemocné plicními chorobami na
Plešl pokračuje utěšeně ku předu. Veliký vliv na znač
ný pokrok stavby má v první řadě příznivé a suché
podzimní počasí. Potrvá-li toto suché období delší do

ba, lze cčekávati, že hlavní budova v krátké době ob
jeví se v celé svoji velkoleposti a kráse. Ovšem dokon
čení tohoto důležitého lidumilného díla závisí v první
řadě jedině a pouze na přízní české veřejnosti, jelikož k
úhradě nákladu 1 mil. korun schází ještě plná polovice.
Není pochyby, že lídumilné české obecenstvo ochotně
přispěje ku pomoci hojným zakupováním losů -Druhé
české loterie na dostavbu sanatoria na Pleči.- Nepatrný
obnos jedné koruny rád každý český lidumii obětuje ku
dokončení nejdůležitějšího ústavu národního —-sanatoria
pro tuberkulosní! Nezapormeňme, že zdar stavby sanato
ria závisí na zdaru »Druhé české loterie“.

Důstojnosti! Na poslední straně tohoto časopisu na

my: Frantisek Stadník, výroba veškerých kostelních
paramentů v Olomouci, která během posledního roku ze
svých obchodů velké obnosy věnovala na účely kato
lické. Upozorňujeme Vaši Důstojnost na firmu: František
Stadník v Olomouci, stálý přísežní soudní znalec pro
obor paramentní. Jestliže budete od firmy této objed
návati. podpoříte tím naše účely a hnutí.

Výstavu kanárů a veškerých pomůcek k chovu po
řádá Ye dnech 22. až 26. prosince- t. r. v restauraci Pla
týzu II. posch. známý odborný spolek -Kanariae, -jenž
svým vkusným uspořádáním výstavy a nejlepším výbě
rem svého znamenitého vypěstovaného materiálu již ne
jen u nás, ale i za hranicemi nejlepší pověsti nabyl a
směle prvotřídním odborným spolkům cizozemským po
bok stavěti se může. Spolek doufá, že i odborní pěsti
teli svým chovem se pochlubí a včas podanými přihláš
kami místo na výstavě zajistiti si neopomenou. Veške
ré dotazy zodpoví a přihláškypřijímá Oldřich Pomezný,

Nusle, Soběslavova 282.
Česká zpráva o XXIII. eucharistickém kongresu ve

Vldni vydána bude péčí eucharistického odboru Zemské
katol. rady redakčním sborem za vrchní redakce Mons.
Fr. Vaněčka. Vedle popisu celého kongresu bude česká
zpráva obšírně zabývati se jednáním sekce české. Ze
jména doslovné uveřejněny budou české přednášky a
kázání. Všeobecná část upravena bude dle odborů, a
každý odbor svěřen zvláštní redakci. Zpráva — více
než o 2 tiskových arších — bude bohatě illustrována.
Cena knihy stanovena na 2 K. Aby mohl býti stanoven
náklad knihy. jest žádoucno, aby přihlášky odběratelů
dálv se již nyní (koresp. lístkem) v sekretariátu zemské
katol. rady v Praze-li., Myslíkova ul. 5. Upozorňujeme,
že tato česká zpráva není totožnou s oficielní zprávou
německou, kterou majitelé desítikorunových legitimací
kongresových obdrží zdarma. Česká zpráva vydána
bude v prosinci tohoto roku.

(Zasláno.)

Výborová schůze
Politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nepom.v Hradci Králové
bude

vestředudne 27. listopada 1912,©2. bod. vápol
v diecésním spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříkova tř
M č. $00—I. v Hradci Králové.

Dr. Frant. Šele
jednatel. předseda.

a
(

ka s noa
ab oltáře, S00 , boří MANY|

levně provádí absolvent c. k. odb. školy sochařské
a řezbářské

BOHUMILBEK v HOŘE KUTNÉ. |



Idealem hospodyně
jestSingerůvšicí stroj

Obdržoti lze vo všech krámochs vodlojším
„S“ znakom snob prostřednistvímnaších jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje
Eradeco Králové, u labského mostu 279.

V OVNSŇ Vál PN
AIČO MeC NČSTB py TOS

V

SPJSPAC

Krutě a bolestně zasaženy předčasnou a náhlou smrtí našeho vroucně milo

vaného manžela, nenahraditelného tatíčka, předóbrého syna a strýčka

JANA GAUTSCHE,
c. a k. hospodářského správce ve Smiřicích,

ji+

ZKACSKASN

(905)(OBI

DIA

M)COEICO)

projevujeme tímto z upřímného srdce všem, jenž hojnými, vzácnými projevy sou

strasti, přečetným účastenstvím při pohřbu a skvostoými květinovými dary podali

nám důkaz, jak veliké lásce a úctě se drabý zesnulý těšil a tím náš nezměrný

ČOOMEDEÉODEDLEDPEOOVC
PADMČHPAP

DE:

ký

bol zmírnili,

svůj vroucí a upřímný dík!
Běluška Gautsehova, — Marie Gautschova,

dceroška. choť.

9,

Pi

2

Ve Smiřicích, dne 16. listopadu 1912.
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VÝPRODE.cseoem
vyprodárám vOŠKANÉCOŽKŠÍROVÉZŮVŽÍ(|

s úřednímpovolením,za každých možných levných cen, které1
zvláště při nynější přemrštěné drahotě v kožešinách naskytují.

Poněvadž mám největší sklad v přehojném výběru, výhradně jen v dobrých jakostech,
v pravých přírodních kožešinách, sa kteréručím,naskytujese
každému výhodný a dobrý nákup.

. Odvolávám se na velice rozšířenou známost svého speciálního závodu, svojívýrobou

jedinečného a prosím o laskavé prohlédnutí mých výkladních skříní a obchod. místností.
V-úctě podepsaný

Antonín Vambera, Hradec Král- IT
= í blíže nádraší. A

522 ala KS NEDEMONODCMEM U “
KN SR RA ANANAS NON S P MROORANNAs

ZÁLOŽNA
vHradci Králové

Jánskénáměstíč.163.

Vklady větší a vázané vý
povědí úrokuje dle ujec

nání sazbou vyšší.

Dřevěné—
bryerové dýmky,

dobré se levné, též jako vhodné dárky
vkusně zdobené. Též ve větším do
obchodu nejvýhodněji u rýrobce: —

Mikuláš Matějíček,
dýmkařství,

Podměsti u Skutše, Čeoby.
Účelné levné zvláštnosti. — Zdravotní patentky
uvnitř s pěnovou soustavou, novinky, vykládané,
vyřezávané a ryté ozdoby. dobírkové.

Sekretariát Matice
Cyrillo-Methodějské

doporoučí

páramenía, prapory Spolkové

„A veškeráGirkevní: ul
firmy

Fr.Stadnik,
stálý přisežný soudní znalec

Olomouo,
naproti kostelu P. Marie Sněžné.

Za půl rok: odvedeno přes

800 K Matici Cyrillo-Meth.

paláce :
. úvěrního ústavu

vy



Kulturní jiskry.
Nejkterikálnější stát. Německým a židovským

tiskem dávali se v Evropě másti i konservativci,
takže se většinou pohlíželo na chorého Turka s ti
chou útrpností. »Dokonává, chudák, přípravuje si
rakev sám, neztrpčujte umírajícímu posledních 0
kamžiku.« Tak zněla většinou pohrobní řeč. Zprá
vy o tureckémhospodářství přijímány spíše s hu
morem než s hněvem. A nepřemýšlelo se o tom,
že barbar, čím více chromne, tím se stává kousa
vější, m bezcitněji zotročuje občany schopné ve
iké kulturní práce.

V západní Evropě dle horlivých apelu semit
ského tisku v dlouhých článcích tepány i nejmali
chernější zjevy »zpátečnického útlaku« jako před
-zvěsti nejhrozivější budoucnosti. Ale turecký Mon
gol těšil se tolika komplimentům národů civiliso
vaných, že ho nepohnulo k větší snášelivosti a kul
tuře ani zoufalé povstání Malisorů. Němci z říše
jako diví alarmovali k obraně >utiskovaných« praž
ských buršáků. Ale do očí se vysmívali pronásle
dovaným Jihoslovanům. protože Turek podporoval
germánskou lačnost. Velkoněmci viděli klerikalis
mus ve všech krajích katolických, jen v Turecku
nikoli.

A přece říše Osmanská jest státem nejkleri
kálnějším a dusila svým náboženským zpátečnic
tvím dlouhá staletí jak většinu území kolem moře.
Středozemního, tak země jiné.

Dne 15. t. m. v samém pokrokovém »Přehle
du« dr. Hobza líčí, jak státní zřízení turecké jest
těsně spjato s mohamedánským koranem. Dle dra.
Hobzy všichni moslimové tvoří jednotu, v jejíž če
le stojí imam (chalif), zástupce prorokův a nejvyš
ší vládce ve věcech duchovních i světských. Sul
tán turecký jest dosud nejvyšším chalifem islam
ským. >Chalifát vede k absolutismu ve státech mo

náboženský základ... nelze vlastně uvnitř isla
mu ani lobře rozeznávati záležitostí světských a
duchovních. Islamský soudce má stejně jako kněz
prostě jednati dle vůle Allahovy, pokud se týče
prorokovy.«

tože dle příkazů náboženství mají se výbojem roz
šiřovati hranice >islamské obce«. V nových pro
vinciích tedy ustavena nová zvláštní správa. Ale

vojenským zásadně. Co není »územím islamu«, jest
sůzemím války«. Poroba nevěřících jest u mosli
mů náboženskou povinností. Příručka islamského

v pokoře daně platiti budou.« Nevěřící jest mosli
-movi osoba nižší, nečistá a musí zůstati v porobě,
-pokud nepřestoupí k islamu. Odpadnutí od islamu
trestá se smrtí. Přečiny, spáchané na nevěřících,
jsou méně trestny, svědectví nevěřícího není vě
rohodné.

Tudíž, byla-li vytknuta jako požadavek mo
derního ústavního státu rovnost konfessí ve státě
zastoupených, pak se žádalo od muslima částečné
opuštění víry a zásadní změna názoru o smyslu
veřejného života. Jen muslim nevěřící mohl by
uznati takový zákonný stav. >Muslímnezná vů
bec péče státu o t. zv. kulturní potřeby obyvatel
stva ve smyslu evropském, neboť veškerá kulturní
péče je mu zahrnuta v pojmu plnění přikázání bo
žích podobně, jako mu je věda a vědění obsaženo
v pojmu víry. Islam nezná dosud rozdílu mezi ži
votem kulturním A náboženským, rozdílu, jenž

je pro moderní stát condicio, sine gua non (nezbyt
nou podmínkou) ... . Zkorrumpovaná veřejná sprá
va, vyvinutý a od staletí již pěstovaný špiclovský
systém, jistá lhostejnost k veřejným zlořádům,
která je v povaze všech muslimů, a jiné poměry

- poskytují dosti materiálu ku kritice a živí tím sna
hy obrodné .. . Ostatně nejednalo se v Turecku
dosud o zavedení opravdového ústavního života..
Zákony náboženské zásadně se nenahrazují záko
ny světskými, nýbrž zachovávají výslovně vedle
zákonů světských v platnosti. Také soudnictví še
rifiátní se zachovává.«

Nu — a pak prý každičké náboženství jest zá
ležitostí zcela jen soukromou! Turek prý v oby
čejném životě může býti tak svobodomyslný, jako
křesťan! Ještě nyní, v době tolik zlé, kdy cholera
kosí v tureckém vojsku tisíce a tisíce vojáků, byl
dotázán vrchní znatel Koranu šejk-ul-islam, zda
jest dovoleno mrtvoly ty páliti, aby nešířily ble
skurychle epidemii. Jak řečeno, největší pokoj měl
od moderních pokrokářů evropských stát nejkleri
kálnější, který páchal na základě Koranu nejhorší
útisk na svobodě svědomí lidí vzdělanějších, než

„ jakými jsou muslimové.
: O náboženském smýšlení JuBa Zevera. Výňat

ky z Osvěty č. 11., 1912. (Dokonč. k čís. Obnovy
43) Důsledkem přilnutí! Zeyerova ke katolicismu
jest také velká úcta k Panně Marii. Ten, jenž plál

óvati svatou a vznešenou jeho Matku. Svůj bás

nický hold skládá Matce Kristově v »Zahradě Ma

svatým úžasem a hlubokou vírou duší prostin
kých, ba přímo andělských; a takovou duší byl též
Zeyer.

Když připravoval se ku složení jejímu, k níž
dle jeho slov »nelze přistoupiti beze zvláštní piety
a ne bez strachu«, píše sl. M. Kalašové: »Příprava
není snadná, tak jako práce snadná nebude — ale
snad se ini trochu podaří, když s tak velkou lás
kou a s jakousi úctou o ní přemýšlím. Říká se, že
Fra Augelico svoje svaté maloval na Kolenou —
chtěl bych mít k té práci jeho svaté nadšení, jeho
čistou a dojemnou pokorul«

Vydáním >»Zahrady Mariánské« byli přátelé
Zeyerovi většinou nepříjemně dotčení. | Výtkami
jich však nijak nebyl zviklán. Na jeden takový do
pis přítelův odpovídá: »... . Říkáš, že jsi pohan,
ale nejsi jím zajisté tak rozhodně, jak se Ti zdá. To
Tvoje křesťanství v Tobě jen dříme, tak to bylo i
u mne někdy, i já pokládal se za.>pohana«; tu za
klepalo na inoje srdce a tu se probudilo ve mně,
co se mrtvé zdálo. Ale i co pohan (jsa umělcem,
jakým Jsi) chápeš přece, že Maria Panna je něco
neobsálle velkého a svatého. Je to inkarnace nej
ideálnějšího, tedy nejpravdivějšího věčného žen
ství a to je více a něco jiného, než pohlaví. I kdy
by člověka a jeho pohlaví nebylo, to ženství bylo
by, protože je v prabytí Slovo takové, jako jest.

| >Das ewig Weibliche« mohl najíti jen genius. Goet
| he to slovo našel, ale pojem už byl v lidském du
' chu., protože to, čeho pojem je jen následek, vůbec je.
1 A Goethe myslil také, že je pohan, a jinak myslil,
"že je protestant a neměl tušení, jak katolicky cítil,
když to >ewig Weibliche« vyslovil. (Nový Život
1901.)

Na výtku, kterou často slyšel od svých vrstev
níků, že se ztrácí příliš v mlhách, cítí příliš, měl je
dinou odpověď: »Nechce se každému do letu v še
dé mlhy a modrá oblaka, do kterých bych rád za

mnou neletí ti, kteří nechtějí, mně se po nich tak
málo stýská, jako jim po mně.«

Zeyer pojímal křesťanství a pak katolidtví
celým srdcem; jak soudil o protestantismu, vyjá
dřil v dopise Jiřímu Karáskovi ze Lvovic: »Dle

|
Přestoupiv padesátý rok, častěji vzpomíná na

Smrt a tím více blaží se láskou ke Kristu. »Náhle
bych umřít nechtěl. Na smrt má člověk být při
praven,: říkal. Když r. 1900 onemocněl, napsal 3.
listopadu sl. M. Kalašové tato dojemná slova: »Tak
dávno jsem Vám nepsal! Bylo ještě slunce a teplo,
kdvž posledně jsem psal a dnes vidím oknem už
jen mlhy se valit pod umírajícími stromy. Nebyl
jseni už měsíc pod širým nebem. Trpěl jsem mno
ho. Byly chvíle, kdy jsem byl jist, že už se neu
zdravím a že mne vynesou z lužanského zámku do
Přeštic k věčnému odpočinku. Hrůzou byla mi jen
myšlenka způsobu té smrti. Čekal jsem, že se udu
sím ve vodě. To mne mučilo — ale byla jedna krás
ná chvíle, když jsem se té děsjvé myšlence podro
bil a Bohu a jeho vůli se úplně a klidně odevzdal.
— Tu zavládl mou duší takový mír a bylo mi tak
jasné uvnitř, že jsem byl šťasten i cítil jsem jako
vanutí jakéhosi fluida konejšivého a tak zvěděl
jsem. že to byla nejvroucnější moje v životě mod
litba. ne prosba.« V »trojích pamětech Víta Chorá
ze< zapěl svou píseň pohřební:

>, spočiň, srdce

ty moje, někdy bouřné, posléz v Bohu!
V svou prapříčinu vrať se, duše moje,
tam vlij se, vpadej, a tam posléz ztrať se
jak krůpěj v moři,v nesmírnosti Boží — —
Byl Bůh tvým začátkem, to pomni, duše!

Buď Bůh tvýmtaké okncem, duše moje! —

o Pane, vpusťnmne v bránu!« «
Po smrti Zeyerově uveřejnil Miriam v ledno

vém svazku nádherné polské revue »Chimaera“
tato památná slova (jakož Zeyer u Poláků vůbec
byl oblíben): >— Nad hrobem Tvým, mistře a pří

tismu, protože pravda nepodléhá bludu.« A v jiném
dopise píše: »Záře latinská neshasne -— a katoli
cism? V něm je víc než to kouzlo umění, o němž

- se ziniňujete, v něm je pravda.« Zeyer byl člověk
věřící, hluboce věřící, v nesmrtelnost duše,

4 posmrtný život věčný věřil v zázraky

|

|

,

, vlekl ty, již mne poslouchají. Než dobře, ať za
t

|

'

věřil. »V Zeyerovi bylo tolik krásy, jelikož
byl v něm naprostý soulad celé bytosti s
jeho dílem a s jeho skutky. Cenil nade vše prav
divost a pravdu. Byl srdečný, hluboce vděčný za
každý přátelský projev a to nejen pro sebe. Cenil
dobro ve smyslu Kristova učení ve světě tomto
nejvýše. V malých, ubohých lidech tušil více do
bra. než u velkých tohoto světa, odtud ta hluboká
láska jeho k malým a ubohým. Zeyer šel ke svět
lu. ke Kristu, jistě ne však lehce a bez hlubokých

bolestí. Tak kreslí obraz jeho důvěrný přítel architekt Fanta. ©
Slovutný Nestor českého Parnassu Adolf Hey

duk líčí jej takto: »Byl dobrý, soucitný, laskavý a
zbožný druh — —. Julius měl ve své ložnici kle
kátko a krucifix s růžencem, ondy z Říma přive
zeným a na klekátku měl položenu ruku své ne
božky matky v bílém sádrovém odlitku. — Vím,
že chodil na první ranní mši,- byl milovníkem pro
stého zpěvu lidového a že se tu zbožně modlíval,
o tom nepochybuji.<

Proč přilnul ke katolicismu, lze viděti z jeho
přednášky o Náprstkovi:
pojem jeho o podstatě náboženství úplně mylný;
neplyne náboženství ani z poulté naděje ani z ně
jakého strachu, nýbrž z vědomí pomíjitelného člo
věka o nepomíjitelnosti prabytosti, zjevující se
světem — — Vím, že jsou jisté duchovní výšiny,
kde se dýše dechem božím, ať kdo k nim dostoupí
cestou kteroukoli a ať již individuum tam vkročící
Boha vyznává či ne. Bůh nepotřebuje našeho u
znání a naše víra v něj a láska k němu je přede
vším štěstím naším. A to, co nazýváme nejvyšší
bytostí, plyne právě jen z toho, co je věčné a nad
lidské a všechen rozum náš pableskem věčného
praumu. To však jen mimochodem a sluší-li věří
cím souditi o těch, kteří nevěří, nechť připome
nou si především výrok jednoho z největších v
církvi, výrok sv. Pavla, pravícího, že kdo miluje
bližní, splnil zákon.«

»>Bojovalcelý život se sterými překážkami, a
by dospěl k.pravdě. Za pravdu nebál se přinésti
nejtěžší oběti! Proto také, dospěv přesvědčení,
že pravdou vznešenou je učení Kristovo, přilnul k
němu a nedbal výtek zpátečnictví.« R. 1897 byl
na Sv. Hoře u Příbramě na pouti s pami Heinri
chovou. Byl všechen unesen zbožností lidu se zá
palem zpívajícího mariánské písně. Dlouho prodlel

před hlavním oltářem. Zvláště hluboko dojalo jejznámé svatohorské >Zdrávase,

silně, že »všecky ideály velkého pravého umění
nejsou ničím jiným, než předtuchou onoho nejin
tensivnějšího bytí po smrti, v kterém naše vlastní,
nejskutečnější >já« stává se schopným vyššího a
dalekosáhlejšího pojímání, v němžto ideál je sku
tečností a symboly pravdou.« Věřím, že v bytí to
jsi vstoupil, že Tvé předtuchy se uskutečnily, že
touha Tvá došla cíle, že jsi se ze sna žití pozem
ského vzbudil k životu nadpozemskému.«

Tělo tohota velkého vládce snův a nádher
ných vidin spí již jedenáctý rok ve stínu zlatých
perutí xenia střehoucího posvátný Slavín. Jako
hvězda však září jeho duch, jenž po celý život pra
coval na svém zdokonalení, který po celý život
nelitoval útrap a bojů, aby nalezl pravdu. »Bůh
nechce, bychom život prosnili, ale abychom jej
prožili« to byla jehozásada. Jako vzor stojí před
nánu jeho velká, světlá postava a vlídným gestem
zve nás k následování.

kde byl Žižka pochován. V poslední (4) čísle
historického časopisu odpovídá prof. dr. Šimák
známému ohledateli ostatků Žižkových dru. Ma
tiezkovi na pojednání uveřejněné v lidových roz
pravách lékařských čís. 108 pod názvem »Pozů
statky slavných mužů a Žen a jich identifikace.«
Dr. Šimák ohražuje se proti tvrzení dra. Matiegky,
že nálezy čáslavské jsou s největší pravděpodob
ností, jakou dnešní věda poskytnouti může, pozů
statky Jana Žižky z Trocnova a ukazuje, že otáz
ku tuto může rozhodnouti jedině a pouze věda hi
storická a žádná jiná a to, když dokáže, že Žižka
byl v Čáslavi pochován. A toho se historii dosud
dokázati nepodařilo,neboť všecky zprávy o převe
zení Žižky do Čáslavě jsou pozdější vsuvkou, jež
ruší text starých letopisů. Okolnost tuto nazývá
evidentním, objektivným faktam. Poněvadž pak
dr. Matiegka dovolává se poznámky dra. Šimáka,
uvedené v tištěné přednášce slovy: »Tím ovšem
není dokázáno, že by Žižka v Čáslavi pohřben ne
byl,« odpovídá dr. Šimák takto: >Vytkl jsem tím
jenom mez historické kritiky a napsal jsem tak
spíše ze šetrnosti k těm, kdož při všem tom zkou
mání zachovali se k historické vědě tak maceš
skv, ne proto, že bych tím sám umenšoval váhu
svých historických vývodů. Připojil jsem pak je
ště další námitky, neméně vážné. K nim se neod
povídá, naopak užilo se mé šetrnosti proti mně.
Zdá se tudíž, že potřebí jest vyjádřiti se určitěji.«

A určité toto vyjádření dra. Šimáka zní takto:
sJest jistě shoda podivuhodná, že tam, kam tradi
ce (byť i pozdní) kladla pohřbení Žižkovo, našla se
lebka za mimořádných okolností, stará, jednooká,
jež dobře by mohla býti lebkou Žižkovou. Proto
nelze prohlásiti pravost nálezu za nemožnou.

Kdyby s okolnostmi místními a výsledky vědy
anthropologické souhlasily i zprávy historické a —
je-li lebka pravá — souhlasiti musí, nebylo by s i
dentifikácí sporu.

Bohužel, historický důkaz nejen podán býti
nemohl, nýbrž našla se řada podstatných námitek,
jimiž doposud v ničem nebylo otřeseno. Dokud ne
budovu historické nesnáze odklizeny, neb aspoň
pravděpodobně vysvětleny, nemůže si osobiti vě
da jiná, že sama stačí k provedení důkazu pravo
sti. Nebyl-li Žižka z Hradce převezen, nemůže bý
ti lebka čáslavská pravou a pak všecky znaky nut



no vysvětliti jinak. Vždyť6 Hraradeckém masou 82lézá se stará lebka, prav válečníka, zře
telně jeunooká, dokonce orlího nosu, nalezená pod
hradbami, a bylo by lze předpokládaji možmost,
že dostala se tam s jinými kostmi a rumem při vy
klízení chrámu sv. Ducha v XVII stol. Vyvrátí-lí
kde objektivně historikovy námitky, nebo natezne
li se nové samostatné svědecví, staré a nepode
zřelé, že Žižka byl do Čáslavě převezen, věc bu
de objasněna.

Dokud se. to nestane, opakuji důrazně: nález
čáslavský zůstává památkou spornou.«

Slovar-4Zá krev se nezapře. V příčině váleč
úeho víru na Balkáně nemají práva mluviti Němci
Vilémovi za celou říši, natož Němci v Rakousku —
převážnou většinou slovanském! V Německu přece
také padá na váhu hlas Poznaňských Poláků. Ti
to, jakkoli jsou pevnými katolíky, projevují nej
vřelejší sympatie pobratimcům balkánským.

Die zprávy »Nár. Listů. (z 20. t. m.) počali se
Němci v říši při propuknutí války posmívati »hla
dovým a otrhaným: armádám slovanským. Když
však došly zprávy o vítězném postupu Jihoslova
nů. jevili Poláci nadšenou radost, ačkoli u nich
právě začali Němci prováděti krutý zákon o vy
vlastňování. »Pomáhej Bůh těm čackým Srbům,
Černohorcům a Bulharim!: ozývaly se výkřiky.
>Do novin lidových, obzvláště »Gazety Grudziad
ské«, která čítá skoro 100.000 abonentiů a jest nej
více rozšířeným časopisem polským, přicházely z
kruhů čtenářů dopisy, vyzývající redakci, aby vy
hlásila sbírku na pomoc pro vojíny slovanské, ra
něné ve válce za víru a svobodu. Když dopisů při
cházelo víc a více, a konečně došly první příspěv
ky. redakce vyhlásila veřejnou sbírku. Dnes ply
nou ze všech krajíí pruského Polska peníze na ten
účel a jsou opravdu grošem vdovím, když pochá
zejí od chudých sedláků a dělníků. Ale nejen groše
plynow zde na pomoc raněným vojínům. Současně
konservativný »Dziennik Poznaňski« v Poznani ta
ké vyhlásil sbírku a sebral již skoro 2000 marek.
Dnes zdejší veřejnost polská očekává s netrpěli
vostí zprávy o pádu Skadru, Drinopole a Cařihra
du, a někde v té ubohé chatrči otec dětem svým,
klekajícím k modlení, poroučí přidati zvláštní mod
litbu za bratry slovanské, bojující za víru a svo
bodu.

Z této zprávy mladočeského orgánu znovu
vysvítá, že beze všech umělkovaných prostředků,
bez demagogických řečí přirozený instinkt katolic
kého lidu slovanského projevuje se davově ve
prospěch těch Slovanů, kteří zrušují otrokářství
půlměsíce.

Zednářské vychytries. Magolhaes Lima už
tenkráté prozradil, jak pohifží-ná svobodu Batolic
tva, když v Portugalsku za vlády královské pro
vázel cynickým posměchem znáselnění katolické
ho processi od zednářů. Byl také jedním z předních
spolutvůrců krvavého státního převratu a barbar
ského pronásledováníkonservativců.A tohoto mu
že si povolali volnomyšlenkáři pražští k veřejné
přednášce do Práhy. Leč veřejná přednáška zaká
zána. -—

Dal tedy Lima odpověď policejnímu ředitel
ství (viz »Osv. Lidu« z 13. t. m.), že >každý ná
rod má právo, aby si zavedl vládu, jakou uzná za
vhodo.« Je-li tohle pravda, pak se proti velké
většině národa portugalského provinili nejhůře
stoupenci Limovi, protože úskočným způsobem

národu vnutili vládu, o jakou nestál a znásilnili pří
následujících volbách většinu národa huř než Turci.

Prý Portugalci (kteří?) respektují zřízení ze
mí jiných, proto mají právo, aby i jejich zřízení
bylo respektováno. Odpovídáme, že takového prá
va nemají suroví plantážníci, kteří porušením svých
slavnostních slibů národu přiložili na záda kara
báč. A pak: od kterého času začali Limovci re
spektovati na př. státní zřízení sousedního Špa
nělska? — “

Prý inuž, který byl kandidován na president
ský stolec republiky, nepřišel jinam vyvíjeti pod
vratnou propagandu. Odpověď: právě proto, že
byl Lima tak fanatickým propagátorem zednářské
republiky, mohl jen slepec se domnívati, že při
překročení rakouských hranic změní se jeho pře
svědčení tak, až začne chváliti inonarchii.

Prý v řeči, kterou měl v úmyslu, jednalo se
jen © zásady posuzované s abstraktního hlediska!

- Inu. bodejť by hned Lima vyklopil jasně všec
ky své úmysly! Na to jsou přece velice vychy
tralí zednáři ti, kteří jeden den v Portugalsku
tvrdili, že se jim nejedná o žádnýnásilný převrat
—-a druhý den již vodili v poutech lidi poctivé.
Zednáři vědí, jak jest potřebí napověděti.

Nu -—a výsledek přednášky soukromé se do
stavil. Ve volnomyšlenkářském »Nerudovi« dne 16.
listopadu čtou se tyto nekonfiskované řádky: S ra
kouským státním zřízením je docela dobře sluči
telno, abychom po Limovsku budili národ z jeho
netečnosti proti klerikalismu a pro demokracii...
Lima monarchii potíral. V monarchii viděl zbyteč
ného příživníka státu a lidu, příživníka škodlivého..
Portugalsko jest prací Limovou republikou... Zdej
ší (rakouské) státní zřízení není »petrofakt«, zka
menělina. Zasazovati se o změny v něm, které u
kazují se potřebnými, je nejen slučitelno, ale ná

leží"přímo k podstatě státního zřízení. Chcerne r
ci tolik: hodnota státního zřízení je relativní. Dnes
je Rakousko monarchií, samělby se však odvážší
někdo tvrditi, že bude tak věčně?« U

Pozorujte, jak úhořovitý jest ten sloh, aby se
před úřady mohty umýti ruce a — přece aby vol
nomyšlenkáři dobře tendenci porozuměli. Vždyť
také zpřízněná >Nová Doba« 1. listopadu doplňuje
výklady ty těmito nekonfiskovanými slovy: sNám
neiriponuje král, protože jsme toho náhledu, že ti
tuly královské jsou již jen dočasné a nastane brzy
doba, kdy budou v Evropě jen republiky.«

Co má zatím Volná Myšlenka činiti? Prozatím
její řečníci i na schůzích velice chytře namlouvají,
že republika jest lepší než. monarchie.

Národohospodářské hlídka.
Sllný příliv vystěhovalců do Ameriky. Dle sta

tistiky přistěhovalecké komise v New-Yorku pří
stěhovalo se v prvních 10 letošních měsících do
Spojených států severo-amerických 750.553 dí,

stoupí pčet přistěhovalců 1,000.000osob, číslice to,
která dosud nikdy nebyla dosažena. Nejvíce přijíž
dí lidí do Ameriky z Rakouska, Ruska a Italie. Jak
patrno, je v těchto státech věcí dosti, o které by
se mohly vlády starati; těch se však nedbá a více
péče se věnuje štvaní do války.

Novela k směnečnému řádu se zpětnou plat
nosti ku dni 11. listopadu 1912. Zavedením mora
torií v zemích balkánských objevila se mezera v
našem platném řádu směnečném, kde není pama
továno na překážky včasné presentace a prote
stace směnky, tak zvanou vis maior, t. j. vyšší
moc (živelní pohromu, zápletky válečné atd.) Za
dnešního stavu nelze totiž provésti protestaci smě
nečnou proti směnečným dlužníkům, na druhé stra
ně pak nelze přímo dovózovati ztrátu regresního
práva majitele směnky. K žádosti obchodních a
živnostenských kruhtt předložila vláda právě“ po
slanecké a panské sněmovně návrh novely k smě
nečnému zákonu, která má dosavadní nedostatky
odstraniti. Novela ta obsahuje tří paragrafy a zal:

Zákon o vlivu vyšší moci na směnečné právní
úkony. $ I. Překáží-li presentaci směnky aneb pro
testací její v předepsané lhůtě nepřekonatelná pře
kážka (vyšší moc), prodlužují se tyto lhůty. Maji
tel směnky zpraviž neprodleně svého indossanta
(rubopisce) o nastalé vyšší moci a to oznámiž u
připojení dne a svého podpisu na směnce neb je

(6) E

v Firadci Králové
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Jjim přívěsku; osdatně platí ustanypní čl. 45. smě
nečného řádu. Odpadne-li vyšší moc, musí maji
tel neprodleně předložiti směnku ku přijetí neb pla

-cení, po případě fi protestovati. Trvá-li vyšší moc
-déle 30 dnů po dni splatnosti, může býti postih ko
nán, aniž je třeba presentace nebo protestace. Pro

„směnky na viděnou neb na určitý den po ní zně
„jící, běží tato 30denní lhůta ode dne, kterého ma
jitel i před uplynutím presentační lhůty svého in
dosanta o: nastalé vyšší moci zpravil. Skutečno
sti, které jenom osoby majitele neb toho se týka

Jjí, jejž presentací nebo protestací jeji pověřil, ne
lze považovati za případy vyšší moci. — $ 2. Ten
to zákon vstupuje v platnost dnem vyhlášení. A
však ustanovení odstavce 1, 3, 4 a 6$ 1 platí také
pro směnky, kteréjiž po dni 11,listopadu splatnými

„se stanou. — $ 3. Provedením zákona jest pověřen
můj ininistr spravedlnosti v dohodě s ministrem

-obchodu a financí.
Zvýšení úrokové míry v Rakousku. Nedosta

tek peněz měl za následek zvýšení úrokové míry
ve většině evropských států. Sotva německá říš
„ská banka zvýšila svou diskontní sazbu o plné pro
cento na 6 procent, stanovila i rakousko-uherská
banka diskontní sazbu z 5 a půl proc. na 6 procent.
Následkem toho i všecky peněžní ústavy v Rakou
:sko-Uhersku byly nuceny zvýšiti míru úrokovou i
při půjčkách, čímž ovšem peníze zvlášť pro drobný
Jid staly se velmi drahé. Dojde-li k brzkému urov
nání sporu o novou Úpravu věcí na Balkáně, jest
jisto, že míra úroková bude snížena; jinak při no
vém zaostření těchto sporů nejsou vyloučena ani
další překvapení na trzích peněg.

Kdo těží z mozolá rolálctva „Obilní spekulanti
v Pešti zaznamenávají ze svých kšeftů na burse
zisk 3 miliony korun. A neseli, neobdělávali, ale za
to hojně klidí. A rolník, ten za svou práci neví pro
strasti, dluhy a daně kudy kam. Bylo by na čase,
aby odstraněny byly Švindléřské blankoterminové
obchody na obilních bursách, aby rolnictvo neby
lo okrádáno na prospěch spekulantů, kteří neví, co
práce dá to obilné zrno, než z půdy se vydobude.
. ©Zdražení hornoslezského uhlí pro Rakousko
Uhersko o 50 feniků na tuně platí pro Halič ode
dne 1. ledna 1913,pro všecky ostatní rakouské ze
mě a pro Uhry od I. dubna 1913. (1 marka jest
100 fegiků nebo 1.17 K.)

IL sjezd českých bytových a stavebních druž-;
stev konal se v Praze 16. a 17. t. m. Na sjezdu
usnesenc požádati svaz českých měst, aby důtkli
vě doporučil naším obcím péči o řešení otázky by
tové a upozornil je zejména na důležitost prozíra
vé politiky pozemkové za správného používání
zákona o právu stavebním. Zemské výboru zemí
koruny České budou požádány, aby předložily

zemským sněmům osnovu zákona, kterým by se
poskytovaly dočasné úlevy na zemských, okres
ních a obecních přirážkách malobytovým stav
bám. Sjezd usnesl se také podniknouti kroky ve
příčině opatření stát. fondu zápůjčkového jaŘož
to výpomoci přechodné pro dobu nynější těžké
krise peněžní a úvěrové. Stavební řád má býti zre
vidován za -součinnosti lékařů hygieny znalých. Na
sjezdu učiněna celá řada pozoruhodných usne

sení o bytových otázkách.
Finanční tiseň království Českého. Ježto 55

procentní zemská přirážka nestačí na vyplacení
učitelských platů, zapůjčily zbytek, vzhledem na
finanční nouzi v posledních letech, výjimečně ber
ni úřady na rozkaz ministerstva financí. :

Všude rozšiřujte
. a podporujte

katolický tisk!

Mešní vína
zaručeně pravá

dodá na objednáťku
od 10 litrů výše

v bedničkách

Jan Košťál
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-Ji JEŽEK,
elektrotechnický závod

v Wradol Králové, Svatojazskénám.č. 76.
Zařizování Velkosklad

' elektrického lostrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
bromosvodů. žebliček

a přístrojů
Dynama. -t-vařesí:

Motory. a topení.

Žárovky: Instalačnímateriál za
Osram, tovární ceny.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(ratr P. J. Eolkudly, faráře ro Yýpraoktisieh)

doporačuje P. T. veledůstojm. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
apelkových praporů a kovového náčiní
Cenníky, vzorky i roucha hotová as ukázku

se ma požádání franko zašlou.
nětej. 0©Odnlkám904000 0ě OMPČS50 OO C 00

v Harmonia
ssací i evropské soustavy, domácí varhany krás
ného,tonu,piana a planina osobněv to
várnách vybraná půjčuje a za tovární ceny
dodává (též na měs. spi. od 10 K)

Jos. Malý, řed.kůru,Čáslav,
číslo 339.

Obebraná harmonia a piana všdy na skladě.

Nejlepší doporučení z kraků vů. dnohoropstva.

%e

Veledůstojnému
duchovensivu a

"ofůvným patronátním
úřadům$orolnjesidopo.
ručiti veškeré koštelu: nádoby a
něšlnía to: monstrsu.e,kalichy
oibáře, nádobky,pakiaky racifkály,
svícny, lampy, kaditelnice,rODSBKYatd. ové výroby, předpisán
církevním vyhovující. Staré před.
wuaětyopravoje v původní intenci a
©obni slatí astříbří nebo proti do
platku zs nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bez závssnosti koupě.
Vše se podlé posvěeoné. Práce ruční.

Sklad veškerých slatých a stříbrných klenotů, jako: řo.čnů

tsadonek,křífků,ntýuků, né stá. E„Botéřekéorste tabalěrky jideln ní se stříbra pravého
A0 Saského vědyna akladě. P

Stare slale, stříbro a drahobemy bupuje sa nejvylší ceny.

JAN STANĚK,
paci a olseleur

Praha-l.-979., ul. Karolisy Světlé, čís. 12. n.

NÁBYTEK
KOBERCE

koopite nejvýhodněji co do jakosti i ceny přímo
v osvědčených závodech firmy

AD. NOVOTNÝ a SPOL.
v Týništ n. 0.

Zálříípoe: Hynek Kodym, Vinohrady, Bla
nická alice čís. 6.

Sklad též: Olomono, Česká ulice 18.
O výhodách se přesvědčíte, dopíšete-li si hned
o náš nový obrázkový oenník čís. 00.

Všeobecná úvěrní společnost
uz. 8. 8 r. ob.

v Hradci Kmálové <

E = B =-BL-5L
dle výpovědí.

| Nejlepší jistota.
Prodej uhlí.

nrevná (XTR
? 21

kostelní|:
o hkfi a vodbor.provedenízhotovujea dodává

Fr.Uhlíř,8
umělé sklenářství a malba skla

v Třebechovicích u Hradce
Králové.

rozpočty na požádání

Svatá zpověď
generální.

Sepsal a upravil
vidp. Frant. Eřivohlávok, probošt v Litomyšli.

S povolením nejd. biskupské konsistoře: „Tento
praktický spisek se duchovenstvu a věř.cím

odporučuje.“ (Ordinar. list.)

Lze dostati u spisovatele po 30 hal. Při objed
návce 50—100 exemplářů po 20 bal.

SWB“Rozesílá ae nejméně po 10 výtiscích. "9

ma aNekupujte :: :
nejste-li přesvědčení o dobré jahosti
a bezvadoém provedení

zimního i let
ního prádla 1:

jež v cenách mírných zasílá

Jan Zindulka,
výroba zástěr a prádla w Litomyšli.

Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.
Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna

x
V

Cenníky a

zajímavá, populární to četba pro vzdělanéi
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sensaci; nijsk dosud nezasla
raly, naopak jsou stálo svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.
Stran 722. Cena 4 K.

Dvě próstramné
- mšetnosti —

za skladiště neb dílnu obuvníkům a krejším
zvláště dobře se hodící jsou ihned
k pronajmutí. — K doptáníu firmy

K. V. SK sKÝ,
«. a k. dvorní torárna nábytku v RádělKrál.



PARAMENTA

Jbatné SVÍČKYnerit,
m brž čoudí,kapají, knotý be Ak

je Úškovouovíčkoustjenzodite. E

Pilnáčkovy;svíčkpravé stearinovéhořítak

J.Dilnáčekc..

sv. Jos. ústav para
mentní a devotional.

Biskupská£-am

*knihtiskárna
v Hradci Králové

nabízí své ochotné služby ku

provedenívšech zakázek
z oboru knihtisku. —

VHradci Králové. (M Vyřízenísprávné a rychlé.

“« Ceny mírné. »

v
X 385)X BO X EBDXČB XČBDA * SvatováclavskéM tice Školské.

Jan Horák, i Usznasýsa nejvýhodnějšía nejlevnějšínésoukenník

i Rychnověnad Kněžnouzasílá na požádání vždy

die roční salsony kollekci «
nejnovějších druhů pravých

A3K

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

zemských. iČetná BZNÁMÍ zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mche ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení. $
Učiňte, prosím, malou objednávku nazkousku. X
Velejemnélátky na taláry <,

Též na oplátkybez zvýšení cen! 4
KIBDX562 XS KKD XKBDX

KRXKKAXXXKAAX
Voledůstojným

duchovním a patronátním úřadům!

8 Odberaýzávodpozlacovačský

(AUDENU APPL,
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

oltářů, "$E<
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Rozpočty a nákresy zdarma.
Ne pošádání dostavím se (hned.

SEOOOKKOOKXKNX

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal paramenlů
prádla, praporů. příkrovů, rare a
K Čechách.máčiní ve výrobnáchmejzávodu v e. 6 k. dvorního o lavatele

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

Tisíce uznávacích referencí aod
Obráskové cenníky, řospočty, vzory 8
k výběru franko.

Bez volkoměstské rešie ve vlastních díloách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny aš o 20%, než věnde jivde.

Pokoverabousboží

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

POTŘEBUJETE

SVĚTLO ??
Doporučuji k nastávaj'cí době:

Olej řepkový sezárukou pravosti jasně a bez
na hořící1 kg.za 1K 20h,

svíčky hospodářské, kus2, 4, 6h, L kg. z3
1K4Llb

svíčkystearinové,| balíček60,80,88+,1K,
svitky voskové,gasolíz,potrelej, karbid,

za nejlevnější denní ceny.

JOS. JELÍNEK,
parfumeriea mydlářstvív HradciKrálové.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůetojnéma ducho-
vemstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, kříševých cest
- 4 veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních kříšů,

slacení písma a růsných předmětů venku se nale
tajících za oemy mírné. — Taktéž dodávám celé.

nová chrámová zařízení
-9 každém slohu a provedení čistě uměleckém.

Plány a roz shotovaji úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se ns požádání taztéž
: bez nároku na cestovné.

Mnohopochvalnýchurmánípo racea broarové
státní medailie s výstavy v Pardubicích.

O*> Závod založen r. 1898. "Ba

Různé hospodářské síroje,
sakováky, secí stroje, pospěcby, vozy, elýnky

tčisticí atd. vyprodáví lovmě kníž. Salmstý
nájem velkostatku v Bílých Poličamoch, stanice

D.čr Králové n L

dan Kryšpín,
(I. Sylvateráv

sygpovec, nástupce) f

rámy, stému, vsasenémi.

Vofkaré 1odLO LÁLK
pR- Hetnsé věrné | psaná poobrdnéwem L >

" Zaleženo roku 1863

bezkonkurenční Patentní Náprasniybez háč
-Zakázkyobratem “jž

PRE- 10 vyřizují.

Hradeoleo Králové,
J ve vlastnímm domů, rot *drandokje.

Zdstupoe Union Horigerko, spol. továren hodinek Biel, Clashdiev. S, Ženema,
Svýcarsképrecisní bodiuky.Násténnébodin odernějšímprovedení Brill K šperky. cké
sboší.Přepychovépředměkys čínskéhostěna. Stbrné K o o obotvukimvýběne
Nejlevnější ceny! Nejlevnější ústy?



Inserty se počítají levně.

(pro vklad
staré i nové).4%

Mimo to zúročí vklady vázané výpovědí

©
©

OOdenní.

celkem ca
(©

Válka k vůli rozšíření
katolictví?

Ktery intelligent jen poněkud se rozhlédne po
kulturní šachovnici nynějšího Rakouska, hned po
zná, jak by naše vláda měla plné ruce práce s 0
chranou katolíku rakouských.

Kdo není raněn čirou slepotou, uznati musí, že
nemůže rozšiřovati s výsledkem katolictví v ci
zích zemích stát takový, v jehož středu jsou kato
líci vydávání v šanc potupám a útlakům nejrůz
nějšího druhu.

Německo chtělo obmýšleti naše katolické kra
je rozšiřováním lutherského evangelia v době, kdy
se lutheranismus v téže říši začal povážlivě kolí
sati a drobiti, Přesvědčí snad tedy pruští pastoři
lidi rozvážné, že k vuli evangelisování Čechu ra
ději nechají padati v zříceniny staré bašty vlast
ní? Takhle se víra nerozšiřuje. A nejméně v ny
uějším čase dá se rozšířiti v Evropě mečem. Ti
nečetní rakouští Němci, kteří pustili do světa slo
vo o své touze, aby vítězné vojsko rakouské u
tvrdilo na Balkáně katolictví, sami přece vidí na
vlastní oči, jak se vede katolíkům v Rakousku,
ve státě toin, kde přece jenom jest celá řada para
wrafů na naši ochranu. Zavilí naši odpůrci dove
dou obcházeti zákony tolik rafinovaně, že kato
líkovi hodí se smyčka na krk dříve, než se nadá.

Nebudeme zde znovu opakovati, jak si počí
nají i lidé placení přímo od státu, když složili ka
tolickou přísahu. Proti nim se nevystupuje 'ani
plnou mocí zákona stávajícího. Kdo by tedy vlast
ně chtěl z kruhů kompetentních obmýšleti docela
krvavý výboj k vuli katolictví? Takový diplomat

datných kruhů docela veřejně něco podobného vy
hlásil, poškodil by věc pokojných katolíků +'aleko
hůře než tisíce naších odpůrců.

Rozum do hrsti! Chorvaté a Slovinci jsou roz
hodnými katolíky. Který z nich však posud řekl,
že by měl chuť Srby porazit, aby se tam rozšířila
katolická víra? A což naše země? Z officielních je
jích zástupců v lidové sněmovně říšské nezasedá
ani jediný člen strany vysloveně katolické. Vždyť
také při zemských volbách vládní cestičky (zvlá

- ště při užší volbě) byly tak vypočítány, datum už
"ších voleb tak chytře vyhlédnuto, aby dle možno

sti neprošel ani jediný kandidát naší strany. Čet
níci chodili přísně vyslýchat i katolické kolportéry
letáků. Zato však čachrům našich nepřátel se da
řilo znamenitě.

Počítejme dále, kolik procent dělnictva není
ve vleku soc. demokracie. Při válce tak důležitou
roli hrají železniční zřízenci! Nuže, tito valnou vět
šinou náležejí programem hospodářským i kultur
ním soc. demokracii. A ty nepřehledné řady učite
lů, úředníků, professorů, kteří přímo i nepřímo ru
dý proud podporují! Jakmile chlapec opustí obec
nou školu, již ho drží pevně za rameno sociálně
demokratická organisace, která se postará co nej
dříve, aby hochovy názory kulturní byly takové,

vého »náboženského« boje silné strany agrární,

|
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kteří nejvíce do boje volají — němečtí radikálové?
"Těmani ve snu nenapadne páliti si prsty za hrani
cemi za tu víru, kterou v Rakousku tak fanaticky
pronásledují.

A což nejmocnější kapitalistický element -
židé? Snad podporují soc. demokracii a pujčují
miliony stranám protikatolickým proto, že mají
chuť šířiti katolictví? A s tímto elementem, jemuž
stojí k službám netoliko většina rakouského tisku,
ale i banky, daly, železárny atd., nutno počítati co
nejvážněji.

Katolíci naši by nejrozhodněji protestovali pro
ti takovému počinu. A tažte se, kolik vlastně sa
mých Němcu alpských přeje si rdousiti pravosla
vít Vždyť dali pokoj i Turčínovií.

Napřed se má rakouská vláda postarati, aby
všude v naší říši bylo postaráno 0 ochranu kato
lictva aspoň tak, jako v protestantském Němec
ku a Dánsku, jako v Bulharsku anebo — v Jeru
salémě a Jaffě. Ať se postará, aby školství bylo
vedeno přesně v duchu zákona. Pak teprve by
mohlo přijít posíliti katolicismus zahraniční — a
to cestou nekrvavou, mírnou, přesvědčivými mis
siemi. Stát, který se stará o kněžstvo méně než
o soc. demokratické sluhy státních úřadů, rozhod
ně také nemá mnoho chuti do propagandy katoli
cisinu jinde. To by se byrokrati musili státi přes
noc náboženskými fanatiky.

Jsme rádi, že při kombinovaném útočení nej
různějších živlů protikatolických dýcháme. Marně
se snažíme posud, abychom byli opravdu volní pod
vlastní střechou, abychom nebyli surově napadá
ni pro každou svobodnější akci. A v této chvíli

hranicemi! A to za pomoci svých zavilých nepřá

českých katolíků do nepředložených hesel někte
rých Němců. Potřeštěná slova nesmyslných ro
mantiků námi nehnou, protože jsme posud rozumu
neztratili.

Válka a živly radikální.
Soc. demokraté na všech stranách si hledí dě

lati velikou reklamu, že jsou proti válce. Pouhá
hesla jsou ovšem pohodlnější než odstranění kři

čtení manifestu, sestavenému za hranicemi tohoto
státu.

Poněvadž však »Právo Lidu« zle hartusí proti
neposlušnosti jiných sněmovníku, všimněme si. jak
protřepává rudou akci samo nár. soc. »České Slo
vo.. Nazývá silný rozběh soc. demokracie kome
dií. Soc. dem. poslanci připravili si pro den 20. t
m. několik interpelaci, aby immunisovali své zaha
vené články.

President sněmovny ona místa přečísti nedal,
poněvadž (dle vlastního prohlášení) neměl do kon
cez sehuze času je přečísti. UŽil také svého cer

Duvěrníci hr. Stůrgkha pak upozornili jednotli
vý strany, že parlament bude ihned zavřen, jestli

čteny ve veřejné schuzi. | nejvice rozpálené radi
kální hlavy začaly jako po úderu blesku zcela 0
patrně počítati, co by znamenalo zastavení diet.
Nejvíce se lekli soc. demokraté. Aby nalezli zad
ní dvířka k ústupu, poslali do debaty posl. Šeitze,
který učinil sáhodlouhý dotaz na presidenta -- ale
o čtení interpelací se nepokusil.

Nato v tajné schůzi posl. Tusar vysvětloval.
že vlastně basilejská resoluce žádá autonomii Al
bánie. Pak bylo hlasováno, zda se má v příčině
čtení interpelace konati schuze tajná či veřejná.
Všecky strany. které to s radikalismem smýšlely
vážně, měly se všemožně zasaditi o uhájení inter
pelačního práva.

Ale — ačkoli se jednalo výhradně o záležitost
soc. demokracie, zachovala se při tom soc. demo
kracle nejzbaběleji. Soc. demokraté, jichž jest 82,
měli -- pokuď jim bylo možno — vystoupiti jako
jeden muž. A co učinili? Bylo jich tu k hlasování
přííomno pouze — 19, ačkoli jich ve sněmovně
před tím bylo mnohem více. „České Slovo do
kládá: +Byli prostě odkomandování, poněvadž u
nich byla obava, že by návrh jejich zvítězil a že
by vláda mohla splniti svou hrozbu. Ale při hlaso

se soc. demokraté vyhýbají krvavému boji v prak
si, již jsme na příkladech ukázali.

Ale nyní se rozkřiklo »Právo Lidu« zvláště
proti >klerikálům«, že prý chtějí válku. Co se sta
lo? Soc. demokratům nebylo umožněno immuni
sovat pomocí interpelack protiválečný manifest,
jak byl odhlasován od soc. demokratů na basilej
ském sjezdě. Jak takové — ovšem silně obrněné
— manifesty působí v kritických chvílích a jak
často vnesou spíše zmatek než nápravu, o tom
vědí zkušení diplomaté a proto se postavili proti
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plně zbytečnými, neboť kromě 19 soc. demokratů
Mlasovali pro jejich návrh jen poslanci národně
sociální a členové klubu neodvislého. Při druhém
hlasování o návrhu posl. Šeitze, aby interpelace
byly otištěny v protokole sněmovním. bylo soc.
demokratů ve sněmovně již téměř 30.«

Fedy jest viděti, že čekali odkomandovaní soc.
demokraté v reservě, až se přeženou nejčernější
mračna. Pak teprve hrdinně postoupili do bitevní

říká »radikální válka proti válce.
A volají-li někteří Němci po osvobození a há

víře rozhodně ubližovati nebudou, ačkoli sami to
lik od mohamedánských Albánců zkusili a jakkoli
tito s Turkem proti Srbům bojovali.

K tomu sliby krále srbského opravňují k na
ději, že ve zvětšeném Srbsku i katolikům nasta

kouské obyvatelstvo do války se Srbskem?



Volné listy.
K dějinám lidské nevědomosti. Aby laskavý

čtenář nebyl v nejistotě, připomínáme hned pře
dem, že dnes nebude řeč o nevědomosti vůbec,
nýbrž o nevědomosti pokrokářské, a ta, panečku,
jest často velmi důkladná. Podnět nám k tomu da
la Beseda, kterou v Čase nedávno uveřejnil pan
dr. Otakar Gutfi. a kterou ráčil nadepsati titulem:
sK dějinám lidské hlouposti«. Jméno >Guth< s do
statek naznačuje, že pisatel jest židem. V Besedě
tváří se, s jakých vysokých hledisek míní pojed
návat o otázkách kulturních a jak životně zajímá
se o pokrok lidstva. Ve skutečnosti však nemá ji
ného cíle, než chrstati pomluvy na katolické ná
boženství a církev.

Židé úlohy si rozdělili. Jedni vedou na pro
vaze sociální demokracii, druzí podporují všemož
ně revoluční a protináboženskou »Volnou Myšlen
ku«, jiní dělají statečně Sokoly, a ostatní vlezli do
kožichů všech stran, aby tam chytře a sobecky
pracovali o své cíle, které pod rouškou protikleri
kalismu, osvěty, pokroku a na konec. nastojte, i
pod heslem vlastenectví neznamenají nic jiného,
než porobení národů. Tento cíl býval sicé jak tak
utajován, ale dnes vystupuje již bez ostychu na
světlo denní, neboť mezi židy vyskytli se již jed
notlivci, kteří jej veřejně vyhlásili za životní svůj
program. Na příklad dokládáme se slov onoho ra
bína, který na sjezdu židů v Polsku loni prohlásil:
»Noviny jsou po většlně v našich rukou, mimo to
však musíme ničiti křesťanské církve, abychom se
pak zmocnili bohatství celého světa.« Že židé tu
to protináboženskou práci všudy vykonávají, jest
patrno každému, kdo dovede mysliti. Že židé o
svou světovládu pracují i v českém národě, u
znamenati musí každý člověk, který rozurní děj
stvu veřejného života. Že o těchto židovských
snahách dobře vědí i čeští novináři, dokazuje prá
vě jejich úporné a vytrvalé mlčení. O židovském

vídáme se přes tu chvíli a sjede-li poněkud péro

a jejích zájmy jen slovíčkem, hned druhý, třetí den
čteme ponížené omluvy, které jsou
lého a drzého zakročení v redakcích příslušných
listů.

Židé vědí již dobře, že si mohou dupnouti, tož
dupají. A že mohou poroučeti, tož poroučejí. A
novináři, kteří o nezávislosti a svobodě, základ
ních to právech moderních občanů, div že se ne
upíší, po židovském zakřiknutí poslušně schlípí u
ši a pokorně zalezou do kouta. *

Takhle na klerikály, to naši svobodomyslní

vědců bylo přece učeno, že země stojí a že slunce
kolem ní obíhá. A protože dr. Guth toho neví a
vysmívá se jen římskému officiu, podává příspě
vek k dějinám té lidské nevědomosti a hlouposti,
která se hrdě vztyčuje v době přítomné a která
pro množství dnešních poučných pramenů jest o
hlavu větší oné středověké, která dnes připíná se
kc jménu Galileovu. —Přísnou a hlasitou žalobu
na páně Guthův pokrok vzbuzuje tento jeho výrok:
»Byl uvězněn (Galileo) a deset let vězněn a ode
přen mu pohřeb v posvěcené zeml.« Skutečnost,
která píšící ruku páně Guthovu přímo přeráží, by
la tato. Ještě téhož dne po odpřisáhnutí vrátil se
Galileo do paláce officia, a ještě téhož dne dovolil
mu papež Urban VIII., bydleti v paláci vyslance
toskánského na Trinita dei Monti. 30. června téhož
roku přestěhoval se do Sieny k arcibiskupu Asca
niovi Piccolominimu, svému příteli. V prosinci té
hož roku 1633 odebral se Galileo do své villy Ar
cetri a odtud odstěhoval se do Florencie. Galileo,
obdržev požehnání Urbana VIII, zemřel 8. ledna
1642, jsa stár 78 let. Tělo jeho pochováno v kapli
basiliky Santa Croce ve Florencii.

A přečtěte si ještě jednou, jak tuto dějinnou
skutečnost žid dr. Guth v Čase zařízl: »Galileo byl
uvězněn a 10 let vězněn a odepřen mu pohřeb v
posvěcené zemí.« Braši, byli byste povděčni, kdy
by váš Hilsner byl takovým způsobem uvězněn.
Tož zase doklad k dějinám pokrokářsko-židovské
nevědomosti a hlouposti.

»Stará babička s mozoly jako provazy na ru
koukou nese poslední těžce vydřený haléř chudé
mu vězní vatikánskému, aby si pojistila místečko
v království nebeském«, zlobí se žid dr. Guth.
Předně mozoly nepřirovnávají se tak krkolomně
k provazům, a za druhé ta babička ví, že petrský
haléř slouží k účelům kulturním, jako jest vydržo
vání škol, knihoven, starožitných a uměleckých
sbírek, missií a jiných užitečných institucí. Nechť
se dá tedy dr. Guth od té babičky poučiti.A což,
kdybychom líčili, co statisíců a milionů z mozol
ných rukou vydřeli židé!

Ale dr. Guth jest vůči sobě nemilosrdný a u
kazuje o závod děsné mezery svého moderního

se poprvé objevila Halleyova kometa, aby byla

na židy? Oh, jináče, to jest jináče. Ne že bychom

zovali všechnu kritiku. Ale požadavkem spravedl
nosti zajisté jest, aby se psala o nás pravda a aby
se tak perfidně nelhalo a nepomlouvalo. Rozdíl te
dy, jak nakládají svobodomyslní novináři s če
skými katoliky a příslušníky národa Židovského,
záleží v tom, že katolíky důsledně špiní a o židech
psáti pravdu jest jim zakázáno, což jest právě ne
popíratelným důkazem otroctví.

A nyní po tomto rozkladu vezměme na pře
třes Besedu. z Času, o němž bylo by již zbytečno
dokazovati, že svůj rozum dávno již prodal do
židů. Dr. Otakar Guth po starém zvyku Časovu z
minulosti vybírá, kde co od příslušníků církve ka
tolické stalo se závadného. | Galileo, Koperník,
hříšní papežové, kázání katolických kněží jsou stá
le oblíbeným koníčkem, na kterém naučili se jezdi
ti posléze i židé. Jaká jest v tom ubohá a naivní
methoda, vysvitne každému soudnému člověku,
jenž si dovede uvědomiti, že v kulturním vývoji
člověčenstva není ani jedné instituce, v níž by ne
bylo bývalo chybováno a hřešeno. Dělo se tak v
církvi katolické právě tak, jako v jiných velikých
korporacích světových. | věda sama jest plna tá
pání a chyb, které dnes zdály by se směšnými,
kdybychom neznali lidskou nedostatečnost a křeh
kost. I v církvi katolické působili a působí lidé, a
jestliže v jiných oborech správně vysvětlují se
činy lidské vzhledem k tehdejší době a jejím ná
klonnostem, pak pro dávno minulé skutky smlsá
vati si dnes na katolické církvi a kněžích, jest po
čínáním zlomyslnosti, dílem nevědomosti a často
také hlouposti.

Představuje se dr. Otakar Guth. Pán tento zá
libně vypisuje do Besedy Času doklady lidské hlou
posti z dra. Maxe Kemmericha, německého nadpo
ručíka. Jest to zvláštní úkaz, že v Čase pořád
přehrabávají se v lidské hlouposti, což asi nasvěd
čuje, že pánové, provozující tento malicherný sport,
nevystačují k tomu, aby svým čtenářům podá
vali jen sámgu chytrost a opravdový pokrok. Tak
hned ten Galileo! Dr. Otakar Outh ohřívá na svém
ohníčku, jak hvězdář tento byl volán od officia
pro učení, že slunce stojí a země se točí (správně:
obíhá, dre. Guthe!). Dr. Guth, omílaje staré fráse,
ovšem nedodělal se širšího rozhledu a proto neví,
že odpůrcem Galileovým nebylo jen officium, nýbrž
i professoři na tehdejších universitách, kteří mlu
vili a psali proti hvězdáři mnohem prudčeji, než

náší válku, mor a hlad.« Dru. Guthovi ani Se ne
zazdálo, že o takových otázkách dlužno se ne
stranně informovati. Kdyby dbal této zásady 0
pravdových vzdělanců, byl by dnes již věděl, že
tato Žvanivá pomluva byla ze základu a důkazně
vyvrácena. Ale co chcete? Pokrokář a k tomu žid
polyká vášnivě, kde co proti katolicismu se mu

otiskne-li nejruznější nesmyslné žvásty v novinách
tak' zvané české intelligence. A Čas, v němž co
redaktor, to velikán, nestydí se uveřejňovat po
vídačku o papeži a kometě, ačkoli by jej nejpo
slednější klerikál mohl dnes poučiti, jak tato po
mluva vznikla, takže i v tomto ohledu dr. Guth
podává výmluvný doklad k dějinám pokrokářsko
židovské hlouposti a nevědomosti. Roku 1948 po
mluva ta byla vyvrácena v samém Času. Význam
ný to dokument, jak dr. Guth čte vědeckou rubri
ku svého žurnálu a jak Čas proti 'vlastní vědě
praktikuje: S pravdou ven!

Středověká scholastika. »Jste na 'rozpacích,
máte-li se smát nebo plakat, čtete-li ukázky stře

malichernosti, o kterých ve středověku disputo
vali. Ovšem dr. Guth jednostranností svou ne
chápe, že všechny takové, pro nás dnes naivní o
tázky jsou jenom postranními věcmi a že význam

které s pohoršením zdánlivého učence z Kemmeri
cha vypichuje. Váha středověké scholastiky záleží
v oné mohutné duševní prácí, kterou pro kulturní

Žují se jen obmezení fanatici dnešního pozlátkové
ho pokroku. Dle naivních otázek ve středověku tu
onde (nadhozených a projednávaných oceňovati

zásluhy středověké scholastiky, 'jest tak ubohé,
směšné a skrčené hledisko, jako ono, které by za
ujímal po osmi stech letech nějaký dr. Outh v
budoucnosti, kdyby vážnost nynějšího lidstva a
jeho společenské mravy hodnotil dle Francouze,
jenž nedávno opravdově se zasazoval o to, aby
lidé chodili po čtyřech. Také jeden zcela moderní
český lékař dovozoval ve zvláštní brožuře, že ne
ní žádného nachlazení, jako by zapomněl na nejča
stější příčinu zápalu plic, reumatismu atd. Jen

kazem, že lékařská věda v nynějším století klesá.
Ba věru, abychom užili vlastního Guthova obratu,
nevíme, máme-li se smát nebo plakat, když čteme,
s jakou úžasnou povrchnosti, nemyslivostí a ne
připraveností dr. Guth odvažuje se usuzovat o dů
ležitých epochách kulturního lidského vývoje. Pro
posuzování středověké duševní práce není kom
petentním ani Kemmerich, ani jeho papoušek dr.
Guth, nýbrž mužové, kteří středověkou onu do
bu s porozuměním a láskou ku pravdě probadali a
kteří výtěžky svého badání neukládali titěrným
způsobem v nějakém Čase, nýbrž sepsali knihy,

jejichž váha a směrodatnost jest všestranně u
pevněna.

Friedrich v. Heliwald ve svých >Kulturních Dě
jinách« kárá jednostrannost oněch lidí, kteří zaví
rají oči před zásluhami scholastiky: >Úmyslně vy
šťárané věci, které se scholastice předhazují, jsou
pouze mimotní, neboť zkoumáme-li | scholastiku
přesněji, jeví se nám velikolepou myšlenkovou
budovou. Z universálního genia Dantova můžeme
docela dobře posouditi objem vědění scholastické
doby. Bylo tehdy stejně bystře usuzováno a srov
náváno jako dnes.« J. Kohler, professor správních
věd na universitě berlínské, chválí ve scholastice
úrodný myšlenkový vzrůst a velikolepou duševní
práci, dokládaje: »Většina toho, co až do dneška
filosoficky bylo poznáno, klíčilo již v oné době. Na
každý -způsob každý právník, jenž studiem scho
lastiky se zabývá, musí v Německu zakoušeti vý
tek, ovšem od těch lidí, kteří scholastiku znají jen
z pověstí«. Vedle těchto učenců a jejich úsudku
o scholastice postavte nyní dra. Gutha s jeho krt
čím hlediskem a poznáte opětně odůvodněnost ře
či naší, že v Čase uložil příspěvky k dějinám po
krokářsko-židovské nevědomosti a hloposti.

A aby ubohost svých výpadů dovršil, dr. Guth
— slyšte — dovolává se hraběte Hoensbroecha co
do společensko-kulturního působení římských pa
pežů. Kniha svojí zlobou tak karakteristická, zřej
mými pomluvami a potupami tak nízká, kniha ú
žasně nekritická a nevědecká jest dru. Guthovi
pramenem poučení. Kniha, kterou zásadně odsou
dili němečtí učenci, jako na příklad Paulsen, kni
ha, z níž pro hloupé pomluvy stydí se vybícati
zbraně proti katolíkům i němečtí protestanté, jest
dru Guthovi autoritou, kterou doporučuje pravo
věrným čtenářům Času, aby v hlavách jejich ne
bylo již nic jiného, než koudel a cucky. Rádi tedy
přitakujeme dru. Guthovi, tvrdícímu, že hloupost
jest nakažlivá, a s námi souhlasí s ním i němečtí
protestanté, kteří právě z toho důvodu s hloupou
knihou Hoensbroechovou nechtějí nic míti, bojíce
se, aby se od ní nenakazili. Mezi německými pro
testanty v říši jsou ovšem také vážní lidé, kteří
s německými katolíky kříží zbraně skutečně vě
decké a počínají si způsobem opravdových vzdě
lanců. Tito protestanté, kteří od hloupé knihy, dr.
Guthem doporučované, utíkají, prostudovali totiž
dobře spis Deniflův, jenž jest vědeckou protivá
hou knihy Hoensbroechovy a jenž mluví o téže
látce. Kniha Deniflova o působení římských pape
žů jest takové vědecké skladby, obsahuje takové
určité a jasné doklady, že v Německu neodvážil
se proti ní nikdo věcně vystoupiti. Dovolává-li se
tedy dr. Guth knihy Hoensbroechovy, dává na je
vo, že poslední myšlenkové tříbení vzhledem k
této věci pořádně zaspal jako byrokratický zpáteč
ník a že nemá nejmenší kvalifikace o těchto kul
turních otázkách rozpřádati rozpravy.

V poslední době a zejména v Čase židé berou
rituální vraždu na přetřes častěji, nežli jest
zdrávo a rozumno. Zatočil kolovrátkem i dr. Outh,
pravě: »Vždyť jen historie pověry o rituální vraž
dě je sama o sobě výmluvným dokladem lidské
hlouposti, jež nevymirá; a o rituální vraždě exi
stuje dnes již přece velká literatura.« K této velké
literatuře připojujeme několik řádků z »XX. Věku«
dne 10. listopadu. Připomínáme pro strýce Přího
du, že nebyly konfiskovány a že tedy tohoto o
sudu zniknou i v Králové Hradci. >XX. Věk« mlu
ví o poslanecké sněmovně ze dne 14. listopadu
1899 a cituje>Libre Parole«, která napsala: »>Ve
včerejším zasedání rakouské říšské rady poslanec
Schneider, pojednávaje o zabití Anežky Hrůzové
z Polné židem Hilsnerem, pravil: Uvedu vám, pá
nové, něco na pamět. Kdysi po procesu tiszaesz
larském hovořil hrabě Andrássy s vysoce posta
veným politikem, jenž se ho zeptal: VěMte, Excel
lence, že to byla rituální vražda? — To je tak ji
sté, odpověděl Andrássy, jako že dvakrát dvě jsou
čtyři. Ale proč byli tedy vrazi osvobozeni? —
Proč? Poněvadž den po odsouzení byl by lid po
bíl několik tisíc židů a Rothschild by nám byl vy
pověděl úvěr. To byla příčina, proč jsme je musili
pustit. (Křík na levicí: jmenovat, jmenovat!)< V
tom povstává kníže Ludvík Lichtenstein a volá dů
Stojně: »Já jsem to byl, jemuž řekl hrabě András
sy doslovně, co tu bylo citováno!« Levice jest kon
sternována, pravice bouřlivě tleská. "Toto svě

dectví hraběte Andrássyho zůstane navždy skvr
nou na pověsti židů. V Paříži, v červnu 1912.m -»

*

Válka. Co do poměru mezi Srbskem a Rakou
skem veřejné mínění stále kolísá v nejistotách.
Byly chvíle napětí, jichž využíváno jmenovitě no
vinářsky a předpovídáno, že válka jest již přede
dveřmi. Ovšem; i tady má své místo známé pří
sloví, že polévka nejí se tak horká, jak se uvaří.
Dnes možno již očěkávati, že tužby srbské po pří
stavu na pobřeží albánském budou kompromisně
nějak uspokojeny. Srbové byli by přímo šílenci,
kdyby neuměli moudře a politicky sleviti včas se
svých požadavků. Jest míněním každého rozum
ného člověka, že pro jeden, dva přístavy nelze



tisícové. Ostatně, i kdyby Srbové stáli na svém a
pustili by se do války, Evropa by nevzplanula, pro
tože Rusko a ostatní velmoci pro takovou nepatr
nost inečů by netasily, leda, že by přistoupily nové,

moudří, aby v míru mohlo těšiti se ze svých ví
tězství a vzdělávati země, kterých dobylo, kteráž
důležitá úloha čeká i na ostatní balkánské spo
jence. Každý upřímný a myslící Čech ví, co zna
menají pro všechny Slovany vítězství balkánská,

věhnáni do války nové, v níž — bez toho již vy

vadní výtěžky. Jest jisto, Že armády rakouská a
německá jsou pohotovy do nejmenších ;podrob
ností a že jenerálové jejich o kázeň se nebojí. Po

mapy, ale mohlo by se státi, že hranice by pak
kreslili Němci. Za takových okolností nyní vítěz
ní balkánští státové mohli by snadno pozbýti toho.
co teď mají, neběželo-li by posléze u některého z
nich také o státní samostatnost. Jest tedy největší
povinností každého upřímného přítele Srbů, aby

Čechům přísluší tato bratrská úsluha, protože ne
jsme ve středu válečných událostí a proto jest nám
inožno jasněji uvažovati, nežli vítězum balkán
ským, jimž nadšením a sebevědomím zatočila se
hlava. Přejeme slovanským bratřím všeho zdaru,

činy nepozbyli, čeho přímo báječnými a epochál
ními vítězstvími dobyli, neboť mocných závistní
ku mají na tisíce. Němci a Maďaři neštvou do vál
ky jedině pro přístav Drač, nýbrž s úmyslem, aby
podvrácen byl veliký slovanský útvar, který již
na obzoru mocně se rýsuje.

Předpovídá se, že samostatné nebo autonomní
Albánsko nebude pokojným živlem na Balkáně.
Dobrá! Právě proto bude míti Srbsko, majíc za se
bou spojence, vždycky dosti příležitosti, aby pro

spravedlivou příčinu proti divokým Albáncům
branně v budoucnosti zakročilo a právem vítěze
dostalo se pak k touženému pobřeží.

Mnoho zla tropí na straně srbské radikální no
vináři a v Rakousku časopisy maďarské a němec
ké, jimž vévodí >Neue Fr. Presse« a »Reichspost«.
Tento časopis počíná si proti Srbům způsobem
zběsilého šílence a rouhá se, když se jmenuje kře
sťansko-sociálním. Ač každý čestný člověk vidí,

ohledu nemá s vídeňskou nic společného, přece ně
kteří čeští novináři nejpustším řevem nás obviňují
ze zrady Slovanstva. Námezdní zbrojnoši zejmé
na v agrárním »Cepuc a »Venkovu« slaví své ho
dy a nejhranatějším způsobem dokazují, že čest
a pravda jsou jim prodejným zbožím.

Jedno jest jisto: pojem křesťanského socialis
mu německými křesťanskými sociály jest trvale
pokořován a hanoben. Nezbývá nám tedy nic ji
ného, než tohoto pojmenování se vzdáti. Vraťme
se k názvu »strany katotické«, neboť i s tímto ná
zvem můžeme program svůj uskutečniti stejně do
bře, jako katolická strana lidová v Německu, kte
rá s láskou k vlasti pracuje o společenskou spra
vedlnost a o hmotné a duševní blaho lidových
vrstev.

*

Jací jsme to politikové! Lze důvodně se do
mnívati, že k chystajícímu se nyní hnutí němec
kému proti Slovanstvu po jisté stránce dávají živ
nou látku řeči našich politiků a neprozíravost na
šich novinářů. Neseřazují se toliko Němci v Ra
kousku, ale jeví se podobné známky v politických
zákulisních tazích v říši Německé. Nebo nedávají
noviny Německu již na jevo, jak Němectvo má se
proč lekati nové slovanské říše balkánské a ne
jsou tyto hlasy novinářské zároveň i myšlenkami
rozhodujících činitelů tamějších?

Úlohou Slovanů v Rakousku zajisté bylo, a
by si zatím dosah vítězství balkánských radostně
uvědomili a s ohlašováním politických důsledků
počkali, až válka bude skoncována a příslušné
upravení hranic až přijato bude do politického in
ventáře Evropy. Na místo toho však v delegacích
hned ohlašováno, že důsledky balkánských vítěz
ství musí se jeviti i ve vnitřní rakouské politice,
na schůzích a v novinách prostořece hned vytru
bováno na všechny strany, že nastávají jiné časy
a že Němci a Maďaři se svojí nadvládou již jsou
v koncích. A to vše mluveno hned za tepla. kdy
věci na Balkáně jsou ještě v chaosu. Není tedy di
vu, že Němci a Maďaři ještě více se poplašili a
že starost o budoucnost Němectva přelévá se i přes
hranice, kde mají velikou armádu ....

Obrana.
Pokrokářská chvástavost. Primář opočenské

veřejné nemocnice MUDr. Zimmer posýlá »Osv.
Lidu« dopis z bojiště na Balkáně, ve kterém vy
pravuje o svých zásluhách v nemocnici a snižuje
při tom práci řeholních ošetřovatelek, aby tím
vynikly jeho zásluhy. Sestřičky prý se jen modlí
a obvazy nemocným musí prý pan MUDr. Zimmer

; Zinmra, protóže známe pokrokáře jako lidi vel
kých slov a malých činů a nevěříme jim ani z to- *'
ho důvodu, že v »Českém Slovu« č. 279 pan Artur
Ptlanzer, přidělený české výpravě, zmiňuje se o
pochvale, kterou srbská královna cení obětavost
milosrdných sester. Je to skutečně odporné, když

: inteligentní člověk ani v katastrofálních okamži
cích nedovede zapříti v sobě ohyzdné stranictví
a sype písek do očí české veřejnosti. Řeholní oše
třovatelky nepotřebují žádné reklamy novinářské
a nehoní se za popularitou, ale soustavné nespra
vedlivé snižování nesmí česká veřejnost trpěti v
zájmu pravdy a citu pro spravedlnost.

Válečné běsnění židovsko-německého —tisku.
Poslanec dr. Perko se vybouřil nejprve v »Rei
chenberger-Zeitungu« a pak se šel představiti ně
meckému světu pověstnému >»Piisner-Tagblattu.,
který mluví o Srbech huře než o cikánech a ro
áťácich. Dr. Perko projevuje velikou lítost nad tím,
že byl promeškán drahocenný okamžik pro útoč
nou válku Rakouska. Kdyby se prý zakročilo mlu
vou děl dříve, tu by »vykrvácení Srbové byli nu
cení svou vlastui kinenovou zemi na rakouské ar
mádě dobývati, majíce v týlu Albánce a rozptýlené
části tureckého vojska.«

A fanatický pisatel vystavuje se bezděčně ú
směvu rozvážlivých lidí těmito střeštěnými vý
buchy:
by Srbum vybojovala jaderský záliv, anebo Alba
nii? Proč se nepokusí Berta Suttnerová obměkči
ti v tomto kritickém čase cara pro klid Evropy?

* Proč nemobilisuje Adler a soudruzi ruský proleta
riát pro evropský mír? Proč troubí francouzské
listv do válečné trompety ruského tisku? ©Ano.
proč?! Poněvadž nepřátelé němectví mají za to,
že nastal okamžik, aby přinutili německého Michla
na kolena (!!), poněvadž oficiální a neoficiální Ru
sko doufá šťastným polním tažením domácím zmat
kům ulomiti hrot (to by pochodilo jako za války
rusko-japonské), poněvadž odvetné choutky Fran

se shodovati, poněvadž blouznivci pro absolutní
mír rudé a jiné barvy bídáckým svým fňukáním,
rakouští Slované svými podezřelými hrozbami,

Němci svou bezmeznou shovívavosti (!!) opováž
livost a bojechtivost svých protivníků jenom stup
ňovali .. . Šest milionů bojovníků, které mohou již
v několika dnech na ochranu obou říší nastoupiti,
poučí snad ty ztřeštěnce o něčem lepším a jestliže
nikoli — nuže. nechť potom svištící kladiva ger

| mánského boha války Donara drtivě lítaji dolů na
hlavy nepřátel německé národnosti.«

Což by bylo o chuť, pane poslanče! Ale i vy
jevení němečtí křiklouní při nápadech o ztrestání
Slovanů smutně si opakují: »Málo nás, málo nás.:
Dr. Perko o rakouském vojsku. které by mělo po
trestati »vykrvácené Srby«, mluví tak, jako by to
bylo vojsko výhradně německé. Fanatik ten zapo
míná, že by do takového souboje musili půjčiti své
vlasy většinou lidé „národností slovanských. Či
jest v Rakousku Slovan jenom podružným dome
stikem, který se musí ihned ukloriiti a sloužiti či
rému němectví, jakmile fanatik rázu Perkova roz
káže?

Nový příspěvek k otázce, kdo štve do války.
Dodáváme, že týž »Pilsner Tagblattr v době, kdy
proroctví Macharova obrátil skutečný stav věci
na ruby, vřele Macharova slova o Turkovi po
chvaluje a pošinuje ho z té příčiny do popředí če
ské literární moderny. Podobně jiné listy židovské.
»Národ. Politika«, která s velikou horlivostí pou
kazuje vždy na podrobnou adresu nežidovských
bojovných kruhů, vyhýbá se velice mrštně chara
kteristice požidovštělých papírových houfnic, kte
ré bouchají proti Bělehradu jako divé.

Francouzská důslednost. Doma republika fran
couzská kněžstvu zkonfiskovala majetek, vyháně
la řeholníky a milosrdné sestry z jejich příbytků ja
ko nějaké zločince. Zato však ráda přijímala úspě
chy, které jí plynuly v dálných krajích z práce
francouzských missionářů a reklamovala pro sebe
protektorát nad katolictvem v Orientě. Nyní pak
byl vyznamenán arcibiskup beirutský Msgre Che
tly, který se účastnil eucharistického kongressu,
od vlády křížem čestné legie. Semita Gambetta ře
kl: »>Protiklerikalismus není článkem vývozním.«
Francie tedy dle tohoto židovského principu se řídí
velice chytře. Co všecko od ní zakusil francouzský
episkopát! Pokud seděl v ministerském kabinetě
pověstný Singer-Sieghart, také rakouská diploma
cie horovala proochranu -katolíků albánských, za
tím co doma trpěno pronásledování i chudých ka
tolických dělníků.

dnes nezbytným požadavkem. Nesmí se klásti žá
dná překážka národnostnímu rozvoji srbsko-chor
vatského národa, rovněž nesmí se znemožňovati
kulturní společenství s ostatními částmi národa za
hranicemi. Jest pouze jediný recept pro vládu, pod
porovati v Bosně všeobecný kulturní a hospodář
ský stav tak, aby obyvatelům v Bosně lépe se da
řilo než jejich soukmenovcům za Drinou.

Polští delegáti s Němci a Maďary. Někteří
polští delegáti súčastnili se v Budapešti mnaďarsko
německých hostin a porad, kde byly pronášeny
štváčské přípitky a řeči proti Slovanstvu. Dne 21.
Lt.in. na takové poradě za přítomnosti polských
delegátů opakoval hr. Tisza za všeobecného sou
hlasu svou aradskou řeč o nutnosti obrany proti
slovanské vlně, načež pronesli také přípitky di.
Leo, předseda polského Kola a ryt. Korytowski.
Zatím co v Poznaňsku vyháněji Němci Poláky z
vlastní pudy, u nás v Rakousku Poláci bratříčku
jí se s Němci a Maďary proti Slovanmuim;všichni
tito spojenci mají ovšem strach z vítězství slovan
ských zbraní na Balkáně. — Dr. Leo však uveřej
ňuje úřední opravu, popírající spojenectví Poláků.
Maďarů a Němců.

Rakouský parlament dne 26. t. m. zahájil za
se svoji činnost a to ve stínu obstrukcí rusínské a
jihoslovanské. Na denním pořádku této schůze jest
prvním předmětem jednání druhé čtení předlohy o
zavedení třídní loterie, kterýžto zákon má vstou
pití v platnost I. ledna 1913. Zároveň ministr fi
nancí podal zatímní rozpočet na dobu od 1. ledna
až do 30. června 1913. — Na konci této schůze do
šlo k bouřím, které rozzuřily se proto, že nepoda
řilo se soc. demokratům immunisovat | zabavený
manifest soc. demokracie, přijatý na sjezdu soc.

To vehnalo něm. křesť. sociály a něm. nacionály
do tak velikého vzrušení, že se strhl ohlušující rvk
a řev. Něni. poslanci zasypali soc. demokraty
spoustou nadávek. Rozhořčení socialistů bylo však
líčené. vypočítané na oklamání veřejnosti, což se
ukázalo při nařízené tajné schůzi, v níž se mělo
rozhodnouti, zda dotaz Seitzův má býfi předčítán
v tajné nebo veřejné schůzi. Před hlasováním soc.
demokraté odešli a zbylo jich ve sněmovně pouze
19 (z 82) a tak velkou většinou usneseno, aby se
dotaz Seitzuv přečetl jen v tajné schůzi a nebyl
protokolován. Tím ukázal se švindl soc. demokra
tický. Proti tajnosti hlasovali vedle soc. dem. ne
zbytní mravokárcové češti radikálové a skupina
Masarykova. — Předloha o zavedení třídní loterie
byla přijata i ve třetím čtení.

Štváči v poslanecké sněmovně pro válku. Za
vřavy něm. poslanců se soc. demokraty pronikaly
výkřiky Heil! a Hoch der Krieg! © Zatím co na
všech stranách se přičiňují, aby z řešení balkánské
otázky nedošlo k válce, kdy i rozumnější Němci
volají k rozvaze, z řad německé levice štve se
Rakousko do války. Něm. poslanci volali sice ve
zmíněné vřavě na soc. dem.: Vlastizrádci!, ačkoliv
jméno to plně by patřilo také podobným něm.
štváčům.

Zemské finance. Nedostatek peněz v zem. ho
spodářství království Českého zase na čas zaže
hnán. Podařilo se totiž zem. výboru zaopatřiti vět
ší obnos na vyšší úrok -(ze zemské ústředny vše
obec. pensijního ústavu pro zřízence v Praze) a
takto hraditi nejnutnější potřeby až do konce to
hoto roku.

Demonstrace v Dalmacil. V neděli konala se
v budově zem. sněmu v Zadru schůze, jíž se sú
častnilo 500 delegátů z celé země. Řečníci radova
li se z úspěchů balkánských států a protestovali
proti poměrům v Chorvatsku a proti rozpuštění o
becních zastupitelstev ve Splitu a Šibeníku. Sou
časně konaly se v Dalmacii schuze všech obecních
zastupitelstev, kde rovněž přotestováno proti roz
puštění obec. zastupitelstev splitského a šibenic
kého.

Konec smiřování česko-německého? Na schůzi
v Liberci něm. posl. dr. Turnwald prohlásil. že če
sko-německé jednání vyrovnací lze považovati za
definitivně ztroskotáno. Němci nezdarem nyněj
ších smiřovaček nejsou prý zklamání a musí nyní
tím důrazněji žádati zřízení samostatné správy pro
německé území v Čechách. Zahrozeno tu i proti
místodržiteli kn. Thunovi, který zatím i onemoc
něl a proto prý rodina kn. Thuna nutí místodržite
le, aby v zájmu svého zdraví složil svůj úřad, če
muž však kn. Thun odporuje.

V Uhrách mezi oposicí a vládou dosud není
Srníru. Oposice odmítla jakékoliv jednání v parla

mentě, dokud nebude obnoven právní pořádek v

Politický přehled.
Delegace ukončily své jednání 22. t. m. Dne

20. listopadu byla druhá delegační hostina, při níž
císař a král promluvil s četnými delegáty. — Po
zoruhodnou byla řeč del. dr. Baernreithera, něm.
Hberála v plenární schůzi rakouské delegace 20.

*t. m., který prohlásil, že výsledkem dnešního a
grárního zákona v Bosně bude ochuzení mohame
dánů i kmetů, nemožnost reformovati obecní sprá
vu a školy a uváznutí každého hospodářského po

Choceň.

Račte si vyšádativzory podsimaícha sim
látek, kteréletos přinášímv bohatém výběru. sjel

Velodůstojnémudachorenstru doporatnjí srl
novinka pod ásvem „PRENTAM“ Knn



parlamentě. Sněmovna uherská jest hlídána dále
policií a četníky.

Arcikniže František Ferdinand v Berlíně. Na
pozvání císaře Viléma přijel arcikníže dne 22. li
stopadu do Berlína, aby účastnil se dvorních Ise
uu ve Springe. Pozoruhodno, že chef rakouského
generálního štábu Schemua byl také v Berlíně a
měl poradu s chefem pruského generálního štábu
Moltkem. Dne 24. listopadu vrátil se následník z
Berlína a ještě téhož dne byl přijat císařem ve
slyšení.

Samé dohady a štvaní. Evropa nevychází z
rozechvění. Bude válka nebo ne? Dnes odhaduje
tisk, že spor rakousko-srbský a odtud napietí ra
kousko-ruské jest kritické, zítra se píše, že jest ná
lada uklidňující a tak se zprávy vyvíjejí dle dub
nového počasí. Montags-Revue tvrdí, že možnost
evropské války jest dána, rozhodnutí má v rukou
Rusko. Rusko prý zimničně zbrojí a posílá vojsko
na hranice haličské a německé. Jest to pravda?
Či nemohlo by Rusko zbrojiti bez záměrů váleč
ných? Vždyt nedávno usnesli se soc. demokraté
polští, že všechny síly národa třeba rychle sou
střediti ke zlomení moci carismu a vybízeli v pří
padě války k revoluci a k podporování nepřátel
Ruska! A Kolo polské před několika dny vyzvalo
polskou veřejnost, aby se nedala zlákati protirus
kými štvanicemi, jež v Haliči rozpoutali soc. de
mokraté a Rusíni. Za zasedání delegací v Pešti ru
sínský delegát Levicki prudce vypadl proti Rusku,
vídeňská židovsko-německá žurnalistika štve Ra
kousko vytrvale do války s Ruskem, které ovšem
ke všemu tomu nemůže zůstati Ihostejným. Na
jedné straně se tvrdí, že ruský vyslanec v Běle
hradě Hartvig štve Balkán proti Rakousku, týž
prý však v Bělehradě nabádá k mírnosti a rozva
ze. | Čína prý zbrojí proti Rusku, což z Petro
hradu odmítají. Za těchto dohad a štvaní přijímá
car rakouského velvyslance v Petrohradě. Audi
ence tato prý vyvrací všechny v poslední době
roztrušované sensační a znepokojující pověsti. —
A co se Srbskem? Také samé dohady. Pařížský
„Matin< píše, že bylo 60.000 mužii odesláno do
Thracie na pomoc Bulharům a že tam dalších 50
tisíc mužů bude odesláno, tak že v zemi zůstane
sotva 10.000 vojáků. Jiná zpráva zase tvrdi, že
Srbové opevňují Bělehrad, kamž denně dovážejí
se těžká pevnostní děla a stahuje se četné vojsko.
Zajatci turečtí i Arnauti musejí pracovat na opev
něních ... Čemu tedy věřit? Pozoruhodno, že
Německo za nynějších sporů jako by ani na světě
nebylo!!!

Konsul Prochaska už jest na světě. Měl už
rozmluvu s vyšetřujícím konsulem Edlem. jemuž
v Srbsku nebyly činěny žádné překážky. Konsul
Edl vyšetřuje také záležitost konsula Tahyho a
tak konečně ukáže se pravda. Vídeňští žurnalisté
utržili si zatím ostudu s konsulem Prochaskou.

Jednání o mír bulharsko-turecký vleče se dá
le. Turci dělají najednou drahotu, nechtějíce ani
slyšet o vydání Drinopole. Ze strany protivné se
tvrdí. že Bulhaři jsou příliš vyčerpání a proto
chystají se k míru. Přes to prý však v linii čatald
žské shromažďují se nové a nové čety Bulharů.
svážejí se sem děla a Bulhaři opevňují se ve svých
posicích. O Drinopol vede se dále krutý boj, oba
veliké všeobecné výpady z Drinopole byly bul
harským vojskem odraženy a město tím úžejí Bul
hary sevřeno.

Srbové prý dosud ještě nedosáhli pobřeží a
driatického. Korunní princ řecký Konstantin s pri
vodem navštívil v Bitolji korunního prince srb
ského, aby se upevnil bratrský poměr mezi řeckou
a srbskou armádou. — Obsazením ostrova Chiu
mají Řekové ve své moci všechny velké turecké
ostrovy v Egejském moři. — Z černohorského
bojiště zvlášť u Skadaru není zatím zpráv.Černo
horci asi čekají, jak dopadne jednání o mír.

tuVánoční prodej u
dámských modních
látek za sníž. ceny
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Karel Minář,
Hradeo Král, (87.

Genybez konkuremas!

Pozerna firmu | Velkývýběr.Př

Zprávy organisační
a spolkové.

Naše schůze: 1. prosince odpol. o 2. hod.. pokračo
vání kussů: a) v Kounově (okres opočenský); šeční si.

Oujezd' (okses Vys. Mýto), promluví. p. Fr. Šabata, rol
ník a starosta z Vrbice a p. red. J. Sahula z Hradce Krá

pol. na Hradecka v Blešně: přednášky p. Ing:C. J. Plr
ka z Prahy a tajemníka vp. St. Beneše z Hradce Hrál.,
jenž týž. den: večer o 8. hodiněříční v Třebechovicích.

V Břanné w Jilemnice večer přednáška o cucšar.
kongresech se světelnými obrazy. — O 3. hod. odpol.
v Žamberku řeční starosta dp. K- Keppl. — Ve Velké
Jesenici (Č.-SKalicko) o půl 3. hodi odpol. schůze vsdb.
kanovníka dřa. PR. Šulce z Hradce Králové. — Ustavu:
jicí valná hromada skupiny Kostelec n. Orl.: promluví
dp. F. Jelínek. — 8. prosince pokračování kursů o 2. hod:
odpol.: a) Němčí(ekres Vys. Mýto), řeči referenta Hosp.
Svazu z Prahy a sl. M. Věchtové z Nov. Bydžova; b)
ve Výravě (okres královéhradecký), promluvf vsdp:
kanovník dr. Fr. Šalé p. red. Šupka z Hradce Král. —
—Zakončení kurs na Opočensku v Rohenicích: večer

o 8. hod. schůze v Tošově. — Týž den na schůzi v
Bohuslavicích odpoledne promluví místostarostka: sl. L.
Kosařová a tajemníR vp. St. Beneš. — V Dobrušce val
ná hromada skupiny, na níž bude mluviti sl. Bálcaro
vá z Pardubic. — V Hořicích valhá hromada: řeční dp.
J. L. Ježek. — Ve Skrovnici schůze mládeže, na které
promluví p. V. Nejedlý, bank. úředník z Hradce Král. —
Sekretariát Sdružení české mládeže kfesť. soc. v Hrad
ci Králové.

Čerullov. Dne Z4: listopadu 1 r. sehrála katolická
národní jednota »Vojtěch Žák, výtečník«, drama o pěti
dějstvích od Lad. Stroupežnického. Díky neunavné péči
vip. Vacka a usilovné snaze našichstarých herců hrálo
se velmi dobře. Nemíním popisovatf každou jednotlivou
úlohu, neboť kdo navštívil naše divadlo, zajisté se pře
svědčil o Jasném a pěkném přednesu všech úloh. Doů
fám, že zase co nejdříve uslyškne nějaký pěkný Kus.
— Jeden z účastníků.

Černilov. MUDr. Arnošt Pekař věnoval jednotě
"Orel-Brynych“ dar 20 K, začež vzdává tato blahorodé
mu dárci srdečný dík.

Pardubice. | Sdružené katolické spolky pořádají v
neděli 8. prosince Mikulášskou zábavu s bohatým pro
gramem zábavným. Při ní přednášeti bude slovutná
spisovatelka pí. Vlasta Pittnerová z Prahy. Začátek v
7 hod. ve dvoraně městské radnice. — Dárky slušné
přijímají se v malém sále oď 4 hod. do 6 hod. večer. —
Výbor.

Opočno. V neděli dne I. prosince o 3. hoď. odpol.
přednáška spolku křesť.-sociálního na Opočně v Kody
mově Národním domě. 1. F. Matoušek. redaktor z Hro
nova »O důležitosti dobrého tisku«. 2. Dr. Fr. Reyl,
kanovník z Hradce Králové, »O základu kulturním ži
vota čsského=. Vstup volný | nečlenům.

Křesť. socfální spolek v Čáslaví vzdává díky bratr
ské organisací mládeže v Žehušicích za dar 7.10 K, jet
doručeny byly slečně pokladní ve prospěch spolkového
domu katolického. Kéž příklad tento najde hojně násik
dovníků!

Velká Jesenice. V neděli dne 1. prosince t. r. o půl
4. hod. odpol. pořádá skupina křesť. soc. mládeže v: ho
stinci p. Frant. Pouznara veřejnou schůzi, na níž pro
mluví vsdp. dr. Fr. Šulc. kanovník z Hradce Králoxě -O
organisaci mládeže na základech křesťanských«.

Cestopisná přednáška se světelnými obrazy v Ro
nově mad Doubravou. Na svátek Neposkvrněného Po
četí Panny Marie dne 8. prosince 1912 pořádá vdělá
vucí katolický sociální spolek »Rownost« přednášku se
světelnými obrazy barevnými, dle vlastní cesty řeč
níkovy letošního roku »Bosnou a Hercegovinou:. Zaví
táme do nejmladší země rakouské. Z pohraniční stanice
Bos. Brodu zajedeme do hlavního města Sarajeva, v
němž navštívíme známý bazar orientální +Čarčiji- a
seznáme rušný život lidu bosenského při různých pří
ležitostech zábavních, zvycích lidových a hospodát
ském životě. Ze Sarajeva zajedeme do lázní Ilidže, dá
le k nádherným vodopádům Plívy u Jajce, údolím Vrba
su horskými sceneriemi a vzpomínkami na krvavou 0
kupaci bosenskou projdeme Maglaj, Doboj. Banjaluku a
navštívíme horské kraje Hercegoviny a hlavní město
Mostar s okolím, zatoulavše se až k hranicím černo
horským a tureckým, kde právě se odehrává krvavý
boj našich bratří Slovanů se sveřepým, barbarským
Turkem. Čistý výtěžek ve prospěch vánočního ošacení
chudých dětí. Vstupné: I. misto 1 K, druhé místo 60 h,
k stání 30 hal. Dítky polovinu. Místnosti p. J. Vávry.
Začátek o třech čtvrtích na 3. hod. odpol.

První pracovní sjezd ženských katolických spolků
českých svolává »Svaz ženských katol. spolků v král.
Českém-. Sjezd obeslati mají všechny ženské katolické

gátkami za tím účelem, aby stala se vzájemná dohoda
o společném postupu ženského katol. hnutí. Bylo by
zbytečno poukazovati v dnešní době na neobyčejnou
důležitost a význam tohoto prvního pracovního slezdu
katolických žen a nebude zajisté ani jediného ženského

spolku katolického. který by nevyslal své delegátky.
Také důst. pp. duchovní rádcové budou na sjezdu vítá
ni a žádají se, aby své spolky povzbudili k obeslání
sjezdu. Jména delogátek buďtež do 10. prosince ozná
mena předsednictvu »Svazu katolických spolků žen

ských« v Praze II., Mystikova ul. č. 5. Sjezd konati sW
bude v malém sále žofinském a zahájen bude o 3. hod..
odpolední.

. Zprávy |
místní a z kraje.

Vzpemíska. Dne 20. -1 m. uplynulo desttiletí, kdy v
Pá zesmul veliký bískup Eduard Jan Nep. Brynych.
Jak jeho horlivá péče o organisovanou obranu katolic

né předpovědi Brymychovy již nyní se vyplňují. Veliký

obětaval a tolik zkusil žíti bude stále u vděčné upo

Městská. rada v Wradct Králové dne 25. listopadu

mu díky. — Městské děvadlo psopůjčeno bylo p. V. Pí

certu Emila Buriana a M. Šindlera. členů. Národního di
vadla « Praze. — Uděřena byli: povolené k užívám no
vě zřízeného krámu v domě čp. 207 v ulici Úzké p. Ja
na Uhra a ke změně obytné nustnostř v demě čp. 249
v Komenského- třídě:v místnost: Rostinskou. — Chodníky
u domů p. K. V. Skuherského, čp. 457—43T, převzaty
byly do správy obecní. — Povaleno bylo obývání dom
ku čp. 507 v Přospišilowětřídě, náležejícího p. Jos. Ště
povi. — Vypíše se ofestní řízení na pronájem vybírání
obeenieh dávek nápojových a tržních popfatků na rok
1913. — Policiř se uloží, by m žádast c. k. okresrriho
hejtmanství přísně prováděla předpisy hlššení cizinců,
zvláště: aby častěji prováděla: sevise- knih: cizineckých v
hotelích a zájezdních hostincfeh. — Požitek z nadace,
založené dětmi: pl. Josefy Červené. pro vdovy po má
strojářích, zaměstnaných v c. a k. dvoru továrně bu
debnách nástrojů fy W. F. Červený a synové, udělen byl
pí.. Anně Šmídové, vdově.

Výkaz sběřekve prospěch raněsých jihoslovanských
bojovníků. Mezi dary ve peospěcir raněných bojovníků

nechán byl příspěvek J. E. nejdp. biskupa dna. Josefa
Doubravy w částce 100 K « příspěvek 9 K. p. Radolfa
Starka, restauratéra v nových kasárnech pro pěší. Tím
ve příslušmý seznam dopifinje.

Z Cyslliské jednoty. F. T. pánům a dánsám, účinku

jednotou, vzdávají se uctivé díky za laskavou ochotu.

středu pro dámy od 7 do 8 hed. večer, pro pány od 8
do 9 hoď. večes, k nimž uctivě zve za Cyrilistou jed

CČesliská zábava s hudebním večerem, pořádaná
dne 24 listopadu Cyrišiskou Jednotou ve dvoraně Adal
bertira, korunována byla pe stránce morální neobyčej
ným zdarem. Zpěvy sborcwé, mačské. dánaské i smí
čené. překvapily výbornou discipiinou + prečisní intona
cí. Perlou večera byl koacert dp. šaráře Boháče na
flétnu za virtuosního doprovodu klavěníha jejž opatřil
p. rada Režný. Oba umělci klidifí salvy peotleske. S ve
kým effektem provedlo hradecké kvinetto Gaalovu
Sailu na česko-moravské písně. Provedení skladby je
vifo pilně studium a dokonalé pochopení. V sestavení a
provedení programu. veskrze cenného, nevšedních zá
sluh sí dobyl mladistvý dirigent Jedaoty dp. Oldřich
Svoboda za pomoci jednatele dp. J. Cibulky. Po vy
čerpání programu rozpředla se animovaná zábava: star

ná. Večer tento byl vpravdě velmi zdařilý. Nemohla
by nás Jednota častěji překvapiti podobným hudebním
večerem? —š.

Druhý hedební večer v pensiouátě Školských Se
ster D. N. D. řadil se opětně pěkně k prvnímu a uká
zal zdatnost hudební školy klášterní a pli ctihodných
sester. s jakou se ujímaji svých žaček. Program dvou
dfiný obsahoval v 2. části ukázky z Beethovena. Ke
zdaru celého večera přispěla ovšem známá virtuoska
sl. Dostálová svou bravurní hrou. Též pěkně vynikly
sl, Faltová, sl. Štmová, Kat. Brtounová, jejíž prstiky
jen letí při hře. | ostatní čísla byla zdařilá. Poněkud
slabší bylo smyčcové trio, což při krátkém cviku ža
ček a při choulostivých nástrojích snadno lze omiwviti.
K zdařilému večeru blahopřejeme. Mnoho zdaru na dále!

Pobožnost sa počest Neposkvrněného Početí sejbi.
Pamny Marte konána bude ve svatyni Mariánské v Hrad

ci Králové ve dnech od 5. do 8. prosince tímto pořa
dem: 1. Ve čtvrtek dne 5. prosince večer v 5 hodin jest
úvodní promluva, IHanie loretánská a sv. požehnání. Po
té se zpovídá. 2 V pátek večer v 5 hodin jest krátká
promluva, po té se vystaví Nejsv. Svátost Okářní a bu
de eucharistická pobožnost, při níž střídati se bude krá
tké rozjímání se zpěvem pleně: »Zbožně se ti klaním,
skrytý Bože můjé Po požehnání se opět zpovídá, 3.
V sobotu večer v 5 hodin svatý růženec, kázání, lore
tánská litanie a sv. požehnání, po němž se opět zpovl
dá..4. V neděli v den Nep. Poč. P. M. jest ráno v 6 hod.
mše sv., při níž všechny Mariánské družiny královéhra
decké přistoupí v odznacích ke generálnímu sv. přijímá
ní, po němž obnoví společně svůj záslíb a pomodlí se

modlitbyodpustkové. Při mši sy. zplvá se »Budiž vděč



M .
Pánský angl.
modní závod

Jediný prodej

Anglické kabáty
K 0 až 100—

Župany K25—až60—

Ranní kabáty

Jediný prodej.

K 20 — až 50—

Světové značky. Světové značky.

Nádher. kravaty
K 1— až 7—

Nepromok.pláště
K 20— až 70—

Anal. impregnov.
9 P „3 až120—

Kabátové oddělení v I. poschodí.

pů! tuctu K 2—, $—, b— a výš..

Ponožky
v každé ceně a jakosti

Rukavice
pletené i kožené.

Vhodné dárky
maderní, elegintní a vynikající zvláštnosti

ekva

a doplní radostný den.

Vaše Blahorodí!
Zajisté uznále, že koupíte v odb.ruém

závodčě,který vede výhradně zboží pro Vás,
v každé ceně a jakosti ve výběru jinde
nevídaném, co nejlépe.

Ty časy již minuly, kdy dříve v zá
vodech se vedlo všechno a výběr nebyl
v ničem.

Dnes mají páni svůj odborný závod
ty JOS PAVELKA,kde nekoupí
nejlépe.

Vlastní výroba prádla.
Prádelna. Žehlírna.

Sběrny:
Palackého třída 77 Karlova ul. 502.
od Grandu do nám. proti p. Skuberskému.

Prádlo se zdarma z domů odebírá a

zpět donáší.
Nově zřízeno:

desinfekční oddělení.

věc důvěry,

Hradec Král.
Palack. tě. 77.

Prádlo dle míry nezvýšeně.

Košile bílé,barovné,
K 340, 5—, 4— až 10—

noční
K 4— až 7—

Košile trakovésmoking,
K b— až 7—, 4— až 6—

zdravotní
K 5— až 7—

Vyprání, vyžehlení a monogramy zdarma.

Hole maisgs Manila,Pabridaaj.

Deštníky pos-s hedrábus,

Galoše pravéamerické.

m
Vhodné dárky. Vhodné dárky.

Sportov. a turist. potřeby

Cestovní přikrývky
K 12— až 70—

Teplé prádlo trikové

„ně velebena“ a >V Tvé Srdce, Jesu<. Všichni, kdo se
„již ve -čtvrtek anebo v pátek vyzpovídají, mohou i v
„neděli k tomuto sv. přijímání přistoupiti. Všichni ctite
lé Panny Marie v Hradci Králové i okolí, jak sodálové
Mariánští, tak i ti, kteří nejsou členy Mariánských Dru
Žin,-uctivě se zvou, aby oslavili Neposkvrněné Početí
Panny Marie svatým. přijímáním v tento den. 5. O vůl
8. hod. jest slavná zpivaná mše svatá sloužena. 6. V týž
den odpoledne we 4 hod. jest závěrečné kázání, zpívané
litanie a sv. požehnání. Po požehnání nechť navštíví

čímž mohou získati plnomocné odpustky, když svaté
„svátosti přijali. Za tou příčinou v kapli sv. Josefa bu
dou konány zpěvy a modlitby.

Dobrodinci obce královéhradecké. Známo je, kterak
obecní finance jsou nyní krajně vyčerpávány nutnými
časovými projekty, takže se musí leckterý podnik od

ní hřbitov na obecním: pozemku u lesa. Pokrokový člo
věk vyvyšuje se za živa nad domněle zpátečnickým 0

kovými občany, ale paťádu tuto nechce na své útraty
provésti, nýbrž na účet poplatných zpátečníků. K to

mu zhola nic. kdyby pokrokoví lidé třeba za svého
živobytí se odstěhovali po příkladu skautů do lesů, ale
ať si své velkopanské choutky zaplatí ze svého a ne
vyssávají "stále obec zbytečnými podniky. V pokroko
vém klubu jsou většinou lidé, kteří neplatí ani haléře o
becních přirážek, proto ovšem mohou si stále něco vy
mýšleti, když jich to nic nestojí. A pro koho bude zří
zen bezkonfessní hřbitov? Pokrokáři jsou skoro všich

spáliti. Pravověrný evangelík žádný se nedá pohřbíti
na bezkonfesním hřbitově, židé mají svůj konfesní hřbi
tov a katoltci mají pěkné se. pole na Pouchově. Patro
nátní úřad městskýje neobrmezenýmpánem na konfess
nm tomto hřbitově, kterf svými příjmy přísplvá tou
měrou k patromátním výlohám obecním, že obec nemusí
pranic z obecních peněz přispívati. Kdyby konfessní
hřbitov nic nevynášel, musí obec £ obecních prostřed
ků přispívati na své kostély patronátní, protože patro
nátních povimností dle platného zákona se zříci ani ne
může. Je potřeba pověděti plnou pravdu, aby se nesedlo
pokrokářůmna vějíčku, jáko se již stalo v jiných přípa

-dech. Donláme,-že vdbcí rožholuje prospěch poplat. ob

lidí, kteří dnes dělají rámus v Hradci a zítra je vítr za
se odvěje do jiného města.

Bešlč živ. Nově došla zpráva, že úředník Záložního
úvěrního ústavu p. Bešič není -mrtev, naopak účastní
se obležení Skadru. U Bielopolje prý padl v bitvě s
Turky jeho otec. Záměna osoby při stejném jménu 0
všem pak byla při zpravodajství snadná.

Malí Hidé.Učitelstvo v královéhradecké Budči shro
mážděné usneslo se stávkovat při každoročně pořáda
ném dětském dnu ve prospěch opuštěných dětí z toho
důvodu, že se učitelstvu nezvyšují platy. Člověk žasne,

Nehnou ani prstem, když běží o přispění ještě potřeb
nějším bytostem, nežli jsou sami, ačkoliv dobře vědí,
že se za 14 dní nedá žádané zvýšení platu provésti. Pak
se divne některým lidem, že si představují nynějšího
učitele jako zosobněnou touhu po větších platech 4
inenší práci, Takových prostředků k dosažení svého po
žadavku učitel užívat nesmi, nechce-li ztratiti všecek
respekt v očích soudného občanstva. Také myslline, že
rozvážnější pánové jen se poddali nátlaku radikálněj
ších. Nutno však riíti na mysli, že odium pak snadno
odnáší nespravedlivě stav učitelský vůbec.

Koncert Emila Burlana a V. Šindlera, členů Nár.
divadla v Praze, odbývá se v pondělí 9. prosince t. r. V
městském divadle v Hradci Králové. Program: Prolog
z op. +Komedianti«, E. Burian, Recitatív a arie z opery
Carostřelec«, V. Šindler, Dvořák: »O, byl to krásný

sen«, a Fibich: »Požehnání«, V. Šindler, Arie z »Oně
gina«, E. Burian, duetto z op. »Bohéma«, E. Burian a
V. Sindler, písně Fibicha, Dvořáka a Picky, E. Burian,
slovácké, slezské a hanácké písničky, V. Šindler.

Ze spolku professorského. Nový výbor zdejšího od
boru professorského spolku, zvolený na valné hromadě
dne 10. listopadu 1912, konal ustavující výborovou schů
zi dne 24. listopadu t. r.. kterou navštívili též delegáti
ústavů z jiných měst. Předsedal starosta odboru prof.

KDi
pořiditi listkový katalog svých knihoven. Výbor doufá,
že slibná tato akce nesetká se tentokrát se lhostejnosti
a neporozuměním povolaných kruhů. — Dále usnesenv
konati přítší občasnou schůzi ve Dvoře Králové n. L.
(pravděpodobně 15. prosince t. r.) Na programu bude
přednáška ředitele zdejšího lycea p. A. Vaňury, o no
vých methodách při vyučování němčině.

Postojenské jeskyně, ponorné řeky Pivka Vipava,

jezero Cirknické v Slovinském Krasu, s nádhernou sce
nerii krápníkových útvarů a chodeb jeskynních jsou v
malebné a poutavé řadě pohledů vystaveny v Panora
mě Národní Jednoty Severočeské v Hradci Králové ve
dnech 30. listopadu až 6. prosince 1912.

Následkem zvýšení diskontní sazby Rakousko-uher
ské banky zvýšila Živnostenská filiálka v Hradci Král.
úrokovou miru ze vkladů na běžném účtu až na další u
stanovení na 5 proc., bez rozdilu, jedná-li se o vklady
vázané výpovědí čili nic a to počínaje dnem 16. listo
Dadu £. r. Úroková míra pro pokladniční poukázky

rostou p. Josef Zázvorka, c. k. prof. VIII. hodn. tř. zdejší
reálky a zapisovatelem p. Jití Kohout, c. k. suppl. pro
fessor zdejšího gymnasia. Mimo záležitosti vnitřní pro
jednávána hlavně otázka zřízení studijní knihovny a
studijní čítárny v Hradci Králové. Příslušné návrhy
pcdával a odůvodňoval do schůze pozvaný professor |.

věcí čilá debatta. Usneseno svolati schůzi interessentů,
na které se další projedná. Hlavně ovšem počítáno na
součinnost sborů professorských zdejších ústavů, v pr

Odgenní. vydané do 30 listopadu 1. r. zúročeny budou
5 procenty.

Pravidelný rozvoj továrny na plana p. Ant. Petrola.
V některých časopisech pražských a potom též vídeň
ských objevily se počátkem tohoto týdne zprávy 0 zů
stavení práce ve zdejší chvalně známé c. a k. dvor
ní továrně firmy Ant. Petrof v Hradci Králové. — Jak
jsme se přesvědčili, jsou veškeré zprávy tyto holou smy
šienkou a v továrně Petrofově nebyl posud ani jediný
dělník propuštěn a ani hodina času nebyla zameškánu,
uby se stále hojně docházejícím objednávkám prompt
ně zadost učiniti mohlo. Klavíry Petroiovy mají své
stálé a dobré odběratele nejen v celé naší říši, ale av
ně v Anglii, odkud jest obchod letos mnohem větší, než
léta jiná. —-Ve státech balkánských firma Petrof vůbec
angažována není. —Továrna stojí zvláště nyní v plné
saisoně a postrádají tedy výše uvedené zprávy každého
důvodu úplně.

Pěvecko-hudební a klavírní školy Ferdinanda a Mál
ky Kneprových v Hradci Králové pořádají v neděli dne
1. prosince 1912 ve dvoraně Měšťanské besedy za la
skavého spolupůsobení pánů: prof. O. Černušáka, uč.
O Vendlera, J. Režného a J. Hofhanse dvanácté hudební
matinée. Vstup volný. Začátek určitě o půl 11. hodině
dopolední.

Seznam cen va týdenním trhu v Hradci Králové
dne 23. listopadu 1912. 1 hl: pšenice K 16.50 až 17.—, žita
K 13.80 až 14.40, ječmene K 12.60 až 13.20, ovsa K 7.—

K 40—, jahel K 29.,
a m ma



krup K 35.— až 36.—, brambor K 3.80 až 4.20, jetelové
bo semínka červeného K 194.—, máku K 40.—, lněného

ných otrub K 14.20, 1 kg: másla čerstvého K 3.12 až
3.60, sádla vepřového K 2.40, tvarohu K —.% až —.40.
1 vejce K —.9 až —.11. 1 kopa: zelí K 4.— až 6.—, ka
pusty K 1.60 až 4—, drobné zeleniny K —.50 až —.80.
1 pytel mrkve K 1.20 až 1.80. 1 hl: cibule K 5.— až
6.80, jablek K 3.20 až 4.50, hrušek K 4.— až 4.40.

Na týdenní trh v Hradci Králové dne 23. listopadu
1912 bylo přivezeno: hl: pšenice 394, žita 222, ječmene
2T7, ovsa 485.5, prosa 9, vikve 9, hrachu 17, čočky 4, je
telového semínka 6. máku 14.5, cibule 40, brambor 152.5,
jablek 275, hrušek 11, kop: zelí 300, drobné zeleniny
500, pytlů: mrkve 60, kusů: vepřů 13, podsvinčat 474.

Hořice. K článku »Pochodně«<: »Děkan Kousal v
chudinském odboru« odpovídám: Nebylo věcí p. iněst
ského radního jako předsedy chudinského odboru, aby
mé žádosti vyhověl a mě do schůze pozval, poněvadž
jsem si své právo jinde obhájil. Nevzbudilo to ve mně
žádný můj podiv a zděšení, když jsem se ve schůzi sc
zástupci evangelické a israelské obce setkal, poněvadž
jsem kolik neděl napřed věděl, že tito pánové mají býti
povoláni. Namítati jsem ničeho nemohl, ježto je mi zně
ní zákona z r. 1868 známo, že má v chudinské komisi
místo a hlas mistní správce duchovní a nikoli správco
vé. Koho si městská rada vedle toho povolá, do. toho
mi ničeho není, naopak jsem toho přesvědčení, že čím
více rozšafných mužů v takém odboru zasedá, tím do
konalejších návrhů a usnesení se dodělá. To rozčilení, o
němž dopisovatel v »Pochodni« píše, strašilo patrně v
hlavě jeho vlastní a když se nemohl dočkati, nač se
těšil, pospišil. aby si v redakci ulevil. Nepostavil jsem
se s celou rozhodnosti proti udělení vánoční nadílky
dětem =nevěrců« — dopisovatel míní bezpochyby »bez
konfessních=, nýbrž — zrovna jako i jiní členové činili
— i proti podělení dětí katolických, jestliže mi bylo
známo, že dotyčné rodině podpora již byla udělena, což
ostatně nepřímo dokazuje dopisovatel sám, když píše,
že jsem byl proti udělení daru dítěti jednoho nevěrce.
Dětí rodičů bezkonfessních je na zdejších školách více
-- až na jeden případ vesměs k podpoře navržených —
a kdybych jednal z důvodů jiných než věcných, byl bych
tak učinil i v těch ostatních případech. Ku konci ještě
něco: Činnost bývalé soc. komise byla — ne-li úplně
znemožněna — aspoň ochromena tím, že vnitřní její zá
ležitostí se přenášely na venek a do redakcí. Naučení
plyne z toho samo sebou. — Josef Kousal, děkan.

Labská Týnice. Děkanskému chrámu Páně dosta
lo se péčí vdp. děkana Václava Zórniga pěkné okrasy
— nových varhan. Firma Jan Tuček z Kutné Hory na ná
klad zádůšního jmění postavila moderní pneumatické
varhany o 2 manualech, 15 rejstřících a 14 kollektivech,
hiasu inohutného i jemného a příjemného. V neděli 17.
t. m. při odpoledních službách Božích za hojného úča
stenství věřících vsdp. vikář chrudimský ThDr. Josef
Mrštík z nevšední ochoty slavnostním způsobem var
hany posvětil, Ve své poutavé a populární promluvě na
stínil vývoj varhan od šedé dávnověkosti, od nejprimi
tivnějšího stavu až do nynější dokonalosti moderní te
ehniky a povzbudil věřící, aby výborného a snaživého
řiditele kůru p. Karla Štiku v jeho snahách o zdokona
lení církevního a lidového zpěvu všemožně podporovali.
Po promluvě za assistence místních duchovních vsdp.
vikář varhany posvětil. Při slavném požehnání zapěl
střídavě s lidem kaplan vip. Jan Adamec Křížkovského
mariánské litanie, načež vsdp. vikář příslušnými mo
dlitbami a chvalozpěvem sv. Ambrože »Bože, chválíme
Tebe« slavnost ukončil. Po požehnání připravil nám p.
řidite! kůru krásný duševní požitek, zahrav na varhany
mistrně Bachovu »Fugu« a Smetana-Klička: »Vyšehrad-,
koncertní fantasii pro varhany, a pevnou taktovkou ří
dil: Shlasý smíšený sbor K. Stecker-a »Ave maris stel
la« a od K. Štiky »Matko spásy« pro 4 hlasy, housle a
varhany. Kéž varhany slouží ku poznání a ctění Boha,
jak velice pěkně ve své promluvě nastínil vsdp. vikář,
za čež vzdány mu buďtež srdečné díky!

Jilemuice. V neděli dne 24. t. m. konána v městě
našem tichá, tím však srdečnější slavnost:) připínání
rytířského kříže řádu císaře Františka Josefa I. na prsa
našeho vsdp. děkana, konsistorního rady Jos. Bettlacha.
Po slavných službách: Božích, jichž se súčastnilo ve
škeré c. k. úřednictvo, zástupcové patronátního úřadu i
města. školní mládež a plný kostel věřícího lidu, ode
bral se vyznamenaný Jeho Veličenstvem p. děkan do
místností c. k. okresního hejtmanství, kdež se zatím
shromáždilo c. k. úřednictvo a jiní pánové. C. k. okr.
hejtman p. Vysoký v promyšlené své řeči poukázal
na zásluhy bývalého kaplana nechanického, Jos. Bettla
cha, jenž za války r. 1866 sám jediný ošetřoval raněné
v místě působiště svého, skýtaje jim poslední útěchu,
častokráte i sám mrtvé do lůna země spouštěje s hro
bařem. A když po válce cholera děsné dílo svoje za
počala, on to byl, jenž, nedbaje vlastního nebezpečí,
tbvátal tam, kam ho povinnost jeho volala. A povinno
stem svým věrným zůstal, když stal se farářem v Ko
nárovicích, ve Stěžerách, i nyní, kdy jest děkanem v
Jilemnici. Jednáním svým konciliantním dovedl si zí
skati všudy hlubokých sympatií a upřímného přátel
ství. A proto,« pravil p. c. k. okresní hejtman, »plným

samého nejjasnějšího našeho mocnáře.« — Hluboce po
hnut, děkuje p. děkan panu okr. hejimanovi za jeho krás
ná slova, na něž pohnutím slov díků se mu nedostává,
a praví, že tento dnešní den bude nejkrásnějším dnem
jeho žití vedle dne svěcení na kněze a instalace v Ji

lemnicí. Provolav oslavenec císaři pár třikráte slávu,
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přijímá blahopřání přítomných. Zvláštního vyznamená
ní dostalo se panu děkanovi také tím, že k této slav
nosti přijel pan vikář Fr. Proschwitzer z Vrchlabí, aby

telegram Jeho Jasnosti pana místodržitele království
Českého, jakož i přání J. O. pana hraběte Otty z Har
rachů a mnohých jiných. K těmto projevům úcty a lás
ky k panu děkanovi osmělují se družíti i ostatní upřím
ní katolíci osady Jilemnické, prosíce Boha, aby dlouhá
ještě léta byl nám zachován náš milovaný duchovní
otec a pastýři ©

Čáslav. Ustavení krajské rady pro 0
chranu domoviny dokončenobylo po dlouhém
protahování na třetí schůzi ustavující, konané dne 22.
listopadu. Očekávati bohatou činnost této kulturní insti
tuce lze tím spíše, že osobářství a jednostranná poli
tika, Jež do spolku tohoto se snažily zavésti rozklad,
byly odkázány do patřičných mezí. Zvolený výbor, v
němž zastoupeny jsou všecky směry, jest zárukou, že
bude krajská rada institucí všestrannou, jdoucí za cíly
všeobecně prospěšnými. Bude to také ta nejlepší odpo
věď nejen na všecky ty různé protesty, mimochodem
fečeno pracující s důvody za vlasy přitaženými a vše
liké pravdivosti nostradajícími, ale i na krtčí práci těch,
kteří nemohli tu ctižádost svoji ukojiti. Poněvadž zvo
lením výboru, v němž jako předseda zasedá c. k. kon
servator a učitel V. V. Jeníček a jako místopředseda
proi a katecheta Fr. Kohout, záležitost krajské rady
octla se v normálních kolejích, obracíme se na všecky
příznivce této myšlenky, aby odložené prozatím přihlá
šky své co nejdříve zaslali a v kruhu svých známých
na úkol krajské rady pro ochranu domoviny laskavě
upozorňovali.—©Tryznu Vrchlického chystá
Osvětový svaz v nedaleké době. Řeč o mrtvém bás
níku a recitaci z jeho děl převzali někteří členové pro
fessorského sboru c. k. gymnasia. Doufáme, že ctitelé
velikého mistra neopominou složiti hold památce jeho
v počtu co nejhojnějším.

Voličům v okrese Čáslav-Chrudim. Aby naši stou
penci poznali prohnanou lež agrárních listů, sdělujeme
s nimi, že bývalý náš říšský .poslanec byl opětně zvolen
starostou ve své rodné obci Vrbici u Doudleb. Před
volbami štvaly agrární listy přímo asiatským způso
bem, tvrdíce, že pan Šabata musel se vzdáti starosten
ství. A ejhle, v listopadu konala se nová volba a míst
ní sousedé dali nejlepší odpověď všem lhářům a štvá

listopadu b. r. Přejeme mnoho zdraví.
K sedmdesátinám vdp. Fr. Kotrbelce. Na chladné.

nyní sněhem zaváté Českomoravské vysočině, v staro
bylé Přibyslavi odbude se 29. t. m. tichá slavnost. Sla
ví tam své 70leté narozeniny jeden z horlivých pracov
niků na vinici Páně, o kterých se málo mluví, ale je
jichž památka zůstává v požehnání — vdp. bisk. vik.
sekretář a přibyslavský děkan n. o. František Kotrbelec.
Nezavděčím se svými řádky jeho skromnosti, ale po
těším jeho upřímné ctitele, množství jeho bývalých o
sadníků i žáků, ukáží mladšímu duchovenstvu věrného
pastýře svěřených mu oveček. Narodil se ze starého
hodinářského rodu v Něm. Brodě usedlého. Otec jeho

byl kmotrem Havlíčkovým. Jako jeden z prvých cho
vanců Borromaea studoval s velmi dobrým prospěchem
v Králové Hradci gymnasium i bohosloví. Nejednou ja
ko chudý student měřil vzdálenost mezi Něm. Brodem
a Hradcem pěšky. Vysvěcen ve válečném roce 1866,
byl poslán ihned po primici své za pomocného kaplana
ku stařičkému faráři Opatříloví ve Vojnově Městci. Při
5li Prusové, přišla cholera a mladičký novosvěcenec
byl na vše sám. Starý pan farář byl jako pára nad hrn
cem. Jménem obce vyjednával s pruskými četami, chrá
nil a zastával se chudých obyvatelů, kde a jak mohl.
Když jel kdysi za časného rána ze vzdálené vsi od ne
mocného, považovala ho pruská hlídka za špehonna a
nasadila mu již na prsa píku. Ale kurážný kaplánek se
nedal. Německy uměl a jadrně vyložil co a odkud je.
Na cholero se rozstonal starý pan farář i jeho hospo
dyně, stonalo na ni i mnoho jiných z městečka i osady:
ale mladý bojovník Kristův nelenil. Radil, pomáhal, sv.
svátostmi zaopatřoval, svému faráři jako syn i nejnižší
služby ochotně prokazoval, do hrobu jej uložil a stal se
administrátorem osiřelé fary. Po administraci přestě
hoval se jako kaplan do nedalekého Krucemburku, od
tud po 3 letech zpět do Vojnova Městce za faráře. Far
al osadu spravoval sám, protože místo kaplanské neby
lo pro nedostatek kněží obsazeno. Bylo mezi chudými
horskými tkalci dosti práce, ale nemnobo příjmů. Leč
mladý farář neklesal: cbodiš do vzdálených škol čes
kých i německé v Karlově, radit, pomáhal a při tom ži
vobytlčko si vytloukal z malého hospodářství při faře.
Z nepatrných příjmů i malou farní knihovnu si založil
a dobrou duševní četbou živil ideální stránku ve svých
ovečkách. Z Vojnova Městce přišel na fara Krucembur
skou. Osada, k níž patřila nynější Chlumská exponovaná
k-planka, čítala přes 4000 katolických duší, s uvědo
mělou a bojovnou evangelickou menšinou, škol mnoho
na 4 místech, továrny s dělnictvem, již té doby sociálně
demokratickým. Kotrbeleček měl sice malé tělo, ale
velkého ducha a pustil se do práce. Založil v letech
1880tých jednotu katol. tovarysů a muže i jinochy sta
vu řemeslnického a dělnického každou neděli odpoled
ne ve spolkové místnosti »Na špici« shromažďoval, ka
Ždou neděli, někdy i po dvojím kázání dopoledním, pro
ně přednášku míval, časopisy křesťanského směru šířil
a opatřoval, o slušnou zábavu pečoval. Pan učitet Hu
batý, nyní řídící učitel ve Stříčšově, a kaplani jeho sice
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osadě vzrostlo, proti poávratným snahámsociálně. de
mokratickým utvořil se šik křesťansko-soctálně nadše.
ných mužů i žen, zvýšené vzdělání mělo za náslellek.
že i na veřejné záležitosti počalo se hleděti jinak a c.
1895 pří tíšských volbách byll zvolení- v Krucembur
hu volitelé křesť. sociální, první v Čechách. — Wuch
křesť. sociální šířit se z Krucemburka do jiných osad
Chotěbořska. Nepřeháním, dím-li, že myšlenka | křest.
sociální, která nyní na Chotěbořsku tolik zmohutněla
prací horlivců mladších, jest ve svém základě ovocem
práce vdp. Kotrbelce. Láska farářova k osadě a bližnímu
vůbec zazářila krucemburským r. 1893, kdy městečko
bylo navštíveno zhoubným požárem. Přes 100 lidských
obydlí padlo za půl dne v oběť dravému plameni. Go
tu bídy bylo a neštěstí! Lidé bez chleba, bez přístře
ši, bez oděvu, bez peřin. Faru a kostel Pán Bůh zachrá
nil — snad pro ulehčení nešťastným! První noci spalo.
nešťastných v každém koutku fary, cose jich vešlo.
Jísti dostal, kdo přišel, katolík, evangelfk i socialista.
Padla celá zásoba chleba i brambor, které na jarním
trhu měly trochu zacpat děravou kapsu páně farálo

šťastných pohořelých. V čelo pomocného komitétu po
stavil se rázný a všem svou spravedlností známý p. fa
rář katolický. Psal provolání, přijímal dary, prosil, že
bral, dokud bylo třeba. Do dneška, když Krucemburští
na nešťastný rok 1893 si vzpomenou, nemohou nevzpo
menouti i katol. faráře Kotrbelce, který stál v čele prá
ce — na venek ovšem výpomocnou akci zastupoval ně
kdo jiný. Zanedbaný kostelík svůj ze sbírek vkusně o
pravil, postaral se o rozšíření farního hřbitova — také
pěkný kas práce: sedm osad přivésti k součinnosti. Chu
dí studenti, nešťastní a potřební měli v něm otce. Však
jeden z nich Josef Pánek, jistě již v nebi za svého do
brodince oroduje. Teprve po Zšletém © farářování v
Krucemburku stal se farářem v Přibyslavi, kde z lep

nouti si po namáhavých pracech dřívějších let. | tarir
pečoval o vnitřní opravu svého kostela, ale dokončití
ji nemohl. Vrozená krátkozrakost značně vzrostla, ná
valy krve k hlavě nedaly již pracovati: i šel z duchov
ni správy na zasloužený odpočinek, jejž. od všech zná
mých ctěn a vážen, tráví v Přibyslavi. Vyznamenání se
mu mnoho nedostalo. Netlačil se tam, kdeje rozdávají.
Bývalý protestantský pastor, který za dlouhý život ant
polovinu pro obecné dobro nevykonal, co katolický fa
rář, byl vyznamenán dosti vysokým | vyznamenáním
státním, pro katolického povolaní páni nevěděli o ni
čem! Svým kaplanům býval přísným, ale spravedli
vým otcem, jenž svědomitě pracoval svou polovinu na
vinici Páně a poctivě se dělil se svými mladšími bratry
o to »bene«, které vynesla společná práce. Jest proto
aktem synovské úcty i vděčnosti, když ve významný
den obzvláště bývalí kaplani k svému otcovskému pří
teli se hlásí a unisono volají: Mnogaja ljeta!' — Verus.

Slatinany u Chrudimě. Ve čtvrtek dne I4. t. n. o
půl 10. hod. večer zemřela zde v mateřinci ctihodných
Školských Sester O. S. F. zasloužilá ctih. Sestra M. Ja
koba Zahálková v stáří 68 let, v 50. roce svého řehol
ního života. Zesnulá působila po řadu let jako výtečná
literní učitelka, později pak jako novicmistrová byla
svým ctnostným životem vzorem všem sestrám. Na to
po více letech ustanovena představenou na dívčím pae
dagogiu v Chrudimi, kdež zvláště velkých zásluh si zí
skala jak u vedení a zvelebování celku, tak i jako vzor
ná učitelka a vychovatelka. Svou dobrotivostí, živým a
veselým taktem získala si opravdové lásky všech svých
žákyň i sester. V posledním roce vážně onemocněla a
tu osvědčila svou hlubokou ctnost a zbožnost, snášejíc
s obdivuhodnou tichosti a odevzdaností nemoc dlouhou a
bolestnou. Zaopatřena sv. svátostmi umírajících, zesnu
la, zanechavší památku nejkrásnější v srdcích všech,
kdož ji znali. Pohřeb konán v neděli 17 .t. m. odpoledne
za velikého účastenství. Průvod vedl vdp. farář slati
nanský za assistence 8 kněží. Kandidátky paedagogia
chrudimského súčastnily se v plném počtu provázeny
členy sboru professorského a rozloučily se s milovanou
bývalou představenou a učitelkou několika krásně před
nesenými sbory. Neobyčejným dojmem působila řeč

vdp. professora J. Sobotky. pronešená před vpuštěním
do hrobu, jež důstojně zakončila trnchlivý akt. Kéž v
bohatou žeň odměny vzroste semeno, zaseté zesnulou v
řadách tak mnohých! R. i. p.

Divadelní spolek »Tyl« v Chrasti sehraje za poho
stinného vystoupení si. M. Dvořákové, koncertní pěvky
ně z Brandýsa n. Lab. dne 1. prosince 1912 v sále +
české koruny. divadelní hru: Saltánova nevěsta. Ope
retta o 3. dějstvích. Dle Mickszalthovy povídky sepsaf
Robert Pohl. Přeložit V. J. Novotný. Hudbu složil Karel
Weis. Začátek o půl 8. hodině večer. Ceny míst: I. místo
2 K, JI. místo 1 K 50 h, HIT.místo 1 K, k stání 60 h. Před
prodej lístké v »Panském domě.« .

Tovární: dělníci ve Stedenci u Hlerek vybrali ve
prospěch raněných Jihoslovanů 30.30 K a zaslali je re
dakci »Štítu« v Hradci Král. k dalšímu dodání.

Různé zprávy.
Dr. Hruban padesátmíkom. ©Nadšený vůdce morav

ských organisovaných katolíků dr. Motic Hruban slaví
dne 30. t. m. svoje abrahamoviny. Neúmorná a vše
stranná jest jeho práce pro zdar organisace katolické a
bospodářské prospěchy českého lidu. Dr. Hruban nekle
sal na duchu ani v dobách nejkritičtějších. Povzbuzoval.

mu popřej hojnost síly k horlivé práci další!
rod



Řoslolní práce
pozlacovačské a řezbářské,

saovezřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborné, levně s solidně provádí

JOSEF MIKULUEC,
um>lecký závod v Hradoi Králové.

Cetká usnaní od vld. duchov dředů k dusposicí

Srbsko a Vatikán. | Petr ujišťoval arcibiskupa
kediu, že katolíci moh radostnou důvěrou pohlížeti
a vítězství spojenců. Po válce bude zajištěna úplná
voboda víry. Všichni křesťané, pravil král, jsou a musí
ýti naši bratři. Katolíci v celé Evropě provázeli krva
ný náš boj svými sympatiemi a modlitbami. Toho jim
ikdy nezapomeneme a myslím, že mám pravdu, tvrdím
i, že podobně smýšlejí i ostatní spojenci. Po válce bu
lou první kroky mé směřovati k dorozumění se sv. Sto
ici. — Štěstí, že král Petr neví o statfovisku »křesťan
kých soeiálů vídeňských. Se srbským králem rozhod
jě se mohou katoličtí rodiče rozumněji dohovořiti, než
latoličtí rodiče čeští s vídeňským magistrátem.

Čína a křesťanství. Revoluce v Číně měla pozoru
rodné následky pro tři náboženská vyznání v říši, totiž
ronfucianismus, budhismus a taoismus. Missionář Arsen
Vělling praví, že s touhou po Přijetí západní ústavy spo
eno je též přání mnohých po zavedení západního ná
Joženství. Náboženství Konfuciovo pozbylo na vážno
sti, taoism zaniká, modly upadly v zapomenutí. Ačkoli
však staré náboženství ztrácí půdu, přece převládá pře
svědčení, že náboženství nějaké je nutno. Vůdčí listy
jsou pro zavedení křesťanství, jemuž prý západ děkuje
za svou morální a výchovnou superioritu. »Minlipao“
píše :' »Křesťanství má podivuhodný vliv na lid. Učí se
bekázni, ctnosti to, jež je nutnou ve společnosti, v níž
muži i ženy jsou svobodní a rovnoprávni. Učí též po
ctivosti a počestnosti. Budou-li dítky naše vyučovány
v tomto pokrokovém náboženství, docílí se ohromné vý
hody. Bojíme se, by při budoucím blahobytu a národ
ním vývoji Číny nebylo přehlíženo |stanovisko nábo
ženské. Vůdcové nové vlády, zvláště Yuanšikaj, snahy
ty podporují. Katolici těší se nyní v Číně svobodě, jíž
by jim mnozí spoluvyznavači v Evropě mohli záviděti.

Židovské podvody ve francouzské armádě. V Tou
loně ve vojenských skladištích byly v těchto dnech ob
jeveny obrovské podvody, které spáchal setník žid
Henry Salomon. Po léta veliké množství mouky, kávy,
rýže, cukru a bobů bylo prodáváno za babku různým
židovským obchodníkům. Mnoho spoluvinníků žida Sa

ringra při prohlídce bylo nalezeno 180 pytlů vojenské
mouky úplně netknutých. Žid Seiringer byl zatčen.

Rovněž u žida Rupperta bylo nalezeno 65 pytlů rýže a
80 pytlů kávy a obrovské zásoby cukru. Prodej vojen

mann, kterémuž bylo pronajato odebírání odpadků z

ských obchodech se přišlo na ohromné krádeže mouky
a kávy.

Mladoturci tisíce Jihoslovamů křesťanských, četli jste
někde, že by byli aspoň jedinému macedonskému židovi
šlápli na kuří .oko? Přes to však náboženská obec ži
dovská v Athénách gratulovala soluňským židům k o

jest třeba dobře rozuměti. Židé soluňští, osvobození
žádného nepotřebovali, protože jim Turek ve své mon

ce židovských bankéřů. Proto také židé nikde nežádali

ta zvětřil nový vítr, hned chtěl dokázati největší odda

vaný národ. Ale aby Řekové věděli, že dlužno privile
. gované postavení židovstva co nejvíce utvrditi. ozvala

se šikovně mířená výzva z Vídně. V Soluni došlo k ne
blahé šarvátce, jakých jest v době válečné i jinde dosti.

vy po požití jídel v židovském hostinci. Proto bylo od
vojáků několik židů zbito. Pravda, že každý má býti
potrestán teprve tehdy, až jest ze zločinu jasně usvěd
čen. Židé se také bránili tvrzením, že vojáci vařili jidlo
v měděném, nepocinovaném kotli. Když židé strachem
před pokračováním výtržností zavřeli své krámy, ujal
se jich netoliko německý konsnl, ale | sama řecká vláda.

le. V rakonské říšské radě poslanec Reizes podal na
celou vládu dotaz, ve kterém se ptá se svými soudruhy

Berchtolda za ochranu židů v Soluni a zvláště židů ra
kouských. tam usedlých. Zejména pak, zda nechce pro
střednictvím hr. Berchtolda způsobiti zakročení všech
velmocí ve prospěch soluňských židů. — Proti dlouho
letému trýznění křesťanstva v Macedonli tedy židé ne
namftali nic. Teď však k vůli aféře, kterou dovedlo sa
mo Řecko urovnati, tlače-se na tak hřmotný buben, aby
všem velmocem zalehl sluch. Ubohý Berchtold, co toho
má nyní na krku! Ke všemu ještě tohle!-Honem s tele
gramem do Petrohradu, do Paříže a do Berlína! Ovšem

kou zápletku, jedná-li se o jejich souvěrce! Pak prý
židé se dají snadno assimilovatil Israelité rakouští pří
mo třeští Bří vzpomínce na nehodu židů cizích, jichž
ani neznají, svolávají velmocenský aparát, kdy ho už
potřebí není. Řecko zakročílo ihned, poněvadž tamější
vláda dobře ví, co by znamenal hněv Rothschildů, Gutt
inanů a Singrů.

mý odpůrce Lurd dr. Aigner z Mnichova byl letos v
srpnu 14 dní v Lurdech, aby tam v zjišťovací kanceláři
studoval lurdské události. Sám se přiznává, že byl při
jat s největší ochotou, že mu věnována byla zvláštní
pozornost. Dán mu byl odznak lékařský, jímž otevřen
mu byl vstup do nemocnic, jakož i poskytnuta možno“t
proŘitžeti nemocné. Seznámil se tam s kolegou cszm.
Gouraudem z Paříže, o němž napsal, že je hotov ho há
jiti proti jakémukoliv nařknutí z povrchnosti nebo šar
latánství. Na sjezdu monistů v Magdeburku (6.—10. zá
ří) prohlásil dr. Aigner, že ani u jednoho uzdravení, jež
uveřejněna byla za jeho pobytu v Lurdech, nemůže býti
řeči o nějakém uzdravení nebo aspoň zlepšení. Redak
tor listu »La Croix de Lourdes« požádal dra. Gourauda,
k němuž chová Aigner tak velikou úctu, by mu podal
nějaké vysvětlení onoho prohlášení kolegy mnichovské
ho. 8. října dostal tuto odpověď: »Co Vám píši, mohu
říci s jistotou a můžete to uveřejniti s mým podpisem.
Za národní pouti francouzské v r. 1912 představil jsem
dru. Aignerovi dva právě uzdravené nemocné, jednoho
z taberkulosy zápěstí a druhého z tuberkulosy svaté
kosti křížové. U obou uznal skutečné uzdravení.« —
Nuže, velký bojovník za pravdu dr. Aigner řekl v Lur
dech »ano«, v Německu povídá »ne«. Tak pracují prů
kopníci »nestranné vědy«.

Klesání cenných papírů obávají se mnozí za nyněj
šich neklidných válečných poměrů. Neklid na burse 4
stálé rozechvění jest toho důkazem. Zcela klidně za cí

cbětovali na los ve prospěch stavby sanatoria pro tu
berkulosní na Pleši. Hlavní výhra 40.000 K nemine šťast
ného výherce! Cíl loterie této jest krásný a povznášejí
cí. Loterie pořádána jest nejen ku štěstí majitelů, ale i
ku blahu tisíců trpících zákeřnou tuberkulosou!

Odplata Prušákova. Mezi těmi, kdož mají býti v
nešťastném pruském záboru Polsky násilně zbaveni své
ho majetku. jest také šlechtic Trczinski. Jeho předek
Valentin Trczinski bojoval v pruské armádě u Hradce
Králové a za svoji udatnost byl na bojišti povýšen na

válce u Mars la Tour, kde byl raněn. Byl vyznamenán
řádem. A nyní vnuka jeho vyhání pruská vláda z jeho

jsou i na jejím severu.

záplavě. R. 16082řekl císař Leopold ve chvílích velice
krušných svému důvěrnému příteli, kapucínovi P. Mar

Spoléhám se ua Vás, důvěřují Vaší modlitbě. Pomozte
mi svojí zbožností!“ P. Marko, jehož hlas lidu prohlašo
val za světce, vyslovil pevnou důvěru v pomoc Boží

poslal mocný sultán Mohamed IV. velkého vezíra Kara

turecké cestou vzrostly na 280.000 mužů. Voje císař
ské musily rychle před přesilou ustupovatí. Turek na
cestě drancoval a pálil, nač přišel. Dne 7. července již
hořel docela klášter na Lysé Hoře u Vídně. Císařský

severně od Dunaje. V době velice prudkých útoků tu
reckých psal císař P. Markovi do Padovy obšírný list,
v němž mu sdělil největší své obavy. Prosil mnicha, a
by přišel stísněné křesťany povzbuditi. P. Marko vy
dal se na cestu. Zatím císař vyžádal si pomoc u někte

daroval veliké sumy peněžité. Jeho příkladu následo
valy některé státy italské. Když viděl sultán, že nezů
stane císař při své obraně osamocen. hledal spojence
mezi proradnými křesťany. A vskutku sám mocný a
pyšný francouzský král Lúdvík XIV. chtěl se spojiti s
katany křesťanstva. Jen velikému úsilí papežovu se po

nečně dne 7. září, kdy již stateční obránci umdlévali,
shromáždila se pomocná vojska křesťanská na rovině u
města Tulnu. Císařských bylo zde 20.000, Poláků pod
vedením statečného krále Jana Sobieského 20 tisic, Ba
vorů 10.000, Sasů 11.000, z jiných krajů 9.000. Nadto
přibylo mnoho šlechtických dobrovolníků z různých kon

svátku Narození Panny Marie dne 8. září udflel všem
vůdcům spojených vojsk svaté přijímání. Svou promlu
vou nadchl bojovníky k velké statečnosti. Jan Sobieski

Jsme mu jednohlasně odpověděli kladně, vyzval nás,
abychom s ním zvolali: Ježíš Maria, Ježíš Maria! Slou
žil mši svatou velmi nábožně. V pravdě jest on muž
Boží. — Ježto císař na důtklivou radu nedostavil se
k vojsku, pohlíženo na Jana Sobleského jako na vrch
ního velitele. Bylo ustanoveno, že se vrhnou spojená
vojska na nepřítele z Lysé Hory. Dne 9. září již nastou
pila křesťanská vojska příslušný pochod. Za dva dni na
to již shlíželi spojenci na obrovské ležení turecké před
Vídní. Dne 12. září ráno nastala již na úbočí přestřel

Vřele doporučujeme umělecký závod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v EKutné Hoře
pro odborné pozlacování nových i star
ších oltátů, kazatelen, Božích brobů a
veškerých věcí v oborspadají ích.
Umělá polychromie soch a křížových
eest. Sklad nábrobuích a nástěnných

křížů a lištových rámců.
Práce v každém ohledu dokonalá a

levná.
Závod založen roku 1868.
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na Vídeň velice zběsile. Právě slavil se svátek Boží
Prozřetelnosti. Při mši sv., kterou sloužil P. Marko, Jan
Sobieski ministroval. Pak požehnal P. Marko všemu
vojsku a zvolal nadšeně: »Ve jménu Páně pravím vám,
vítězství bude naše. Jen důvěřujte v Boha!« Jan So
bieski pospíšil pak se synem Jakubem na pravé křídlo
armády. Levé křídlo začalo bojovati velice šťastně.
P. Marko postupoval s vojíny, drže v ruce kříž a vo
laje mocně: »Ejhle kříž Páně, prchejte, nepřátelé!« O
druhé hodině odpoledne vrazilo na nepřítele i pravé kří
dlo a střed před osobním velením Jana Sobieského. Ná
valu všeho křesťanského vojska již nemohli Turci odo
lati. Když kníže Waldek seznal pronikavý úspěch zbra
ní polských, přichvátal k Janu Sobieskému, za radost
ných slz jej objal a blahopřál mu k vítězství. Po tuhém
zápase prchali Turci k večeru na celé čáře a to tak ry
chle, že nebylo pamětníka podobného útěku. — Druhý
den začali si mezi sebou vojínové rozdělovati cenné
věci, které Turci v opuštěném ležení ponechali. V tábo

jicích Turků ranění nebo zmrzačení. Na místo velikého
boje přibyl i biskup Kolonič s několika vozy. Hledal také

kolen sebe ženy, děti a starce, aby jim mohl poskyt
nouti první pomoci. Do okrsku bývalého tureckého le
žení přibyl i Jan Sobieski a pak se bral do Vídně, kdež

stříbrem vyšívaný turecký prapor, který byl sultán da

jenské. Turci ovšem prchli od Vídně tak rychle, že ani
tento prapor nezachránili. Jan Sobieski o jásotu Víde
ňanů napsal svoji choti: »Byl jsem ve dvou kostelích,
lid se ke mně tlačil, šaty, ruce i nohy mi líbal. Jiní,
kdož se mne nemohli dotknouti, volali: »Dovol i nám,

mu sv. Augustina. V loretánské kapli sloužena mše sv.
Po ní zazpíval polský král »Te Deum.« Skromný král
však vzdal i díky horlivému P. Markovi, řka: »Vaše po
žehnání, Vaše zbožná pomoc zjednala nám včera veliké
vítězství.« Marko však odpověděl: »Nikoliv, Bůh nám
poslal vítězství a statečnost Vašeho Veličenstva ho do
byla.« Tak bylo doznáno ústy očitého svědka, jak Slo
vané se zasloužili o zadržení mongolské záplavy, která
by se byla brzy valila i do Německa. Ti Vídeňané,
kteří mají tisíc chutí bojovati proti Slovanstvu, jež po
razilo nyní krutého barbara, nechť si jenom vZpome

Všelicos. Dopis »poste restante«= od 1. prosince t. r.

čeného do jeho bytu neb i legitimačním dokumentem.

pismena či hesla, nesmějí sc vydávati mladíkům pod
16 a dívkám pod 18 let. Úředník muže si k tomu vyžá
dati i domovský list neb jiný průkaz předepsaného stá
ří. — Knižetem primasem uherským jmenován kološský
arcibiskup dr. Černoch. — Dle posledního sčítání (0
všem úředního) přibylo jednotlivých národností rakou
ských v procentech takto: Rumunů 19.12, Poláků 16.64.

Hercegovině jest 1,822.000 Srbochorvatů, 23.000 Němců,
11.000 Poláků, 8.000 židů, 7.000 Ruslnů, 7 tisíc Čechů a
6 tisic Maďarů. — Dle »Samostatnosti« chvstá se prý v

porážkách Turků. ztrudnomyslněla a naposled na hra
nici dříví v Abu Ceiře v Anatolii se upálila. — Od ny
nějška nesmí žádný konduktér trpěti kuřáka v odděle
ní pro nekuřáky, i kdyby spolucestující neprotestovali
a také žádného muže v oddělení pro ženy. -- Chorvaté
v nejkratší době počnou vydávati nový katolický den
ník, který má býti jedním z nejlepších a nejlépe říze
ných listů. — Jednání před správním soudem o stížno
sti spolku »Komenský« proti ministerstvu kultu a vyu
čování do rozhodnutí týkajícího se uzavření tímto spol
kem. zřízené české obecné školy v X. okrese vídeň
ském bylo na neurčito odročeno. — V Pešti byla roz

zl došlo ke srážce s policií, na kterou bylo stříleno, a
jež byla bombardována kamením. Mnoho osob bylo
zraněno a 86 jich zatčeno. Policistů zraněno 12. — V
rakouské armádě bude zaveďen titul štábních poddů



stojníků. Bude to hodnost vyšší nežli šikovatel. — V
poslanecké sněmovně rakouské bude prý zaveden ele
htrický hlasovací přístroj. Na lavici každého poslance
mají býti dva elektrické knoflfky a dráty od nich mají
vésti k tableau umístěnému v čele sálu, jehož blocha
bude rozdělena — dle počtu poslanců — na 516 poll. Vy
zve-li president sněmovnu k hlasování, stisknou poslan
ci příslušné knoflíky, a na tableau objeví se pole těch,
kteří hlasují pro, v červeném, pole proti v modrém 0
světlení. Pole nehlasujících zůstanou temná. Sčítací stroj
samočinně hlasy spočítá a na čelní straně sálu, jakož 1
na lavici před presidentem se objeví tabulky s číslice
mi, ohlašující přesný výsledek.

Českému obchodnictvu. Protičeské běsnění vídeň
ské radnice nachází souhlasné ozvěny v německém 0
byvatelstvu Vídně a to i v oněch vrstvách, které již
následkem obchodních styků s Čechy zachovávají ji
nak reservu. Objevilo se v mnoha případech, že tato
sympatie kotví v neinformovanosti. Proto byly na ná
vrh, vyšlý z kruhů českých obchodníků, vydány infor
mační letáky a korespondenční lístky o brutálních či
nech vídeňské radnice, aby jich čeští obchodníci v ko
respondenci s vídeňskými obchodníky užili a vývěsky
upozorňovali cestující oněch firem na to, že není řádě
ní německé radnice proti českým školám českým ob
chodníkům neznámo. Tiskopisy zasílají se zdarma, ko
respondenční lístky 100 kusů za 50 hal. kanceláří spol
ku »Komenský« ve Vídni III./3 Strohgasse 45.

Příloha. K celému nákladu dnešního čísla přiklá
dáme informativní listy p. Jos. Malého z Čáslavě pro
kruhy hudební. Odporučujeme ctěnému čtenářstvu k
bedlivému pročtení.

(Zasláno.)
Velectěnému Pánu,

Panu Emanuell Fouskovi, malíři kostelů
ve Vysokém Vesell.

Po dlouholetých opravách, pořízení nových oltářů,
varhan a mnohých jiných bohoslužebných předmětů v
naší svatyni Svato-Prokopské toužili jsme všichni i du
chovní správa i hodný lid věřící, by opravné dílo to
za vzájemné součinnosti, dobročinnosti a obětavosti ko
runováno bylo novým rouchem malebním na stěnách i
stropu chrámovém. A Vy jste, velectěný Pane, úlohu, na
Vás vznesenou, letošního roku v našem milém chrámu
Páně vykonal tak, že Vám za Vaši čistou, svědomitou a
dovednou práci malířskou veřejně touto cestou upřím
ně děkujeme a, jsouce i c odoceny, Vámi účtované,
plně spokojeni, milerádi Vás svým spolubratřím na vl
nici Páně i slavným patronátním úřadům k podobným
pracím co nejlépe doporučujeme.

Jménem všech dobrodinců chrámových, radost ma
jících:

Farní úřad v Žiželicích a. Cidl, v den sv. Klimenta,
23. listopadu 1912.

František Xav. Vlatera,
bisk. vik. sekretář, notář a farář.

Upozorňujeme, že

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové
má ve svém skladu bohatý výběr

plesových
pozvánek

vzorů jednoduchých i skvostnýoh,
úpravy vesměs elegantní, ceny
levné. Zakázky vyřídí svědomitě
a rychle. Prosíme všecky kato
tické spolky a organisace, aby se
obracelyna dlecésní svůj
podnik katolický, jeuž
renl ani soukroný a'i sKciorý,
a veškeren výtěžek svůj
odvádí na podporu kato

Milické organisace. :
Přinášíme-li svými podniky adalbertinskými krajní
oběti katolické věci naší, zajisté po právu pro
síme © podporu naši katolickou veřejnost.
13 Svůj k svému!

Duch.
katolické

Obnovy.
Sep

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

pro každou dobu.
Stran 722. Cena 4 K.

Všude rozšiřujte
a podporujte

katolický tisk!

Levný a praktický

vánoční dárek
s E:
* —vHradciKrálové.— k

ab Cenaza 1kasetu80 h až K20— ©

jest nádherná kaseta s voňavkou
a toaletním mýdlem od firmy

©

Světoznámý

malinský křen
letošní sklizně, jakoži elbuli,
česnek, majoránku a demuní
nejiepší jakosti zasílá nej
levněji v 5 kg. balíčkách
i ve velkém

Josef Mikulecký v Kutné Hoře.
Vývoz malfp. křenu. Cenfky na požádánífranko.
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Hudebniny starší
pro piano nebo harmonium
prostřední těžkosti

se levně koupí.
Dotazy zodpoví administrace t. listu.

Račte si psáti o vzorky í
f.rmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB „Wzájemnost““ mm
ee“ v Hronově Číe 186. "8
— Vývoz jměného a modního zboží. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sesoně:

Modní látky viněnéi prací,dámskéi panské
plátna,damašky,ubrusy,ročníkyzofiry na košile,
— — daty atd., překrásných medaích vzo
M9“Výbavy pro nevěsty “U8
sa lerné, pevné, oeny. Velkolepý výběr. noho
obvalných u.nání. — Ob návkyv osně přes 23 K mast

láme vyplaceně.1 balík 18siytků vkusně rozdružených—— za —
Obdrě:teto nejlepší! | Mřesť-nociálpodnik!
OR“ V podniku tomto Iso též bezpečné nložiti
vklady proti G*,úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Ceského===. SZemskéhoSram.| ===

Majitel: Politické



(Kulterní Bshrv.
Výsenmnéosvědčení křesanské bumanity.

Již jsme se zmínili o statečnosti milosrdných se
ster při americkém požáru. Americký tisk sdě
luje tyto podrobnosti o požárních výjevech ze dne
30. října: Šest milosrdných sester v sirotčinci sv.
Jana zachránilo dnes 85 sirotků od jisté smrti uho
řením a obětovaly životy své za své chráněnce.
Krásná budova ústavu toho byla skoro úplně zni

" čena a dva sirotky potkal týž hrozný osud jako
jejich ošetřovatelky. Třem ctih. sestrám byl útěk
z hořící budovy plameny zamezen a všecky tři u
hořely, kdežto sestra Monika při seskoku ze čtvr
tého poschodí, kde ve spacím pokoji prohlížela po
stýlky dětí, aby tam žádné nebylo zapomenuto,
se zabila. Šestáze ctihodných sester, předštavená
ústavu, sestra Marie, pokusila se s plačícím dítě
tem v náručí sestoupiti po Žebříku, hasiči k oknu
přistavenému dolů, ale zachvácena byvši plameny,
klesla zpět a uhořela. Sestra Marie Kostka chtěla

se za podobných okolností zachrániti, seskočila doapnuté sítě, minulá se jí však a při pádu přera
si páteř, tak že za nedlouho zemřela. Jedno

dě zabito bylo padajícím zdivem. Nejdp. biskup
J. W. Shaw byl jedním z prvních, kteří se odvážili
vkročiti do hořící budovy. Zachránil někoilk dětí.
Byla to velmi těžká práce zachrániti 87 dětí u vě
ku-od 2 do 12 let v ústvu tom se nacházejících, po
něvadž ani nejstarší z nich samy pomoci si ne
mohly. Důstp. W. W. Hume, kancléř a důstp. J.
Dnfty, přišli rovněž při zachraňovacích pracích o
život. Oba vnikli několikrát do hořící budovy a
vždy vynesli odtud některé z dětí, které bez po
moci bloudily v kouřem naplněných světnicích.
Budovu samu nebylo možno již zachrániti, poně
vadž než se hasiči dostavili, sřítila se již střecha
a plameny šlehaly okny.
"Vzájemná denunciace před tribunálem židov

ským. »Nár. Listy« dne 10. t. m. napsaly na adres
sa »Času«: >Věříšžidům a jich spojencům, že jsou
dokonce tvými přáteli? Napovím ti: Jedná se jim
Jedině o to, aby náš lid nepřišel k vědomí o své
síle . . .« Takové a podobné líbeznosti, rázu štva
vě antisemitského, vydal včera realistický »Čas«
ve zvláštní příloze ke svému sobotnímu číslu z
9. listopadu. A ještě doporučil zvlášť svým čtená
řům, aby si každý přečetl »zajímavý letáčekc<!
Kdyby tak něco podobného provedly »Národní Li
styž, byl by jistě >Čas< první, který by spustil
pokřik: >Co pak tomu řeknou mladočeští židé?«
My aní nejsme zvědaví, co- »zajímavému letáčku«,
kolportovanému »Časem«, řeknou židé realističtí,
ale těšíme se, jak bude >Čas« vykrucovat tento
záchvat antisemitství — nedopatřením svojí ad
ministrace. <

Tímto upozorněním chtěl mladočeský denník
dukunientovati co nejpevnější loyalitu k semitům.
vČas< ovšem pokorně uznal, že se mu stalo nemilé
nedopatření, což přece ani dokazovati nemusil. A
le zvedl proti »>Nár.Listům«< kopl roší, moderněj
ší.. Vyčetl mladočechům, že se spojují s českými
»klerikály.« A to je, Ben Akibo, zločin horší, než
podporovati německé židy. Jestliže někteří uvážliví
imladočeši pochopují, že národní náš boj nezáleží
ve fanatické válce občanské, že jest nesmyslem
vésti za pomoci živlů cizáckých vyhlazovací boj
proti straně, tvořící jádro národa, jest to podle
konkrétní logiky masarykovců vlastizráda. >Čas«
vyčetl, že Dr. Groš byl volen hradčanskými ka
novníky. Ale »Národní Listy«< dne 17. t. m. důraz
ně prohlásily, že kanovníci zůstali doma. Letos
prý na Hradčanech bylo voličů o 32 více než loni.
Kde se vzali? »>Nahradbách marianských vysta
věny nové rodinné domy .... stavební parcely
neprodávala obec (s mladočeským magistrátem.
Fozn. Obn.) — kanovníkům, nerozmnožovala síly

*klerikální pro I. sbor... Tím ovšem přibylo na
Hradčanech 32 nových voličů neklerikálních ...
Jediný sbor pražský, v němž měli klerikálové sil
nou posici, I. sbor hradčanský, byl prozíravou sta
vební politikou radnice zbaven svého klerikálního
rázu. Radnice pracovala na odstavení klerikálů, a
je za to se jí v »Čase« spilá!«<

-Tím se ovšem mladočeši značně před »náro
dem< rehabilitovali, tak že ani »Čas< neměl příčinu
jeyátí takovou taktiku vlastizrádnou, Židé si od

hli, vidouce, Že vlastenecká politika vůdčích
ských stran se vtěluje v politiku židovskou. O
-li se ovšem v listech nekatolických nějaká o

ge kritika pražské hradby německé,tamějŽidovstva, »Čas< ovšem neopomene ihned ta
fbovou smělost denuncovati u synagogy. A že na

: Klofáčův tisk také protestoval, když se mu vy
ala smělost antisemitská, kdo by se div?

meňme si jenom na zadluženou »Zlatou husti<

6. hned pochopíme nutnost takové loyality.Otrokářství - sí »ovobedomydmovii« A

jpnický »Měsíční Věstník« přináší nový | dokulin. Ředitel svobodomyslnéhosirotčince v Chi

Es By atipřánísvéumírajícíkaSw, syklosnní2 „vy
ffkatolický ehřeh.mTohle ňázva! velkořád

„ČSPS v Iligois porušením svobodomyslných zá
sad a požádal, aby se Bolek svého místa vzdal.
Tak daleko tedy sahá ruka plantážnická, že zasa
huje do soukromých práv rodinných, že zakazuje
vyplniti nevinné přání umírající zbožné osoby. Bo
ji-li se pokroková »svobodomyslnost< katolického
pohřbu jako hrozné rány, patrno, jak stojí na hli
něných nohou. Chce-li se udržovati již nyní ka
rabáčem, kam dojde při silnějším rozvoji?

Velice dáležitý objev řeholníkův. Není jediné
ho oboru vědeckého, v němž by duchovenstvo ne
přispělo značnou hřivnou k pokroku. Nyní se hlásí
k stovu nový vynález. Ve středověku popsané
pergameny se Čistily, aby se na nich dalo znovu
psáti, poněvadž pergamen byl přirozeně velice
drahý. Starý duběnkový inkoust však pronikl per
gamen dosti hluboko, tak že účinky prosáknutí ne
zmizely zcela ani po důkladném vyškrábání a
smytí, třebaže oko po proceduře ničeho na bláně
nepozorovalo. Bylo tedy v novém čase usilováno
o to, aby se pomocí chemie staly rukopisy smyté
čitelnými. Leč nedávné pokusy byly nedostateč
né, porušovaly pozdější rukopisy na témž perga
meně. Nyní benediktinský mnich beuronský P
Rafael Kógel objevil, jak možno vyvolati staré pí
smo fotografií a mechanicky. Již také v hohenzol
lerském Beuronu jest zřízen ústav, kde velice

zdařile se staré písmo vyvolává a to tak, že se ob
jeví na desce starší písmo v barvě černé, novější
pak v bílé.

Vynález ten má obrovský význam pro histo
rickou vědu. Vždyť celá spousta starých popsa
ných pergamenů tají v sobě zprávy, jež posud na

jest veliké množství i v Čechách, tak že bude po
třebí i nám následovati příkladu těch odborníků,
kteří již pergameny do Beuronu zaslali. — Ironie
nové doby! Nyní netoliko pařížské a berlínské, ný
brž i české liberální listy uveřejňují inserty věšt
kyň, kartářek, mužů, předpovídajících »neomylně«
budoucnost jednotlivců. Tak čteme v listech, které
v redakční části hartusí proti »všeliké pověře —
a zvláště klerikální.« Že to hadačství jest Švin
dlem, netřeba dokládati. Kdo takové čachry pod
poruje, nemá práva o sobě tvrditi, že jest sku
tečným odpůrcem pověr a důsledným šiřitelem
světla.

A na druhé straně »tmářský« mnich bez dry
áčnické reklamy objevuje svým vynálezem dáv
nou minulost fakticky. Tedy »klerikální« pohled do
minulosti jest vědecký, »neklerikální. pohled do
budoucnosti jest pověrečný.

Budoucnost náboženství v Americe. Samy po
krokářské listy trnou údivem nad velice silným roz
rozvojem katolictva v Americe. A že v těchto roz
sáhlých krajích katolický živel jest na postupu stá
le příznivějším, dokazuje sám statistik Dr. Hoff
mann, ředitel družstva »Budencial Insurance Com
pany.< Prohlásil na sjezdě v Rhode Islandu, že se
Amerika pokatoličuje, jelikož katolické rodiny ma
jí větší počet členů než rodiny obyvatel jiného
vyznání. Katolická matka dle Hoffmanna jest při
výchově dítek trpělivější než nekatolická. Proto
také více střeží zdraví a vše jiné dobro dětí, než
matky jiné. Jelikož pak úcta mariánská nalézá sil
ný ohlas v ženských srdcích vůbec, přestupuje
mnoho zbožnějších žen z jiných vyznání ke kato
lickému, což přispívá rovněž k posílení živlu ka
tolického.

Sdružení -českých katolických živnostníků jest
sdružením. které si z politických otázek všímá
především těch, které se týkají živnostenského sta
vu. Snahou sdružení jest dále vymaňovati české
živnostnictvo z područí a závislosti našich nepřá
tel národních a náboženských. Sdružení chce se
přičiňovati ve všech poměrech veřejných, kam do
volený jeho vliv sahá, aby zásady náboženství
křesť. katolického byly chráněny. Sdružení nechce
vnášeti do společnosti sváry, hnáti příslušníky té
hož stavu nebo dokonce téže živnosti proti sobě;
naopak chce vybízeti členstvo, aby si práce ve
spclečenstvech pilně všímalo, aby v nich pracovalo
samo ku prospěchu svého stavu, ale také — bu
de-li potřebí — aby zabránilo v nich různým stran
nickým rejdům. Členové musí býti na stráži, aby
společenstva byla zachována svému čistě odboro
vému povolání, aby nestala se doménou té které;
politické strany a její takřka volební kanceláří.
Nechceme podnikati výboj nýbrž jen chrániti za
etoupení, které nám přísluší.

Obchodnícia výroba lihovis. Dle výnosu mi
nisterstva vnitra ze dne 14 „prosince 1904 a mini
sterstva obchodu nepřísluší ani obchodníkům, ani
výčepníkům právo k výrobě lihových nápojů, ani

to nápojů oprávnění k jich výrobě naprosto v S0-.

|

Osvobození učněod opětného placení. Dle vý
kladu obchod. a živnost. komory v Plzni jest učed
ník, jenž po smrti svého učebního pána byl na
zbývající učební dobu převzat do učení mistrem,
náležejícím jinému společenstvu, osvobozen od no
vého placení přijímacího poplatku až do výše po
platku, zaplaceného původnímu společenstvu.

Vyloučení z provozování živnosti. Následkem
určitého případu vydal správní soudní dvůr nále
zem čís. 6534 z r. 1912následující rozhodnutí. Podle
$ 5. živn. řádu může za určitých, v zákoně uvede
ných předpokladí, osobám, které pro nějaký zločin
vůbec, pro přečin nebo pro přestupek, spácháný ze
zištnosti nebo směřující proti veřejné mravopočest
nosti, nebo pro přečin v $486. tr. zák. naznačený,
pro podloudnictví nebo pro těžký přestupek důcho
dový odsouzeny byly, býti odepřeno, aby v živ
nost nějakou se uvázaly. Mezi přečiny nebo pře
stupky, proti mravopočestnosti spáchanými, mu
sejí. jelikož se zákon v ohledu tom názvosloví tre
stního zákona přidržuje, rozuměny býti trestné
skutky, které zákon trestní jako takové naznaču
je, totiž ony, které v IL.dílu 13. hlavě téhož vypo
čteny jsou. Jestliže odsouzení nestalo se pro ně
který z těchto trestných skutků, pak není živno
stenský úřad oprávněn, trestný skutek samotný o

začovat jako proti veřejnémravopočestnosti spáchaný.
Zemědělské a živnostenské dodávky v dele

xacích. V subkomitétu rakouské delegace pro vo
jenské dodávky jednáno bylo 21. listopadu o. do
dávkách pro vojsko a námořnictvo. Del. dr. ryt.
Kozlowski podal zprávu o zemědělských dodáv
kách a odivodňoval nutnost, aby dodávky země
dělské i živnostenské byly rozděleny dle obvodů
sborových velitelstev. Bylo usneseno | naléhavě
vojenské správě doporučiti, by při zadávání do
dávek co největší zřetel byl brán ku přáním pro
ievenýim z kruhů maloživnostenských.

Pomoc obce obchodu a živnosti. Obec Černo
vická v Bukovině usnesla se za účelem zmírnění
peněžní tísně uložiti | milion K z obecní zápůjčky
u místních peněžních ústavu. Mezi banky, u nichž
obec část obnosu toho uložila, pojata také Ústřed
ni banka českých spořitelen, při čemž v usnesení
obecního zastupitelstva zdurazněno zvláště piso
bení banky v oboru úvěrování, zejména skládání
vadií a kaucí i menším živnostníků.

Národohospodářská hlídka.
Třídní loterie. Sněmovna poslanecká projed

nala právě ve třetím Čtení osnova zákona 0 zr
šení dosavadní malé loterie a o zavedení místo ní
loterie třídní. Po zrušení malé loterie volá se už
dlouhá léta. Odsuzuje se všeobecně, ale vynáší
státu na 18 mil. K ročně. Vláda je ochotna malou
loterii zrušit, ale 18 mil. nechce pozbýt. Proto dle
vzoru jiných států chce zavést loterii třídní, na la
ciné losy. Chce při tom ročně získat 20 mil. K, při
čemž 70 procent splacených peněz za losy při
padnout má na výhry, nejmenší podíl na losu stojí
4 K. Menší sázky nejsou možny a proto se myslí,
že aspoň nejchudší vrstvy budou od vášně loterní
chráněny. Loterie třídní místo loterie malé, má se
provést postupně do 10 let. Losy tříd. loterie smějí
prodávat jen osoby úředně k tomu oprávněné. Ne
oprávněný prodej bude stihán pokutou (M) až

2000 K. Při opětném přistižení muže pokuta býtstupňována až na 6000 K.
Dřuhá bytová konference ve Vídní. Z Vídně

se oznamuje 25. t. m.: Druhá rak. bytová konfé
rence vzala na vědomí resoluci, přijatou sjezdem
stavebních společenstev v Praze, kterou se vláda
vyzývá, učinit opatření proti nedostatku úvěru
u stavebních společenstev. Debaty súčastnil se mi
mo jiné i ředitel dr. Lošťák z Prahy, načež byla
přijata resoluce, ve které se praví: »Pojem obec
ně prospěšný při stavebním sdružení musí být u
činěn neodvislým od měnících se názorů nařizo
vací moci a musí být vytčen jasně a prostě, pro
tože obecně prospěšným stavebním sdružením při
znalo zákonodárství četné výhody, jejichž do

sažení a poskytnutí vzhledem na jejich důležitost
pro obecně prospěšné bytové stavby nesmí býti
závislým na více nebo méně nejistém uvážení. Pro
pojem »obecně prospěšný« při Stavebních sdruže
ních má býti rozhodující definice, daná v $ 12. zá
kona ve příčině »fondu pro bytovou péči«. Po další
debatě, které se súčastnil též tajemník Záveský
z Prahy, byla přijata tato resoluce: Schůze oče

kává od Prak káko uskutečnění práva stavebního podstatné zlépšení poměrů bytových. Je na
léhavě žádoucí, aby všecky korporace, jimž pří
sluší ve stavebním právu zadávati pozemky, zvlá
ště země, okresy a obce, byly ochotny co možno
nejvíce používati právního zřízení dědičného práva

1

ho pozemku na stavby dle dědičného práva kladly
tak, aby bylo lze v plném rozsahu dosáhnoutí so
clálně politických účelů tohoto zřízení. — Po do

bodnou živnost výrobní. konference skončena.



Časové upozornění.Majitelécenných papírův
pohnutých dobách politických -itrpí poměřně“ve
liké ztráty, ježto, jak zkušenost učí, 'Kursy silně
klesají. Není tudíž divu, že rozvážné spořící obe
censtvo opět vkladním knížkám věnuje více svoji
přízně, kteréž v dobách dobrých 1ztých co nejlépe
se osvědčily a spořícímu rozvážnému obecenstvu
žádnou starost nepůsobily. Je na čase. aby v tom
ohledu nerozvážná a zbytečně nerozumnými no
vinářskými zprávami rozčilovaná část obecenstva
poučena byla o tom, že vkladní knížka řádného ú
stavu je nejlepší schránkou úspor.

Heslo »Svojí k svému« u Poláků. Haličští pri
myslníci odpověděli na chystané zvýšení cen hor
noslezského uhlí usnesením, že ve svých továr
nách budou používati pokud možno jen haličské
ho uhli. To bude jistě účinná sebeobrana. 

Úvěrní poměry v Haliči. S vypočítavostí rafi
novanou ohlásila téměř v jedné době řada židov
ských obchodníků konkurs. © Passiva obnášela

mnohdy půl milionu korun, v některých celý, u ji
ných dokonce dva miliony. Zejména majitelé agen
tur ukázali, jak dovedou duvěřivých továren vy
užitkovat. Vyrovnání děje se pak ňa 4) procent a
tak zistane slušných 60 procent v kapse židov
ských spekulantů. Přirozeno, že vázne teď obchod
v Haliči. Dovoz cizích výrobků je na nejnižší míru
obmezen, dodavatelé dávají jen s velikým skepti
cismer na úvěr. Není ani radno. Halič zachvácena
»horečkou krachů«. I teď oznamují listy polské a
vídeňské ohlášené kridy. Nelze dnes říci, kdy u
zdraví se finanční poměry v Haliči. Dle všeho ne
lze očekávati brzkého obratu. Ku zlu spekulativ
nímu přidružila se druhá smutná událost — ne
bezpečí války. Brzdí také vývoj jinak normálně
vyvíjejících se poměrů. VelkooBchodníci zdráhají
se přijímati dodávky, jsouce si- vědomi, jaké ná
sledky pro ně mělo by nepříjemné moratorium (pří
ročí). Utrpěli dosti citelných ztrát spekulací peněž
ních lupičů a proto bojí se o svoji kůži. Jsou však
sami vinni. Páni velkokapitalisté mají moc v ruce a
proto mohou se postarati o to, aby podobné spe
kulace byly co nejpřísněji trestány. ©Ukradne-li
chuďas polinko v lese a to skutečně jen z velké bí
dy, dostane od slavného soudu. nejméně 14 dnů,
ukradnou-li povedení: židovští -spekulanti ve: zpí
sobu »krachu«< miliony, dostanou několik dní a od
sedí se trest s plným přepychem. Ať postarají se
mocní páni o úpravu tohoto zákona a pak roz
myslí ši špekulanti »ohlásiti konkurse.

Pokles Ústřední jednoty řepařské v. Čechách
vysvítá jasně ze zprávy pokladní.
příspěvky činily 9.254.04 K, úroky 306.80 K.
Vydání bylo následující: nájemné 450 K. topivo a
svítivo 317.72 K, tisko 694.80 K, kancelářské
potřeby 39.10 K, poštovšěné<Atelefon 689.91 K. služ
né 4.890'K, mzda 220 K;-penSijní pojištění 264 K,

pojišť. úrazové a nemoc. 63,24 K, daně a poplatky
38.80 K, cestné 1.139.50 K,':desetiprocentní odpis
inventáře 82.70 K, různé 679.91 K. Tento účet s
chybou v součtu byl rozesílán dle zprávy »Práva
Venkova< jenom lidem, oddaným naprosto režimu
Švehlovu, a vykazuje vlastně passivunr. —Proč?
Tajemník Hak musil míti kavalírský honorář. Všim
něte si jenom výše služného a cestného! Jak o
statní cifry jsou proti tomu malé! O tom že byl
za minulých let přebytek několika tisíc, zpráva po
kladní se nezmiňuje. Řepařskou * jednotu udržuje
už jenom málo lidí ze tří okresů, jak tvrdí »Právo
Venkova«. To není nejlepším vysvědčením důvěry
pro jednotu, která opírajíc se o veliké boháče, s
plnou finanční výzbrojí pustila se do světa, takže
měla všecky materielní podmínky k úspěchu. Po

nedůsledném jednání s řepaři následoval pokleszcela přirozeně.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Český slovník boho

vědný. Pořádají dr. Tumpach a dr. A. Podlaha. Seš. 20.
a 21. Obsahují výklad slov Barakovič až beatifikace.
Timto sešitem ukončen díl ]. a započat díl II. Předplat
né na 5 sešitů 7 K. Dílo toto zasluhuje co největší po
zornosti. — Dr. J. Kachník: Časové otázky paedago
gické. Vzdělávací knihovny katolické sv. 55., seš. 2. až
A Za 1 K. -— Rádce duchovní. Časopis kněžstva česko
slovanského. Řídí F. Vaněček. Roč. 19., čís. 11. a 12. a
roč. XX. číx. 1. Vychází měsíčně za rožní předplatné
8 K. -- Rajská zahrádka. Vychází 10krát za rok za před
platné 160 K. Pořádá J. Bartoň. Roč. 22., čís. 2. a 3. —
Jar. Novák: Z knihy života. Za 1.20 K. — Poklad věří
cích. Lidový list k uctění Nejsv. Svátosti Oltářní. Řídí
P. M. Š. Švec. Roč. 13., čís. 10. a 11. Předplatné na rok
1.20 K. — Řeči nedělní a sváteční. Napsal Em. Žák.
D11 JI., seš. 1.—4. Za 2 K. :

Z nakladatelství Benediktinské knihtiskárny v Brně:
Jan Vyhlídal: Z hanáckého kraje. Cena.3 K. Tři díly. I.
dll má 51 obrázků ze života, II. 14. a III. 8. Kniha. tato
vydána jako část Knihovny našeho lidu, která vychází
ve volných sešitech s poučným a zábavným obsahem
za roční předplatné 4 K. — Sebraných spisů V. Kosmá
ka sešit 104., díl 17. Na pět sešitů lacinějšího vydání
předplácí se 1.30 K, na pět lepšího vydání 2 K. — Ško
la Bož. Srdce Páně. Řídí P. P. Hlobil. Roč. 46., seš. 11.
Roční předplatné 3.20 K. — Květy Mariánské. Řídí P.

Kr. Lux. Roč. 29.,čís. 11. Roční předpl. 1.60 K.

4+ Olasspech.J. Kranich:

|Přehcdjevědpřírodních.DAdk DA 1 pk okéBotarffka. — Mireřalogiě. < oře.
-mie a-dysika. III, -přepracované vydání. Cena I. dílu 180
K. Potřebno učitelstvu. studentstvu a každému, kdo se
chce'rychle a dobře informovati o vědách přírodních.
— Vánoční divadelní hra. O 4 jednáních. Složil J. P.
Tikovský. Cena 40 hal. Hra dějem svým a složením
velmi poutavá. — Meoravsko-Slezské. kroniky roč. 23.,
sv. 5. a 6. O statečné mlynářce. Dokončení. Světlo.

Povídka. Napsal M. Monlaur. Předplatné na celý rok
(6 svazků) 2 K. Zlatý horizont. Napsal Ar. Czech z Cze
chenberzů. Epická báseň. Cena 80 hal.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. Známé dílo Tol
stého Vojna a mír. Sešit 23:—2. Vychází jako laciné
vydání spisů L. M. Tolstého. Sešit za 20 hal. — Salva

tor (Pařížští Mohykáni díl 1I.) Román. Napsal Al. Du
mas. Přeložil dr. Jos. Sterzinger. Sešit 25.—27. po 30 h.

- Sebrané spisy F. Heritesa. Díl XI. Maloměstské hu
moresky. Seš. 1.—J3.po 30 hal. .

První pomoc při úrazu, neštěstí a náhlých onemoc
něních. Napsal dr. J. Šehor. Nákladem A. Štorcha gy
na v Praze. K textu přidány jsou znázorňující obrázky,
tak aby každý aspoň pro začátek mohl přispětitím nej
nutnějším. Spisek hodi se dobře pro sbory hasičské. tu

ristům, pro jednoty tělocvičné, bezpečnostní stráži, v
továrnách atd.

ledna. Ročně 6 K. Vydává K. Dostál Lutinov v Prostě
jově. Obsah čísla 1.: Jano Kóbler: Srdce Páně —Sta
vitelé Archy. — Dr. J. Hejči: Jakobova závěť — Za
Jaroslavem Vrchlickým. — Prof. V. Horák: Štěpný rým
v českých písních novodoBých — Kulturní Morava: Dr.
Jar. Řehulka: Výtvarná Morava, Dr. Al. Kolísek: Uniě
lecký dům moravský. — M. Kavánová: V bezpečí. —
Okna: Naše illustrace, Ter. Nováková, Banky, Co je s
novým kaňcionálem, Brno, Mistr Alí. Mucha. Mumraj,

Iridion, České kvartetto, Virtuos F. Ondříček, Richard
Strauss. Divadelní a koncertní ruch v Praze. Moderní
otroctví, Pí. R. Svobodová, Naši literární kritikové. Lze

někomu bráti víru,atd. — Osudy: Drakobijce.
Eva. Ženský list.pro umění, vzdělání, zábavu a žen

ské sociální otázky. Přílohy: Věstník organisační, Kato
lická učitelka, Naše domácnost. Řídí P. L. Zamvkal.

Ročník 9.,čís. 10.—11.Číslo za 0 hal. Radakce a ad
mlnistrace v Olomouci.

Časopis -katoilckého duchovenstva. Řídí dři.: Fr.
Kryštůfek, J. Tumpach a A. Podlaha. Seš. 10., ročník

58. Nákladem kníž.- arcib. knihtiskárny v Praze.
: Stůdemtská hlídka. List katol. studentstva českoslo

vanského. Vychází za rok 10Krát. Řídí F. Trčka. Roč.
předplatné pro studenty 2 K, pro nestudenty 3 K. Vy
dává Česká Liga Akademická v Praze, Voršilská ul.

Božena Němcová, 1828—1862.Sborník statí o jejíní
životě. Řídí V. Černý. Seš. 5. a 6. za 50 hal. Nákladem

jaderka Říhova. Čís. 40.: Dielova máslovka. Kaž
dá hruška ve skutečné — velikosti a v. bar

vách na kartonu. Dílo toto velmí pozoruhodné vychází
též jako příloha Českých listů hospodářských. jež řídí

České Listy hospodářské (roč. 20., č
7. a B.) vycházejí v Praze nákladem Ústřední společno

sti hospodářské za roční předplatné pro nečleny 12 K,
pro členy 10 K.

Cement — Železo — Beton. Odborný list. vychází
na Král. Vinohradech redakcí M. Havelky za roč. před
platné 10 K. Svazek VI.

Hlídka Ilterární a umělecká. Kritický čtrnáctiden
ník. Řídí V. Bitaar v Praze VIII. Čís. 10. Vychází v půl
ročních, obsahově zcela ukončených svazcích. Svazek
tvoří 12 čísel. Na celý svazek předplácí se 4 K.

Nákladem Zmatlíka a Pallčky v Praze-Bubenči. ČI
tanka naší mládeže. Ve smyslu povinné četby pro 6.—8.
školní rok. Uspořádal J. Urban. Cena 1.20K. Sanatoriuni
Humoru sv. II. Sbírka humoresek. »Kapky předpisuje:
dr. A. Šťastný. Za I K.

Lukáš Delmege. Román. Napsal Patrik A.„eehan.Zčeštil 5. Kronus. Nákladem překladatele V. Š. Kronu
sa. Cena 1.50 K.

SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mechs vedlejším znakem

Ed aneb prostřednictvím našich
jednatelů.

| Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.

|

|

|
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Hradec Králové, u labského mostu 279.
P

místnosti
za skladiště neb dílnu obuvníkům a krejčím
zvláště dobřese hodící jsou ihned
k pronajmutí. — K doptáníu firmy

K. V. SKUHERSKÝ,
ea k dvornítovárnanábytku vZrsási Hrál

Kajpliskýprdění ústa

vám dražstvo Eliška“
v Hradci. Králové. (Adalbertinum)

úrokujevklady4'|: —B9|o
Ukládati možnopoštovní spořitelnou béz

výloh.
Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty

záložen. eu

Mlešní vína

zaručeně pravá
dodá na objednávku

od 10 litrů výše
v bedničkách

Jan Košťál

MAX

Ceny sa litr ed 90 hal. výše.
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=DřevěnéZ
bryerové dýmky,

dobré a levné, též jako vhodné dárky
vkusně zdobené. Též ve větším do
obchodu nejvýhodněji u výrobce:

Mikuláš Matějíček,
dýmkařství.

Pod věstí u Skutče, Cechy.
Účelné levné zvláštnosti. — Zdravotní patentky
uvnitě s pěnovou sonstavou, novinky, v,kládané,
vyřezávané a ryté ozdoby.

ZÁLOŽNA
vHradci Králové

Jánské náměstí č.163.

úrokuje vklady



něnů
kýX

. Kolinsk

PARAMENTAA
sv. Jos. ústav para

mentníaNO

žČoudí,kaps, tvořídu

plamenVe kot jenz60Zapěho

kovy svíčk

Biskupská £
knihtiskárna

v Hradci Králové

nabízí své ochotné služby ku
provedenivšech zakázek
z oboru knihtisku.

Vyřízení správné a rychlé.

« »PILNAČEK

Ceny mírné.

ča X 46 88 JUR CSU

ŠJan Horák, ;soukenník
;i v Rychnověnad Kněžnouzasílá na potádání vždy

Z u roční salsony skal $
ČŠ nejnovějších draků pravých

vlněnýchlátek a
své vlastní výroby, jskož i tu- i cizo

semských. iČetná ummání zvlášté z kruhů vele
JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- Nf

sluss méhe' ryze křesťanskéhozávodu za

dobu více než třice'iletého působení. $
Učikte, „prosím, malou objednávku na

skoulku. MVolejemno látky na taléry.
Též na oplášky boz zvýšení cen!

x665Xdab

Volodástojným

duchovním4 patronátním ut!

Odborný závod pozlacovačský

(AUDENG APPL,
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

kazatelen, Božích hrobů,křížových cest, soch atd.
Provedení veškerých slohů vzorné.

"Ve prospě

Svatováclavské MaticeŠkolské.

Uzoasýsa mejvýbodnějkaap nM nákupní pramen v Rakouskuveš

zaslal noranant
rádia, praporů. příkrová, koberců a

Korovéke náčmáčíní ve výrobnách mejetaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorsíhododavátšte

v Jablonném n. Orl. č. 86.
Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —

Obráckové cenníky, rospočty, vzory a é sboší
k výběru frasko.

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách s
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny 2 o 30%, než všude jinde.

Juhil. 160bo tování a.40Jet. vlastní čimmosii.
Adresování všdy doslovné sevypročuje.

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

v Hradci Králové, Svatojanskénám.č. 76.
Zařizování Velkosklad

elektrického lustrů,
světla, elektrických

telefonů. ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

D a přístrojůynama. k vaření

Motory. a t-pení.
. Instalační

Žárovky: materiál za

Osram, tovární ceny.- Tungsram, :
Tantal. Solid: obsluha.

Rozpočty zdarmu. — Čeny levné.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporečuje závod svůj veledůstojnéma ducho
Vemstvu a bl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k oprávě pomníků, železných
náhrobních křížů,

„tlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné, ——Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.

k ústolmu jednání dostavím se na požádání taktéž
bez nároku na cestovné.

hízoho pochvalných uznání po ruce a hromzové
státní medailie z výstavy v Purdabicích.

OY> Závod založen r. 1808. "Jie

Školní

keratonay, OJŤÁŤE, SJG9), bozibeží brod;
levně provádí absolvent c. k. odb. školy sochařské

a řezbářské

BOHUMIL BEK v HOŘE KUTNÉ.

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův|

synovec, nástupce)

odborný:
—umělecký závod —

noMau
oken kostelních,

PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. SOmevé blíže Ma- (

lého náměstí, dříve přes JŠroků na Malém ná- ů
městí pod loubim) dopo

ručuje sw ;

ku dodání okem chrá
movych od nejjednoduš- [M
šího aš k bohatému /i R
guralnímu provedení a

sice $ se Šelesnými.
rámy, sítěmi, osuseními.

Veškeré rozpočty, sktizsy | odborná rada bespla'né, here
vší závaznosti kn definitivní objednávce.

PR- Nesčetnáveřejná 1 písemnápochvalnáooná 1,<p

Založeno rokn 1863.

-prací i celuloidové,

Patentní náprsenay
bez háčků —

Zakázkyobratem"ij
PB“ 50 vyřizují

Hradec Králové,
Jiříkovatřída 299,

S 99 vlastnímdomů, proti: Grandhotelu.

2 Čínského »tříbra.
Klenoty a šperky. Optické

Nejlevnější ceny!



Nádhornédaryt,OV
ObrasyMadonya Krista,krajiny,umělecké ww rámců,reprodukce a vůbec veškeré obrazy a zrcadla á

vmoderníchrámcích,nejrůznějšíumělecké/ 1 " toe p
výrobky, kříže,sochy, rámoea Jištynej- s M -ve vlastaf dfíně.novějších vzorů a provedení odporučuje
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a. Předplatné na čtvrt roku 2 Kó0h | Inserty se počítají levně. |
Čislo 49. . na půlroku sK—h „ Obnova výchází v pálek v poledae, Ročník XVII—— - ! —
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Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové *,
. (8

zvyšuje (na základězvýšenísazby Rak.-Uher.bankyz 5'/+/ na 6%) dosavadníúrokovousazbu z knížek41., na 5

3 (pro vklad
O staré i nové

Mimo to zúročí vklady vázané výpovědí

59, při výpovědi 30denní .B%*k při výpovědi ÓOdenní B'F4 při *ýpovědi 90denní. :

,
Ústav založen roku 1868. Akciový kapitál K 15,000.000--, reservní fondy K 2,700.000--. Vkladů celkem ca

K 41,000.000--, celkovýobrat K 2,278.O00--, čistý zisk za r. 1911ca K 1,360-000-.. É
AKE)BDBBBBR BI DACAAOZANA

Divná mirumilovnost. loha rozmnožujevojenskousílu Francie,aniž ruší ©stopvysokána malémnávršímezimšstema mo
základy nynější organisace. Zlepší skoro bezpro- © řem, při jejíž základně státi budou obrovské so

Když nastávalo nebezpečenství války Rakou- středně nejen zálohu, nýbrži zeměbranu a je ne- chy sv. Františka z Assissi a Fra Junipera Serra,
ska s Ruskem, soc. demokraté zapomněli prote. PYtným dílem. (Dlouhotrvající pochvala skoro na . františkánského mnicha-apoštola Kalifornie. Budo
stovati. Přáli si, aby byl bezohledně vytrestán stát. všech lavicích ve sněmovně.) Předloze přiznává se © va sloužiti má jakožto hvězdářská observatoř, ma

KOBONONTONONOOOV

který se statečně uhájil proti rejdům rudých revo- Pilnost a schůze se končí.« , já a stanice bezdrátové telegrafie.
lucionářů. Soc. dem. poslanci Daszyňski a. jiní Tak odpovídá na protivojenské volání soc. de- Spolek obchodníků v Indianopoli (většinou ne
do války přímo švali. — V nedávném zasedání de. okracie její Millerand. O katolíků) usnesl se sebrati do dne díkůvzdání (a
legací soc. dem. předák dr. Ellenbogen pravil: Jestliže tudiž boj soc. demokracie proti vojsku ©merické národní posvícení) 15.000 dollaru a věno
»Proletariát neobává se války. Jest ochoten vésti jest opravdový, nechť napřed napomene státy po- vati je ctih. sestrám Křesťanské Lásky, jimž ná
jednou válku pro své vlastní zájmy a pro kulturu krokové. Pak teprve má právo mluviti proti by- leží nemocnice sv. Vincence v tomto městě.

(barcelonskou?), ne však pro zájmy hrabat a 'OKratismu vlád konservativnějších. Zkrátka v, Observatoř Jesultské university v St. Louis
průmysl. baronů.« Tu to máme! Tedy válka sama Přední řadě Francie s Portugalskem mají ukázati, jmenována byla vládou Spoj. Státu officielní vládní
v podstatě by byla od soc. demokratu schválena. jak si počínati, aby se počet vojska zmenšil. Za- ©meteorologickou stanicí (53 stanic ve Spoj. Státech).
Ale — jestliže soc. demokraté osobují si právo ím však Francie zbrojí daleko více než Rakousko Majitel a redaktor nejrozšiřenějšího nevěrec
války pro zájmy vlastní, nemají práva obmezovati 4 Španělsko. VPortugalsku by se rozutekli zedná- kého listu »Appeall to Reason«, A. Wayland spá
svobodu jiných, kteří také za své zájmy chtějí ři Z křesel ministerských rázem, kdyby neměli chal v těchto dnech sebevraždu; prdvě -v den, kdy
zápasiti. A nejméně mají práva zakazovati kte- Větší vojenskou hotovost než za krále Manuela. se střelil, měl se objeviti před soudem Spoj. Států
sťanským Jihoslovanům osvobozovací boj, který Ostatně za nynějších kritických okolností by pro zneužívání pošty ke zločinným účelům. Jeho
má učiniti přítrž nezkrotné krvelačnosti turecké. Amy lidové sněmovny těžce mohly zjednati prů- smrtí, jak již oznámeno, nebude zastaveno vládní

Soc. demokratický posl. Reger dne 1. t. m. v Chod některému novému zákonu, kdyby nebyla po soudní stihání listu.
Karvíně pravil, že Rusko chce sevříti naší říši na 'uce silná ozbrojená moc, která provedení chrání. ; Katolici Spoj. Států mohou býti hrdi na vý
třech stranách a přivoditi tak v obchodě i průmy- Lidé, kteří jsou od demagogůzaslepení, ani nepo- . sledek všeobecných voleb, konaných 5. listopadu
slu stagnaci, kterou by trpěli i dělníci. Proto jest ZOrují,že vojsko chrání netoliko kapitalisty, ale it. r. Přes zuřivý boj protikatolických listu zvoleni
prý nejvýš nutna válka s Ruskem! svobodu lidí nezámožných. Občané, kteří se posmí- četní katolíci na významná místa. Uvážíme-li, že

Nedávno vydal francouzský ministr války Mil- Vál soustavně policii, četnictvu, vojsku, nechtějí v celé republice není ani jeden volební distrikt.
lerand zostřené zákazy, týkající se protimilitari- poznati, že by bez těchto institucí nastoupilo straš- kde by měli katolíci většinu, že tedy to byli ne
stické propagandy v armádě. Dle paragrafu 84. ka- | Né Právo pěstní, které by poškodilo sám dělnický ; katolíci, kteří své pranýřované katolické spoluob
ždý pokyn anebo vyzvání k neposlušnosti se tres- | lid. Začal by i krvavý zápas mezi stranami děl- , čany museli důvěrou poctít, a dále, že jen skuteč
ce vězením až šestiměsíčním nebo pokutou až 500; "ickými. Nikdo přece nemůže tvrditi, že by na př. ný katolík zde katolíkem se zove, který nejen že
franků. Učiněno zároveň opatření, aby se neroz- : 30€- demokraté a nár. sociálové postupovali proti , přijímá sv. svátosti, ale i vydržuje kostely, kněze,
mohla agitace tiskem, letáky, která do té doby by- jiným občanům solidárně, za bratrských úmluv. školy náboženské, pak správně oceníme toto ví
la klidně dovolena. Dle vládního sdělení opatřily ; VZPlanu! by boj i mezi rudými autonomisty a cen- tězství.
si některé anarchistické skupiny seznam rekrutů a | tralisty. Zkrátka pojem práva by mizel, jistá rov- Katolíci zvolení byli: guvernér státu Rhode
dle adres rozesilaly letáky. To bylo zakázáno pod | Nováha, kterou zákony udržují, otřásla by se v zá- Island A. J. Pothier. guvernér státu Illinois E. F.
přísnými tresty. kladech. ——— o Dunne, guvernér státu Delaware T. M. Monaghan.

A kdo jest Millerand? Jest soc. demokratem. Proto vždy jest účelnější bojovati proti koře- —Katolíci: Gilynn, místoguvernérem ve státě New
Kdyby ho byla sama strana rudá vysoko nepo- um sociálních a politických nesrovnalostí, než , York, O'Neill v Indiana, Walsh v Massachusetts,
vznesla, nikdy by se ministrem nestal. —Ministr Proti přirozené výslednici chmurných poměru. Nut- OHara v Illinois. Nově zvolený senátor Spoj. Stá
Briand byl také ohnivým soc. demokratem. Když "0 vysvětliti lidu Všecka hlavní kolečka kompli- tu Thomas Walsh od státu Montana doplňuje na
však stávka železničních zřízenců ohrožovala ce- . Kovaného stroje ©státního, aby | širé davy | pět dosavadní katolíky v tomto nejvyšším assem
lý národ, hned povolal vojsko k chránění majetku dovedly rozeznávati možnost od nemožnosti. La- ble washingtonském.
těch lidí, kteří nebyli soc. dernokraty. ciné výkřiky proti militarismu sice způsobí vzru- Dosud nelze přesně určiti výsledek voleb do

Á právě 3. t. m. telegrafická jiskra z Paříže ; šení, ale svízelnou situaci nezlepší, ale zhorší, i kongresu Spoj. Států, už dnes však možno souditi,
rozšířila do celého světa tuto zprávu o Činnosti: i že katolíci budou tam znamenat velmi silnou frak
sněmovny: >Za projednávání předlohy o kádrech ci mezi 50—75 členů.
pěchoty prohlásil ministr vojenství Millerand,že Dopis z Ameriky. Pastor presbyteránského kostela v Minnea-.
předlohy mají výhradně za účel sesíliti národní o- (Z Jacksonu v Minnesotě.) : polis prohlásil 17. listopadu t. r. na schuzi kazatelu
branu. Může ujistiti svou ministerskou zodpověd- Na památku otevření Panamského průplavu | v tomtéž městě odbývané: »Katolická církev jest
ností, že zákon vyhovuje nutnosti. (Souhlas). Před- ©budována jest v San Franciscu mohutná věž 800 ' nám. dukazem výbornosti systému farních obcí

o vw o . . . 2ve .
Snímky dětí. Rodinné skupiny. Nejvhodnější doba od 9 hodin dopoledne

V ŇN j ARY = (Cenymírné. : do 3 hodinodpoledne.
.. o .

Bohatězásobenýskladmoder.rámů. VEL É OB AZY dlekaždéfotografie.| "jp— — První závod v místě. — — Podoba a trvanlivost zaručena.

. = € a k. dvorní::
Hradec Králové, Adalbertinum. akomornífotografJ. F, LANGHANS



Akciový kapitál K 80,000.000"—.

Filiálky s
Krakov, Liberec, Lvov,

Terst a Vídeň.

Expositury :

(který on háji proti hromadění kostelu různých
vyznání v zámožných částech velkoměst, kdežto
chudé periferie jsou bez kostelů). My protestanté
musíme ji následovati v její bdělé starostlivosti o
duše. Jestliže někde stojí již kostel, který se stará
o určitý okrsek v jeho morálních a náboženských
potřebách, nemá nikdo vnucovati tam kostel jiný.

Jak dobře řečeno pro mnohé ty sektičky pro
testantské, které, zvláště zde v Americe, a snad i
jinde, místo aby získávaly lid nevěře propadající,
loví rády mezi katolíky, nebudujíce, ale spíše bo
říce. Snadnější je to rozhodně, a snad i výnosnější.

17. listopadu byla v průmyslovém městě Ga
ry (ještě ne 10 let staré a již čítající 20.000 obyv.)
odevzdána veřejnosti nová Carnegiho knihovna.
zbudovaná nákladem 75.000 doll. Dedikaci vykonal
pozvaný k tomu účelu katolický kněz. John Ca
vanaugh, president Notre Dame university.

19. listopadu zahájen byl v St. Paul druhý a
merický kongres pro povznesení západních států
Unie. Mimo guvernéry, senátory, členy zákonodá
ren sůčastnili se ho všichni interessenti V země
dělství, školství, dopravě, průmyslu. Kongresu tak
jako minulý rok i letos předsedal a vzletnou řečí
jej zahájil katolický arcibiskup John Ireland. Jed
nání této majestátní instituce má veliký význam
pro více než polovinu půdy Spoj.Států.

Proti rušitelům státního pořádku dovedou 7a
kročovati pokrokářské státy mnohem přísněji, než
jak se děje v Rakousku. Že by Italie byla klerikál
ní, to může jenom říci ten, kdo neví, kolik semitů
již tam bylo povýšeno na ministry a že v Římě
jest starostou semita Nathan.

Francouzský antimilitarista Hervé měl refero

FEUILLETON
Přípravy k mobilisaci proti Turecku r. 1532.

Nebylo tehdy tak snadno sehnati válečnou ho
tovost, která záležela na rozmarech mocné šlech
ty. Král musil se ukláněti mocným pánům, opět
a opět prositi, než svolili k nákladům válečným.
Ale r. 1532 za přítomnosti samého krále Ferdinad
da I. všichni tři stavové (panský, rytířský i měst
ský) se snesli: »Když by Jeho Milost Císařská,
svatá říše křesťanská a páni stavové křesťanští
skutečně na Turky tento rok táhli, že my také,
jakožto dobři křesťané podle možnosti své, když
to Jeho Milost Císařská a říše svatá vyplniti ráčí,
a potáhne, chceme se najítí dáti, a takovému ta
žení tuto pomoc učiniti táhnůti a poslati chcem.

A dadouc každý podle jmění svého z pěti ti
sic kop grošů českých dva koně jízdná, a k tomu
z každého jednoho tisíce kop grošů českých dva
pěší. A též kdož by za tu sumu pěti tisíc kop gro
šů českých neměli, tehdy mají se o to jedni s dru
hými společně snésti v koních i pěších a z toho
tolikéž dáti, a tu společnost v tom zachovati. A
tak každý podle velikosti a malosti statku, jmění
statku svého, buď na pozemských statcích, na li
stech, neb na čemžkoli jiném, čehož užitek má, a
z čeho by dáti byl povinovat, tak, jakž se to prve
vyhledalo, a ještě se slušně a spravedlivě vyhle
dati má, přiznati se má a to konečně do dne sva
tého Prokopa najprv příštího.

Než což se Pražan a stavu městského dotýče,
ti se při týchž listech přiznávacích takto zacho
vati mají: že každé město, měšťany a obyvatele
své mají přehlédnouti,co který z nich statku své
ho městského má, tolikéž i co statků městských o
becních a pozemských svobodných k obci mají,
z toho ze všeho též také přiznatí se mají listy svý
mi pod pečetí svů jedno každé město, A co se 0
sob městských dotýče, kteréž statky pozemské
mají. že tytéž mají se jedna každá osoba pod pel

Tábor, transakce

police bez dlouhých okolků Hervéa zavřela do ža
láře. V Římě totiž se vědělo, oč se vlastně při ta
kových schůzích obyčejně jedná. Brojí se proti
vojsku dermagogickými lžemi, projevují se snahy
po odzbrojení, aby se dostali k prvnímu slovu do
bře připravení násilníci, kteří by bezohledným dik
tatorstvím ujařmili všecko.

Soc. dem. list »L'Humanité« otiskl nyní tento
nářek Hervéův:

»Přibyl jsem do Říma v sobotu o 7. hodině
večerní značně znaven 30 hodin trvající cestou a
sestupoval jsem s kočáru u dveří hotelu v průvodu
svých přátel, kteří mně přišli naproti na nádraží,
když tu několik osob šibeničního vzhledu přístou
pilo ke mně a řekli mi, abych je následoval. Vedly
mě na kvesturu policejní a já se domníval, že se
jedná o nějakou hloupou formalitu, bez které se
žádná vláda nemůže obejít. Avšak zmýlil jsem se.
Tito italští nevzdělanci po rychlém výslechu za
vedli mě do vězení v Regina Coeli a strčili do cely
mnohém Špinavěiší, než byly všechny francouz
ské. Leč to není vše. Po noci, kterou jsem ztrávil
v tomto ošklivém žaláři, chtěli mě zavést na an
tropometrii. Tenkráte však už toho bylo přes pří
liš. Nechtěl jsem jíti. Musili mě tam dovléci nási
lím. Šéf antropometrie, znamenitý žák asi Lombro
síív, jménem Ottolonghi, mě prozkoumával a k iro
nii přidával ještě cynismus, pravě, že lebka poli
tických provinilců jest pro vědu zrovna tak zají
mavá. jako lebka zločinců veřejných. Připojil do
konce, že bych měl pozdraviti v tomto jednání,
které se týká oněch zmíněných dvou kategorií zlo
činců, nesmrtelné principy revoluce francouzské.
Umí se to v té Italii smáti! Krátce, po vysvětlení
měření, kterému jsem se nemohl vyhnouti a po
několika hodinách čekání naložili mě do vlaku a
policie mne doprovázela až do Modane, kdež mne
—— . —— ————————,—,— =- - = =

čeťmi svými přiznati tak jako přední stavové, kte
říž pečeti užívají. A kteříž pečetí svých nemají,
že ti se také přiznati mají, ale pod pečetmi toho
města, v kterémž sú obytem svým.

A ti zejména mají do listu městského dosta
venibýti...

A ten počet lidí a koni, kterýž se koli sbéře,
chceme čtyři měsíce pořád zběhlé, ač přijde-li to
ho tak potřeba, dostatečně to opatříc, aby proti
nepřátelóm chován a držán byl. A s tim počtem,
byla-by dříve potřeba spěšné pomoci, jestliže by
nám od markrabství moravského a knížetství slez
ského oznámeno bylo, že Turci a jich pomcníci na
ně táhnů, hned také nemeškajíc a takovou věc u
znajíce býti a táhnůti máme, a jich podle našeho
předešlého přiřčení a připovědění, pokudž by jim
z toho počtu potřeba byla, neopouštěti.

Pro dobrů svornost, aby se lidem tažením ško
dy nedály, a řád dobrý aby zachován byl, lidé z
každého kraje společně aby táhli, však tak: kdož
koli mají statky své vice než v jednom kraji, tehdy
mají toho vůli ta osoba, aby lidé jeho táhli s týmž
krajem, v kterémž ti lidé byt svůj mají s hejtma
nem nebo s hejtmany, kteříž by jim dáni byli od
krále Jeho Milosti Čechové do kraje, a hejtmana
nebo hejtmanů aby poslušní a poddáni ve všem
byli. A ti hejtmané aby nejvyššímu polnímu hejt
manu neb hejtmanům za radu byli...

Kdož by s vojsky ujel neb ušel dříve času bez
hodné příčiny, nemaje povolení a odpuštění a listu
od hejtmana, pod kterýmž jest, ten aby byl dosta
tečně potrestán od toho, kdož by jej postihl podle
vůle jeho, a pán toho utečeného v tom mu nemá
překážeti. A zvláště jestliže by která ta osoba se
toho dopustila, kteříž sou od pánů svých vyslání,
berouce od nich žoldy aneb také ti, kteříž od rot
majstrů na žold přijati by byli, a tomu, jakž jest
s nimi smluveno, dosti neučiníc, že by se pryč roz
kradli: tomu každému k jeho hrdlu má tak hledíno
býti, jako nešlechetnému člověku. kterýž se jest

——

opustila. Třicet hodin cesty zas a jsem tu. Zostu
zen a rozezlen. Neboť kromě špatného jednání se
mnou nesmím jedno připustiti. Proč nechali mě
dělati 30hodinovou cestu, když chtěli mě takto
přivítati? Pět dní předem byla má účast na schůzi
v Římě oznámena. Telegrafoval jsem svým sou
druhím, v kterou hodinu přesně přijedu. Bylo te
dy snadno mi zabrániti, abych v Italii nemluvil.:

Pane Hervé, a což teprve, kdyby chtěl před
nášeti v Portugalsku některý vynikající cizí kon
servativec! Kdyby stokrát ujišťoval, že o portu
galskou vládu nezavadí, hnala by ho policie portu
galská až za hranice. Zrovna tak by dopadl i po
krokář, který by chtěl něco mluviti proti portu
galskému vojsku.

Chvástavost pokrokářského lékaře a skuteč
nost. Pan MUDr. Zimmer tedy se velice pochlubil
svými zásluhami na Balkáně a snižoval způsobem
zcela nespravedlivým práci milosrdných sester.
Myslil si totiž, že Balkán jest daleko, tak že může
namluviti Čecháčkům cokoli. Také počítal na to,
že řeholnice — jak obyčejně — brániti se nebudou,
ba že se o jeho pomluvách třebas ani nedovědí.
Podivná galantnost vůči bezbranným ženám, kte
ré konají službu lásky k bližnímu do úpadu, zcela
nezištně. Podivno, že pán, který měl co činiti vý
hradně s diakoniskami, najednou si myslí, že zná
řeholnice líp, než evangelické ošetřovatelky.

Nuže, jestliže v samém »Českém Slovu« byly
řeholnice pochváleny, napsal svému příteli z Bal
kánu MUDr.Levit toto: >Já nemohl operovati...
Personál mizerný, ach, jak rád byl bych Vám te
legrafoval, abyste vymohl u šedivých sester, aby
několik členek svého řádu, v chirurgii vyškole
ných, za mnou poslaly. Bude-li válka dlouho trvat,
pak bych si Vás přece dovolil prosit tam za inter
venci. Jestliže si račte pamatovati, mluvil jsem
Vám často o řádových sestrách a líčil jsem Vám—— M
který toho dopustil a co v které rotě ukrad a maje
jinde v jiné rotě aneb v té tu osobu, ješto by tu
kradenů věc od něho, věda o tom, že jest kradená,
přijal: že mají oba dva, tak jako na nešlechetné
lotry sluší, trestání býti na hrdle, a žádný jich v
tom zastávati nemá.

Co se jízdných a pěších, kteříž k té potřebě
vypravení budou, dotýče: jizdným nemá se vejše
platiti na měsíc, zbrojným, kteříž poloudřeví míti
budou, než deset zlatých rýnských a jízdnému leh
kému šest zlatých na měsíc a pěšímu nemá vejše
na měsíc placeno býti než po třech zlatých rýn
ských, zlatý počítajíce po čtyrmecítma groších če
ských. A pěším, aby každý týden, když v poli bu
dou, placeno bylo a to proto: když by se jim po
jednů na měsíc platilo, že by peníze prohráli a ji
nak utratili, a pryč běžíc lidem tudy škody, krá
deže i jináč by činili...

A pozná-li hejtman polní s radami toho po
třebu ve třech měsících aneb v čtvrtém měsíci.
že by toho skutečná potřeba byla, aby na pátý
měsíc ten počet lidí se držel, buď polovice měsíce
neb celý, to má hned nemeškaje najvyššímu hejt
manu neb hejtmanóm tohoto království oznámiti,
a ti aby hned obeslali pány úředníky a soudce
zemské. A k tomu mají též tři osoby z stavu pan
ského a z stavu rytířského, tři osoby z každého
kraje hned voliti na sjezdích v tom kraji, a též
Pražané a z měst mají osoby z sebe vybrati, aby
k tomu obeslání hned se k hejtmanóm na hrad
Pražský sjely a tu potřebus hejtmanem neb s hejt
many rozvážily. A pokudž to rozváží zapotřebné,
má to touž moc míti, jako by tímto sněmem svo
leno a zavřínobylo...

Item, což se těch osob dotýče, kteréž by mo
houc slůžiti nechtěly, nežli se po městech, v mě
stečkách | po vesnicích pováleti chtěly: že ti a ta
koví všichni mají bráni a vyzdvihování i skutečně
trestáni býti, jestliže by slůžiti nechtěli, mohouce
slůžiti, podle toho svolení.«



ty rozdily práce jejich a práce ostatních. A zkuše
nosti moje, nabyté zde, potvrzují jen moje přede
šté výroky — to by se mně zde pracovalo!

A teď ještě něco zajímavějšího, horlivý lékaři!
Letos v říjnu jeden chlapec z okolí Opočna měl zá
pal na kyčli. Chorý byl dopraven k pokrokovému
lékaři. který učeně potřásl hlavou, dal chlapci sá
drový obvaz a ponechal ho v nemocnici. Když
pak přišla babička chlapečkova, aby si vzala hoš
ka domu, lékař ochotně jí pokýnul, aby si ho >s
Pánem Bohem« vzala. Leč hoch naříkal stále na
veliké bolesti. Prostá stařena pořád si myslila, že
jest nářek zbytečný. Což obvaz a rozhodující slo
vo takového učeného pána neznamená nic?

Doma však nastaly rozpaky. Strýc chlapcův,
který příliš pokrokářské neomylnosti nevěřil, do
vezl chlapce k prohlédnutí do nemocnice králové
hradecké. Zde seznáno s úžasem, že — chlapci byl
dán obvaz na nohu zdravou. Ihned se zde chyba
napravila. tak že se hochovi brzy polevilo.

Pane doktore, toho učence, který nešikovně
nohu chorou pominul, velmi dobře znáte. Ale přece
jste se o tom nerozepsal. Případ tolik zajímavý —
a vy místo důkladného pokárání neobratnosti to
lik komické snažíte se' slíditi až na Balkáně po
chybách řeholních ošetřovatelek.

šlenkářím heslo svobody pružným míčem, který
dovedou k vlastnímu zisku hned zmáčknouti a
med nafouknout na balon, svědčí jejich stanovisko
k propagační cestě Limově a k — Jesuitim. Pře
vrat portugalský udál se bezcharakterním poruše
ním přísežných slibů, vedl k tyranii nad všemi tě
mi, kteří nazvali pravým jménem revoluční líšác
tví spiklenců, ujavších se vlády bez dotazu valné
většiny portugalského lidu. Ve spiknutí hrál veli
kou úlohu Lima, což samy zednářské listy s po
chlubou vytrubují. I kdyby však mlčely, tolik u
hodne každý, že by samozvaní vetřelci nepopřáli
tak vynikajícího postavení ve sboru zákonodár
ném, kdyby Lima nebýval již před bombardová
ním Lisabonu jejich statným spojencem.

Dle volnomyšlenkářského mudrosloví však se
měla popřáti plná svoboda slova ve státech mo
narchických. Tisk pokrokářský projevoval největ
ší údiv, když bylo zapověděno Limovi uspořádati
veřejnou přednášku. Že bylo zrovna tak proti Li
movým rejdům zakročeno ve státech silně »ne
klerikálních«, to již pominuly pokrokové kruhy

mlčením.
Nuže — a jak se chová pokrokářstvo k Jesu

itům? Tito přece jsou živlem státotvorným, proti
monarchii nebrojí, ale zrovna tak jako jiní kněží
povzbuzují katolíky, aby byli věrnými poddanými.
Ale portugalští Limovci zacházeli s nejpokojněj
šími Jesuity hned po vítězství revoluce jako se
zločinci. Věznili je v otravných spelunkách dříve,
než se jich zeptali, komu chtějí býti poddání. Ne
ptajíce se jich vůbec, co hodlají za nového stavu
věcí činiti, vodili je a týrali jako vrahy. Tak si po
čínali k občanům domácím, kteří nepřišli štvát pro
ti některé vládě z ciziny.

A jaké stanovisko zaujímá k Jesuitům Ně
mecko? Ačkoli v mnohém ohledu jest tam katolí
kům lépe než u nás, pohlíží se na Jesuity s bázní
přímo pověrečnou. A proč vlastně? Vždyť přece
členové Tovaryšstva Ježíšova hlásají a hájí tutéž
nauku., jako jiné katolické duchovenstvo. V podsta
tě řád Jesuitský ani nesmí míti jiných tendencí než
ostatní kruhy rozhodných katolíků. Jak mravouka,
tak věrouka a s nimi spojené názory sociální, filo
sofické a vůbec kulturní jsou u nich totožné se sna
hami římské kurie.

Ale i kdyby Jesuité prozrazovali podstatné
rozdíly! Má právo jim bráti svobodu volnomyšlen
kář, který zapsal do svého programu svobodu svě
domí, slova — i projevů náboženských? A přece
zednářstvo vede proti Jesuitům vyhlazovací boj.
A zednářský nesnášelivý fanatismus nakazil i kru
hy rozvážnější. Za obnovené politické debaty o
právech Jesuitů v říši Německé výklad Bavorska,
který dovoloval Tovaryšstvu pastorální činnost ve

„skromném rámci, byl spojeneckou radou zamítnut.
Vstupuje tedy v platnost proti Jesuitům zostřený
výjimečný zákon. Jesuitům zapovídá se dle vý
kladu spojenecké rady všeliká činnost kněžského
a pastýřského úřadu, všecky přednášky o nábo
ženských otázkách, exercicie, konference — i
přednášky vědecké. Jest jim pouze dovoleno slou
žití tichou mši sv., primiční mši sv. a udělovati
svátost umírajícím. — A tomuhle se říká svoboda
občanských práv! Školním dětem, dělnickým anal
fabetům jsou propůjčena větší práva, než jaká se
přiznávají katolickým intelligentům.

Rozumí se, že šmahem Německu tleskají kru
hy ty, které spouštějí nářek na všecky rejstříky,
kdykoli jest od státu spravedlivě potrestán ně
který anarchista.

Politický přehled.
Sněmovní vítězství Slovanů. Dne 27. listopa

du hlasovalo se v poslanecké sněmovně rakouské
o návrhu Pantzovu, aby hned po prvním čtení roz
počtu došlo na projednání jednacího řádu. Pro ná
vrh Pantzův hlasovali všichni Němci a soc. demo
krati, i čeští, celkem 149 hlasů; proti spojeným

Něnicum a soc. demokratům hlasovali všichni Slo
vané (ovšem vyjma soc. demokraty) 150 hlasy;
Slované tedy zvítězili a jest to snad první sně
movní vitězství spojených Slovanů proti spojeným
Němcum a soc. demokratům.

Nové vojenské zákony. Dne 29. listopadu po
dala vláda v poslanecké sněmovně nové vojenské
předlohy pro případ mobilisace, týkající se opa
tření koní a voziva, opatření budov a osobních slu
žeb. Podání těchto předloh působilo velmi tísnivě,
každý usuzoval, že politická situace jest velmi kri
tická. Zvláštní rozechvění pusobil $ 4. o osobní po
vinnosti, dle něhož prý mohou býti povolány k
vojsku všecky civilní mužské osoby do 50 let.
Šiří-li se takové zprávy z kruhu poslaneckých a
rozhlašuje-li se. že poslanci tyto tři nové předlo
hy ani nečetli a hned je odkázali výborum, pak sí
takoví poslanci dávají sami vysvědčení o své ne
dostatečnosti pro zodpovědný mandát poslanecký.
Příslušný $ 4. zní zcela jinak, jak lze viděti z dole
uvedených tří předloh. Proto upozorňujeme, aby
se zvlášť nyní každé zprávě novinářské o vojně a
vojenských opatřeních hned nevěřilo, ©poněvadž
není všecko pravda, co mnohé noviny píší. — Ve
schuzi zástupcu politických stran 3. t. m. prohlásil
hr. Stůrgkh, že vláda od požadavku, aby vojen
ské předlohy byly projednány do příštího úterka.
za žádných podmínek neustoupí. Zdá se, že vláda
jest odhodlána provésti předlohy $ 14., nebudou
li do vyznačené doby projednány. Proti doslovné
mu přijetí vládních předloh povstává mezi poslan
ci odpor; Němci a Poláci jsou většinou pro nezmě
něné znění. Teď mají slovo branný a justiční vý
bor, kterým vojenské předlohy byly odkázány.

Předloha zákona o válečných úkonech stano
ví, že v případu mobilisace, jakož i při doplnění
na válečný stav pro potřeby ozbrojené moci i v
zájmu války nutná ochranná opatření, může býti
požádáno o válečné úkony, stanovené v tomto zá
koně, pokud tyto požadavky cestou normální, t. j.
podle modalit za míru obvyklých nebylo lze opa
třiti včasně anebo jenom s nepoměrně větším ná
kladem. Požadování úkonů v době války, za něž
přísluší přiměřená náhrada, budiž omezeno na ne
zbytnou potřebu. K osobním služebním úkonům
pro válečné účele má se, nemohou-li potřebné prá
ce býti provedeny dobrovolnými dělníky nebo do
mobranci, použíti všech ku práci způsobilých mu
žů občanského stavu, kteří nedovršili ještě 50. rok
věku, nehledě k osobám v $ 5. vyjmutým. Mzda
za vykonanou práci určuje se způsobem nařizova
cím. Dělníci obdrží za opotřebení a poškození
svých nástrojů náhradu. Osoby, jichž použije se
ku pracím, mají, onemocní-li při práci, nárok na
bezplatné ošetřování ve vojenském zdravotním

ústavu, a pokud jde o jich případné nároky na za
opatření pro ně samy a pro jich rodiny, nakládá se
s nimi tak jako s osobami vojenskými. Jejich nema
jetné rodiny mají nárok na tutéž podporu jako ro
diny neaktivních vojenských osob, povolaných ke
službě za mobilisace. Zákon obsahuje dále usta
novení o povinnosti k přenechávání přípřeží a zví
řat, motorových vozů, způsobilých ku dopravě 0
sob nebo břemen. vodních a vzdušných plavidel,
jakož i zvířat způsobilých ku službě návěštní, ja
ko holubů atd. za jichž použití přísluší náhrada,
jež bude stanovena způsobem nařizovacím. Všichni
majitelé :1emovitostí jsou povinní přenechati ty
to nemovitosti k volnému použití ku provádění 0
pevnění a jiných vojenských staveb, jakož i k pod
poře a zabezpečení válečných operací, zač se zá
sadně poskytuje náhrada. Zákon obsahuje koneč
ně ustanovení o ubytování, o poskytování píc,e ja
kož i o různých povinnostech obcí.

Zákon o podporování nemajetných rodin mo
bilisovaných branců. Důvodová zpráva k předlo
ze zákona o podpoře nemajetných rodin mobiliso
vaných branců praví: Podaná osnova zákona jest,
ačkoliv při jejím sdělání bylo použito jednotlivých
ustanovení zákona ze dne 21. července r. 1908 o
podpoře rodin branců, povolaných ku cvičení ve
zbrani (služebním cvičením, resp. k prvnímu vo
jenskému výcviku) zbudována celkem. na zákla
dech dosavadníl:: zákona ze dne 13. června 1880.
$ 1. předlohy stanoví: Nemajetným rodinám rakou
ských státních občanů, kteří nejsou povinní pre
seněční službou, ale následkem mobilisace (doplně
ní na válečný stav) nebo následkem svolání do
mobrany jsou povoláni k aktivní službě u branné
moci, poskytuje se dle dalších ustanovení podpo
ra ze státních prostředků. Mobilisaci (doplnění na
válečný stav) rovná se povolání záložníků nebo
náhradních záložníků k výminečné aktivní službě
v době míru. $ 2. Za příslušníky rodiny ve smyslu
tohoto zákona pokládají se manželky a manželští
potomci brance, povolaného k aktivní službě. Rov
něž dlužno za příslušníky rodiny považovatí man
želské předky, sourozence, tchána a tchyni, ne
manželskou matku a nemanželské dítky, mají-li
řádné bydliště v královstvích a zemích na říšské
radě zastoupených, anebo mají-li rakouské nebo
uherské státní lobčanství, po případě bosensko
hercegovskou příslušnost. V obou posledních pří
padech se však podpora vyplácí jenom potud, po
kud existuje obdobné zařízení vzájemné. — $ 3.
Za potřebné podpory považují se všichni přísluš
níci, jejichž nejnutnější obživa aspoň z valné čá
sti závisí na příjmu, podmíněném osobní prací o

soby, povolané k vykonávání aktivní služby. —
S 4. stanoví: Podpora záleží pro každého podpory
potřebného příslušníka z vydržovacího příspěvku
a je-li odkázán na příbytečné, tedy z příspěvku,
který se rovná polovině zmíněného vydržovacího
příspěvku. Jako vydržovací příspěvek přizná se
státní náhrada, stanovená zákonem pro zaopatřo
vání vojenských osob na pochodu. Příslušníkum 0
sob, které byly zabity ve válce a nebo zemřely
následkem poruchy v aktivní službě vojenské, pří
sluší podpora ještě po Šest měsíců ode dne smrti,
po případě ode dne, od kterého zmíněný vojín jest
postrádán, pokud podpora tato není nahražena vo
jenským zaopatřením,

Rekvisice koní a tažných zvířat. Tato předlo
ha stanoví, že majitelé koní a povozu, řádně vy
strojené, musí je dáti za peníze ve vlastnictví stá
tu. Předpis tento platí i pro mezky a osly. Vyjmuta
jsou tažná zvířata císaře, členu císařského domu,
knížete Liechtensteina, zvířata duchovních, lékařů,
zvěrolékařu a hřebci pro chov, vysokobřezí ko
byly a 6 neděl kojící kobyly. — V $ 6. ustanovuje
se zvláštní klasifikační komise, jíž budou koně
předvádění, až na ty, jež vroce. klasifikačnín ne
dokončili 4 léta, dále vysokobřezí kobyly a koby
ly 6 neděl kojící. — Cena za koně stanovena bude
o 10 procent výše než v míru. Nebude-li majitel
spokojen, rozhodnou znalci, — Další paragrafy 0
bírají se vedením evidence. Každý kuň klasifikační
komisí uznaný, obdrží zvláštní list. jenž v případě
prodeje, dle $ 9., musí se novému majiteli předat.
— $ 14. týká se povozů, jež řádně vystrojené mu
sí se ve vlastnictví státu předati. — $ 18. Obce ma
í spolupůsobiti při klasifikačním řízení a připravo
vat prvou klasifikaci. — $ 19. Prohřešení se proti
tomuto zákonu trestá se pokutou až do 200 K, no
případě vězením do měsíce.

V poslanecké sněmovně 3. t. m. skončeno prv
ní čtení rozpočtu a týž přikázán výboru.

V panské sněmovně vyřízena předloha zákona
u směnečném právu a schválena také | služební
pragmatika, ale provedeny na ni některé změny;
musí proto zpět do poslanecké sněmovny.

Česko-německé vyrovnání dále neúnavně po
strkuje v před kníže Thun, ač se o něm piše, že
jest churav. Dne 3. t. m. konferoval kn. Thun ve
Vídni s hr. Stirgkhem a bar. Heinoldem o dalším
vyjednávání. Naproti snahám kn. Thuna prohlásil
v neděli ve shromáždění pražských Němců pro
fessor Pfersche, že zmizela úplně naděje na šťast
né dokonání dohodovací' akce, ba i pomyšlení, že
bude v ní pokračováno.

Volba poslance do slezského sněmu na Opav
sku. Dr. Dienelt vzdal se zemského mandátu a tu
pokrokáři vyrazili s kandidáturou soudce dr. Lu
keše, kterého už 24. listopadu na schůzi volitelu
v Opavě vynutili si podvodným hlasováním jako
společného kandidáta proti dvornímu radovi Věnc.
Hrubému. Bar. Rolsberg hned prohlásil, že se stal
podvod a že proto jeho stoupenci nemohou se po
drobit podvodnému hlasování. Přes to dne 30. listo
padu z 230 odevzdaných hlasů obdržel okresní
soudce Lukeš 128 hlasů, jest tedy zvolen, ježto v
poslední chvíli mu dala hlasy strana katol. národ
ní, aby zamezila užší volbu s Němcem; německý
kandidát Mandela dostal 100 hlasu.

Mladočeský sjezd konal se I. t. m. v Praze.
Dr. Kramář ve své řeči o vnitřní a zahraniční pa
litice zdůraznil klidné a vyčkávací stanovisko. Vět
šina řečníku varovala českou veřejnost před uná
hlenými kroky a v resoluci vyzývají se mladoče
ští poslanci, aby působili ve smyslu míru, aby Ra
kousko pochybenou politikou nepoškodilo hospo
dářské zájmy svých národů.

Bosensko-hercegovští vystěhovalci, kteří r.
1909 po annexi Bosny a Hercegoviny opustili tyto
země, vracejí se zase do své původní domoviny,
což jim rakouskou vládou bylo dovoleno. Celkem
přes 3000 osob se vrací.

Německý říšský kancléř o situaci. Na schůzi
říšského sněmu něm. 2. t. m.. říšský kancléř
Bethmann-Hollweg prohlásil, že Německo není si
ce událostmi na Balkáně přímo dotčeno, že bude
však třeba, aby svým spojencům poskytlo pomo
ci. Kdyby přes dosavádní smírné vyjednávání mne
zi velmocemi mělo dojíti k válce, postaví se Ně
mecko pevně a rozhodně po bok svých spojenců,
aby tak i obhájilo vlastní postavení v Evropě a
zabezpečilo svoji budoucnost. Německo si přeje
také, aby Turecko bylo zachováno jako silný ho
spodářský a politický činitel. — Ovšem zmohut
nění balkánských Slovanů nehodí se Německu do
krámu.

Příměří na Balkáně. Protokol! o příměří pode
psán již 3. prosince. Obsahuje tyto body: 1. Pří
měří potrvá 14 dní, 2. armáda turecká a armády
Balkánského svazu podrží nynější posice; 3. žád
ná z válčících stran nebude pokračovati ani v pra
cích opevňovacích ani v doplňování vojska a stře
liva; 4. obležené pevnosti Drinopol a Skadar bu
dou po 14 dní zásobovány a to vždy na den. —
Tak prý zní hlavní podmínky příměří, jež uzavře
no na neurčitou dobu a mírová jednání zahájena
budou 13. prosince v Londýně, zatím však kromě
Řecka, jen mezi plnomocníky srbskými, bulharský
ml, černohorskými a tureckými. Řecko vyhradilo
si 24 hodin k rozhodnutí.

Neshoda mezi spojenci. Rozšiřují se zprávy o

u fy Karol Ninář



výloh. Tovaryšské jednota je v Hradci Králové od r.
1888 nejstarší katolickou organisact a zastupuje dosud
jediná téměř representaci katolíků královéhradeckých v
místě i na venek. Zaslouží tmdíž co nejširší podpory v

bou řeční tajemník vp. St. Beneš z Hradce Králové. —
Sekretariát.

Chrudim. -Dne 24. listopadu 1. r. pořádaly zdejší
spolky společný humoristický večer v průmyslovém
Museu, který se velmí vydařil, ač toho dne bylo hojně kruzích katolických. .
zábav na všech stranách. Bylo by již opravdu na Čase, | Spolek ma podporu chadých studujících konal dne
aby členstvo všech naších spolků počalo chápati cenu 1 27. m. m. výroční valnou hromadu, na které podány
toho zlatého hesla »Svůj k svému« a když činí na spolky | byly zprávy funkcionářů a konána volba nového vý

nejednotě mezi spojenci balkánskými. Srbové prý
považují podmínky příměříza příliš umírněně,Čer
nohorci žádali okamžité vydání Skadaru a Řekové
vydání Janiny. Nesvornost mezi balkánským sva
zem vyvolat jest přáním a snahou především Tur
ků, kteří doufají, že vyjednávání o mír položeno
bude někam rnimo hranice Balkánu, a pak že snad- :
no spojenečtí vyjednavatelé dají se ve svých ná
rocích cizími diplomaty ohnouti. — Jisto jest, že
sám car Ferdinand: osobně v Čataldži zasáhl do
mírových porad. Spojenci žádají také válečnou ná
hradu 48 mil. liber šterlingů (1200 mil. franků).

Otázka rakousko-srbská a sní spojená mezi
národní situace se prý po příměří na Balkáně zlep
šila. Zprávy o nové srbské mobilisaci se popírají,
Srbsko trvá však na přístavu jaderském, v otázce
albánské povoluje. — Anglický ministr námořnictví
pravil, že není sporu mezi Ruskem a Rakouskem,
kterého by při trpělivosti a dobré vůli nebylo mo
žno vyrovnati. Válka mezi oběma císařstvími byla
by přílš hroznou, než aby se na to mohlo mysliti.
Podobné hrůzy nebyly by vyváženy žádnými vý
sledky, jichž bylo by možno docíliti.

V bosensko-hercegovském sněmu dne 3. t. m.
srbská oposice vyvolala bouři, chtějíc zabrániti
schválení železniční předlohy. Pískání, křik, trou
bení, rvačka byla tu dílem oposice; přes to však
předloha schválena velkou většinou.

Zákon o Jesultech. Ve schůzi říš. sněmu ně
meckého posl. Spahn (střed) ohradil se proti zá

lické církvi a právům katolíků v něm. říši a pro
hlásil, že dle toho střed svůj postup zařídí. =
uVánoční prodej u
dámských modních
látek za sníž. ceny

jižzadalufirmy

Karel Minář,
Hradeo Král., 137.

Genybez konkuronov!

Pozorna firmu Velký výběr.
——

Zprávy organisační
a spolkové.

Sdruženíčeské mládeže křesť. sociální sídlem V
Hradci Králové koná tyto schůze: v neděli dne 8. pro
since na Opočensku poslední přednášky III. přednáško
vého kursu vzděl. a to v Rohenicích v hostinci p. Ma
reše o 2. hodině odpoledne a) »O hospodářských druž
stvech« (p. Jos. Hervert, účetní »Zem. Svazu hosp. druž
stev<« v Praze), b) »O myšlence orelské« (p. Al. Petr,
úředník Všeodbor. sdružení křesť. dělnictva v Hradci
Králové): večer v Tošově v hostinci p. Hlavatého o 8.
hodině: »Práce v organisacích« (p. Al. Petr, úředník z
Hradce). — Týž den večer valná hromada skupiny V
Dobrušce, na které bude řečniti tajemník vp. St. Beneš.
— Na Vysokomýtsku zakončení 1. vzděl. kursu lidového
přednáškami o 2. hod. odpol. v Němčí: a) »O hospo
dářských družstvech (referent »Zem.Svazu hosp. druž
stev« v Praze), b) »Moderní výchova dívčí (si. M.
Věchtová z N. Bydžova). — Na Hradecku pokračování
II. vzděl. kursu lidového ve Výravě o 2. hod. odpol.
v hostinci p. J. Morávka: a) »Současné otázky země
dělské« (p. Fr. Šabata, předseda české strany křesť.
sociální a starosta z Vrbice), b) »Naše české současné
poměry veřejné« (p. Fr. Šupka, redaktor z Hradce Krá
lové). -— Týž den valná hromada skupiny v Hořicích,
na které promluví dp. J. L. Ježek. — V neděli dne 15.
prosince pokračování III. vzděl. kursu lidového na Hra
decku o 2. hod. v Libranticích v hostinci p. L. Kurze:
a) »O sociálním pojištění (vsdp. dr. Fr. Šulc, kanovník
z Hradce Králové). b) »Úkoly ženy v dnešním boji pro
tináboženském« (sl. M. Věchtová z N. Bydžova). — Týž
den odpoledne schůze skupiny V Rohozné v hostinci p.
Ant. Báči, na které bude řečniti sl. L. Kosařová z Do
brušky. — Týž den schůze skupiny V Oldříši o 3. hod.
odpol. v hostinci p. A. Orubhoffera, při níž promluví sl.
M. Balcarová z Pardubic. — Týž den o 1. hod. odpol.
na schůzi skupiny v Přibyslavi v host. p. Fr. Nováka
promluví p. Fr. Matoušek z Hronova. — Týž den odpo
ledne schůze skupiny v Turově a ve Velké Skrovnici;
na obou promluví p. V. Nejedlý, bank. úředník z Hradce
Králové. — Týž den o 2. hodině odpol. schůze skupiny
ve Skutičku, o 5. hod. odpol. schůze ve Žďárci: na 0

své požadavky v dobách trudné potřeby, aby na jeho
pokladnu pamatovalo i v době, kdy si může dopřáti |
chvíle zábavy a tuto nevybledávalo na úkor naších |
spolků jinde a to snad dokonce v místnostech stran nám
krajně nepřátelských, zvláště když spolky naše mají
vždy nejnižší vstupné. Zde musí již jednou platiti spra
vedlivá jednotlivcům i celku veleprospěšnázásada: Náš
člen patří jen do našich zábav.« A každé jiné počínání
jest zradou na naší společné akci. Členové dramatického
odboru činili se jen což, aby posluchačstvo udrželi v do
brém humoru, a můžeme říci, že se jim to také plnou
měrou podařilo, takže animovaná zábava protáhla se do
pozdních hodin. Byly to sestry: Dostálkova, Hubinkova,
Pavlátova a bratří: Dostálek, Hájek, Havel, Mudroch,
Valenta a Ventura, jimžto náleží plné uznání za zdar
celého večera. Zvláště poslední aktovka sŠalomonnský
rozsudek«, kterou sehráli členové místního »Orla«, tě
šila se zaslouženému potlesku, neboť naladila přítomné
k pravému posvícenskému veselí. — Druhý den pořá
dal místní tělocvičný odbor »Orel« v mfetnostech Jed
noty katol. tovaryšů posvícenskou »Zlatou hodinku«,
intimní to večírek výhradně pro členy místních katol.
spolků. První zábava naších »Orlů« byla velmi sym
paticky přijata a líbila se všeobecně, oč se zvláště za
sloužili s. Kavanova a br. Sládek, jimžto zde platí náš
dík! — Příští neděli 8. prosince t. r. pořádá místní Orel
druhou svoji zábavu výhradně pro své a katolických
spolků členy s oslavou svatomikulášskou v místnostech
Jednoty katolických tovaryšů v hostinci p. Švadlenky
»U koruny« o půl 8. hod. večer. Dárky jen slušného ob
sahu přijímají se v téže místnosti od 2 do 5 hod. odpol.
Vstup volný, hudba domácí — Dne 15. prosince t T.
pořádá Jednota katol tovaryšů a sdružené katolické
spolky chrudimské veřejnou spolkovou schůzi v malé
dvoraně průmyslového Musea o 3. hodině odpol., na
níž o časových otázkách pojednají: pan Fr. Šupka, red.
z Hradce Králové a pan JUC. Vojtěch Vičánek, právník
z Prahy. Vybízíme tímto členstvo, by se hromadně této
schůze súčastnilo a Co nejvíce známých s sebou při
vedlo. Přednášky jsou v rukou na slovo vzatých od
borníků v katolickém současném hnutí, a proto slibuje
schůze tato býti jedním ze vzácných požitků duševních.
Přijďme všichni a dejme tak na jevo, že jsme si vědomi
toho, že jen uvědoměním a vzděláním vede cesta k pra
vému blahobytu. Tedy 15. prosince všichni bez rozdílu
v Museu na shledanou! Nechť tato schůze jepočátkem
vážné práce na uvědomění zdejších našinců.

Zbislav u Čáslavě. Sdružení katol. mládeže ve Zbi
slavi pořádá v neděli dne 8. prosince t. r. Mikulášskou
zábavu s pestrým programem v hostinci p. Jaroslava
Kosteleckého. — Začátek o půl 8. hod. večer. Vstupné:
osoba 40 hal. Žádá se uctivě, by P. T. účastníci zába
vy své dárky v hojném počtu doručili v den zábavy
ve zmíněném hostinci. — Čistý výtěžek věnuje se na |
pořízení chrámových jeslí a pro naše raněné bratry |
slovanské na Balkáně.

Svatováclavská Matice Školská prosí katolické spol
ky a organisace, aby pamatovaly při mikulášskýchzá
bavách na ni a její nejpřednější ústav v Bubenči (Kato
lický ústav ku vzdělání učitelů) beď věnováním celého,
neb alespoň části výtěžku, aneb sbírkou při slavnosti.
Ukažte porozumění pro podnik zvláštěpnyní pro národ
nejdůležitější. Matice 'jest pro náboženskou výchovu
mládeže, která podmiňuje blaho a osud národa.

Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada v Hradci Králové dne 2. prosince u
činila následující usnesení: Výkonnému výboru místní
organisace soc. demokratické propůjčeno bylo městské
divadlo k uspořádání veřejné schůze lidu na den 4. pro
since t. r. — Vyhověno bylo žádosti firmy Kress a Ber
nard za pronájem pozemku, používaného pro skladiště
materiálu, ještě na rok 1913. — Sdělí se se stěžovatel
kami M. Jandikovou a K. Bernardovou, že okresní vý- ;
bor zamítl jejích odvolání, podaná ve věcech chudin
ských. —-Povolena byla stavba skladiště ve dvoře do
mu čp. 83 p. Váci. Michálkovi, obchodníku železem. —
Ustanoví se nová komise ve věci povolení nádvorní
přístavby při domě čp. 27., náležejícím p. Lvu Taussi- |
govi, poněvadž na stížnost pi. Františky Mahrleové,
sousedky a majitelky domu čp. 255, zemský výbor král.
Českého zrušil výměr první instance pro nedostatečné
řízení, an zdravotní znalec nepodal dobrého zdání pří- ;
mo při komisi. — Městské divadlo propůjčí se drama
tickému sdružení »Tyls na dny 19. ledna, 9. února. 9.
března, 13. dubna a 4. května a Jednotě divad. ochotní
ků »Klicpera« na dny 6. ledna, 2. února, 2. března a 6.
dubna 1913 k uspořádání divadelního představení.

Přednáška. V neděli dne 8. £ m. bude přednášeti
vsdp. dr. Slabý :O Betlémě: ve spolku paní a dívek
»Anežka«. Začátek o půl 3. hod. odpol. Není pochyby,
že výklad slovutného p. professora z dlouholetého po- :
bytu jeho v Palestýně bude zajímavým.

Ples jednoty katolických tovaryšů bude pořádán v;
nedělí dne 12. ledna 1913. Jednota prosí, aby příznivci
v záplavě pozvánek do různých plesů nezapomněli na je-:
Ji ples, z jehož výtěžku hradí se větší část spolkových

boru. Příjem v minulém roce činil 2405 K 28 hal. a sf
stával: 1. z úroků, plynoucích z fondu reservního, 2. z
členských příspěvků, 3. z odkazu p. hlav. berního Jos.
Láblera 179 K 07 hal, 4. z výnosu spolkového plesu
ru K, 5. z každoročních velkomyslných darů. zdejších
slavných korporací a sice: městské rady 200 K, městské
spořitelny 300 K, okresního výboru 100 K, úřed. spolku
30 K, a záložny 10K.- Šlechetným příznivcům vyslovuje
valná hromada upřímný dík. Mezi chudé studenty roz
dělenobylo:nagymnasiu654K,nareálce1000Ka na
paedagogiu 500 K. Penlz tento přispěje jistě ve značné
míře innohému otcí a mnohému studentu k ulehčení sta
rostí o tu za nynějších poměrů tak tvrdou skývu chle
ba a je zajisté na místě, aby studující, opouštějice ú
stav, pamatovali ve svých sbírkách na spolek, jehož do
brodiní mnozí £ nich po celá studia požívali. Pro.nový.
správní rok zvolení byli pánové: ředitel gymnasia J.
Kořínek starostou, nám. starosty města J. Russ náměst
kem, prof. J. Veverka pokladníkem a prof. B. Hobzek
jednatelem. Za členy výboru zvolení pp.: školní rada
F. Fischer, prof. Hnilička, prof. J. Huml, advokát dr.
M. Kukla, ředitel reálky A. Libický, ředitel paedagogla
J. Michl, vládní rada J. Novák, knihkupec J. Tolman.

Uprázdněná zadacepro slrotko nebopuštěné dítě. —
Z jubilejního nadání, založeného státním úřednictvem a
sbory projessorskými v Hradci Králové, uděli se za r.
1912 požitek v obnosu 120 K chudému a mravnému si
rotku, pokud není starší 14 let, příslušejícímu do Hrad
ce Králové, a kdyby taký se nepřihlásil, chudému a
mravňému opuštěnému ditěti pokud nepřekročilo 14.
rok vědu svého. Žádosti podány buďtež u purkmistrov
ského úřadu v Hradci Králové do pondělí 30. prosin
ce 1912.

K Matičaimu plesu, jenž pořádán bude dne 25. ledna
1913 ve dvoranč Orandhotelu pod protektorátem rady
města Hradce Králové, zahájeno bude obětavými jed

notlivci osobní zvaní příštím týdnem. Místní odbory Ú.
M. Šk. očekávají, že uvědomělé obecenstvo projeví po
rozumění pro naše menšiny při této příležitosti neméně
než při sbírce ve prospěch bojujících Jihoslovanů.

Proti válce měla se konati soc. dem. schůze dne 4.
t. m. v Klicperově .divadle. Leč byla úředně zakázána.
1 zahradní vchod k divadlu uzavřen. Přes to se všech
stran hrnuly se zástupy dělnictva a mnoho městských
zvědavců. Rázem sedmé hodiny objevili se u divadla
četníci a vojenská četa. Demonstranti, zpívajíct různé
písně, byli tlačení k poštovní budově a na Malé námě
stí. Pak'se rozešli.

Jedua z posledních původních novinek Měst. divad
la Vlsohradského K. M. Čapka +»Slunovrat« sehrána
bude »Klicperou« v neděli dne 15 prosince. »Slunovrats
proveden poprve 5. listopadu 1912 a těšil se dle ú
sudku všech kritik velkému úspěchu. Autor uvádí nás
do rodiny lékárníkovy, jehož syn, pan Hans, domněle
mrtvý, musil ustoupit v dědictví lékárnyšplhavci, kte
rý svými intrikami udržoval pověst o jeho smrti, aby
misto něho dědil a vzal si jeho milenku za ženu. Ne

nadálým návratem Hunsovým vyjdou hanebné intriky
na jevo. Dochází k prudké srážce, která končí dobro
vomýmodchodem -Haase zpět.do nové vlasti.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Král. Stav veškerých
vkladů u nás činil koncem měsíce listopadu 40,513.717 K.

Ze spolku prolessorů. Krajinský odbor Královéhra
dechký Ústř. spolku českých professorů v Hradci Král.
koná dne 15. prosince 1912 o 2. hod. odpol. v mistno
stech c. k. reálného gymnasia ve Dvoře Králové svou
občasnou schůzi. Program: 1. Přednáška řed. lycea v
Hradci Králové A. Vaňury: »O moderním vyučování
němčině na střední škole a nových osnovách pro ni.« 2.
Záležitosti stavovské. 3. Volné návrhy. K hojné účastí
v zájmu stavu zve výbor.

Čítárna měst. průmyslového musea navštívena byla
v měsíci listopadu ve 13 přístupných dnech 836 osoba
mi. V čítárně samé vydáno 290 svazků a 166 předloh.
děl. Domů zapůjčeno bylo 115 vypůjčovatelám celkem
291 svazek a 44 předlohová díla se 356 jednotlivými
předlohami. Mimo město půjčeno bylo 8 vypůjčovate
lům na 11 žádanek 21 svazek a 7 předlobových děl se
123 předlohami. Přirozeně vzrůstá návštěva čítárny v
měsících zimních, z čehož bylo by se jenom těšiti, kdy
by možno bylo dychtivým čtenářům užívati krásných
místností v nové budově musejní, které bohužel posud
k užívání způsobilé nejsou. Bude třeba omeziti návštěvu
čítárny žákům nejnižších tříd středních skol, jednak pro
nedostatek místa, neboť velmi často není návštěvníkům
ani kam si sednouti, ani kam klobouk a svrchní šat od
ložiti, jednak i proto, aby získalo se klidu pro vážné
studium čtenářům nutně potřevného. Během měsíce li
stopadu vedle zakoupených spisů a děl dostalo se

knihovně darem od České akademie pro vědy a umění
8 nejnovějších publikací, od p. inž. Jindry spis »Die Glas
industrie in Jena« a více brožur od firmy Lepke v
Berlíně ilustrovaný aukční katalog, od musea okresu
hlineckého spis »Upravování řeky Chradimky v okresu



stopadu se přihlásili: dp. Fr. Dostál, katech. měšť. škol
zde, p. inž. Viktor Lehovec v Hradci Král. 2.

Terst, největší obchodní přístav rakouský s rušným
pobřežím a výstavmými paláci, a Miramare, nádherný



zámek kdysi císaře mexického Maximiliana, spatří v
malebné řadě pohledů návštěvník Panoramy Národní
Jednoty Severočeské v Hradci Králové ve dnech 7. až
13. prosince 1912.

> K Vámocám! Co koupiti svým milým jako vánoční
dárek, o tom přemýšlí již nyní zajisté mnohý £ váže
ných čtenářů tI. a přece neví, na čem by se rozhod
nul, aby dárek byl skutečně překvapením obdarované

Skvostným a levným darem jest bez odporu umělecky
vypravená kaseta, obsahující nádhernou voňavku a jem
né mýdlo s přirozenou věmostí vůněfialky, růže, kon
valinky, bezu, resedy atd. Cena jedné kasety dle pro
vedení jest od L K do 2 Ka zasílá je obratem odběra
telům 1. I. známá firma Jos. Jelínek, tov. mýdel a par
fumerie v Hradci Králové. Že zásilka každého uspo
kojí, ručí dobrá pověst jmenovaného závodu a proto
tirmu tu vřele doporučajeme.

Spořitelna Králohradecká. Výkaz za měsíc listo
pad 1912: Vklady úsporné: Uloženo 539.254.58 K, vy
bráno 354.585.25 K, zůstatek 16,075.937.98 K. Uloženo
více o 184.699.31K. — Vklady odvětví šekového: Ulo
Zeno 109.895.12 K, © vybráno 197.132.61 K, | zůstatek

půjčky na hypotéky 10,625.216.50K, zápůlčky komunál
ní 2,340.210.59 K, zápůjčky na cenné papíry 28.485.— K.
— Směnky 1.157.644.98K. — Uložené přebytky 498.176.15
korun.

Záložna v Hradci Králově. Výkaz za měsíc listo
pad 1912: Stav vkladů pečátkem měsíce 2050.087 K,
vloženo během měsíce 153.539 K, vybráno během měsí
ce 137.962K,stavkoncemměsíce2,065.664K.—Stav

měsíce 164.642 K, splaceno během měsíce 164.698 K,
stav koncem měsíce 2,601.350 K. — Počet účtě 4111.
Reservní fondy 217.281 K, závodní podfty 91.948 K, po
kladní obrát 1.001.824K.

Česká baska filiálka v Hradci Králové. | Celkový
stav vkladů České banky obnášel koncem měsíce listo
padu 20,298.221.43 K. tudíž o 101.420.18 K více, než v
měsící předešlém. :

Stav vkladůna vkladní knížky a pokladničnípou

padu t. r. 110,682951.87 K. — Živnostenská banka uve
řejňuje toliko vklady na knížky a pokladničnípoukáz
ky. — V listopadu převáděny značné obnosy ze vklad
ních knížek na účet otevřený.

Včelařský spolek prd Hradec Král. a okolí odbývá
v neděli 15. prosince VIII. řádnou valnou hromadu o 2.
hod. odpol. v hotelu »U černého koně« v Hradci Král.
Na pořadu mimo spolkové záležitosti jest přednáška“p.
učitele Houžvičky: »Včely a rostliny«. Poslední před
náška p. učitele Houžvičky 27. října byla velice pouč
ná a nejvýš zajímavá. Zasluhovala si daleko více po
slichačů. Předsednictvo žádá P. T. členy, by do (5.
prosince zaslali data k pojištění a statistická. Tisko
pis na přední straně záříjového čísla »Českého Včela
ře«. Příspěvky roční 3.50 K přijímá poštou pokladník p.
řídící učitel V. Neuman v Malšovicích. O cukr denaturo
vaný. který bude bez pilin (k jarnímu krmení), třeba
hlásiti se u předsednictva. Spolkový kalendář obdrží
každý člen zdarma ve valné hromadě. kde možno všech
my tyto přihlášky jakož i event. přání a stesky před
nésti a příspěvek osobně zaplatiti.

Na týdeuní trh v Hradci Králové dne 30. listopadu
1912 bylo přivezeno hl: pšenice 283, žita 238, ječmene
224, ovsa 197, hrachu 7, čočky 3, máku 17, zelí 200 kop,
kapusty 120 kop, cibule 35 hl, drobné zeleniny 309 kop.
mrkve 50 pytlů, brambor 90 hi, jablek 144 hl, hrušek
45 hl podsvinčat 350 kusů, kůzlat 2 kusy.

Seznam cen m2týdenním trhu v HradciKrálové,
dne 30. listopadu 1912. 1 hl: pšenice K 16.40 až 17.30.
žita K 13.50 až 14.20, ječmene K 12— až 13.20, ovsa K
7.40 až 8.10, brachu K 20— až 26.—, čočky K 30.— až

. 40—, jahel K 30.— až 32—, krup K 25.— až 50.—. bram
bor K 3.60 až 4—, máku K 39.— až 41.—. 100 kg: žit
ných otrub K 14.60. pšenič. otrub K 14— 1 kg: másla
čerstvého K 2.60 až 3.40, sádla vepřového K 2.24, tvarohu
K —.36 až —40, 1 vejce K —.10, 1 kopa: zelf K 3.20 až
6—. kapusty K 1.20 až 3.20, 1 hl cíbule K 6— až 8.—,
„1 kopa drobné zeleniny K —.80 až 1.20, 1 pytel mrkve
X 1.— až 1.40, 1 hl: jabick K 10.— až 20.—, hrušek K
12— až 24—.

Nový Hradec Králové. Vánoční slavnost stromková
bude se konati ve čtvrtek 12. prosince o 3. hod.odpol.
v místnostech opatrovny ctih. Školských sester v No
vém Hradci Králové. O hojnou návštěvu prosí správa
školky. — Odbor venkovských knihoven v kněžském
semináři v Hradci Králové rozmnožil knihovnu naší
Katolické Jednoty o 70 cenných knih obsahu poučného
a zábavného. Katolická Jednota vzdává velectěnému

vděčně knižní a peněžní dary k založení knihoven če
skoslovanských. Zdař Bůh! — Páni členové se upozor
ňují, že knihy z knihovny katolické Jednoty budou půj

ujíti této příležitosti k projevu úcty a lásky vůči svému
milovanému pastýři. Již ráno panoval čilý ruch v tiché
jinak osadě. Sjiždělí se kněží vikariátu rychnovského,
přicházely deputace spolků hasičských, zástupcové ka
tolických organisaci, starostové přifařenýchobcís míst
ním starostou v čele, školní dítky s pány učiteli, aby se
súčastnili slavné mše svaté, kterou pan jubilant o půl
11. hodině obětoval na poděkování Pánu Bohu za všech
na dobrodiní v první padesátce prokázaná a přednesli
vřele procítěné blahopřání. Celé slavnosti zvláštního le
sku dodal výsoceurozený pan patron hrabě Bohuš Ko
lovrat, který se svým urozeným panem bratrem Ottou v
automobilu přijel, aby dlouholetému učiteli sv. nábo
ženství v hraběcí rodině a milovanému patronátnímu
knězi osobně gratuloval a mši svatou výtečnou svcn
hrou na varhany doprovázel. Po mši svaté proslov:

Skalky, ač potěžké „operaci dosud v rekonvalescenci,
jimavou řeč, v níž výstižně vylíčil zásluhy páně jubi
lantovy, zvláště jeho péči o ozdobu chrámu Páně, ja
kož i jeho péči o duchovní chrámy — duše věřících pé
péčí jeho svěřené. Zřejmě dojat, děkovat p. jubilant za tu
to pozornost a spontanní projev, slibuje, že své slabé
sily chce vždy věnovati k úctě Boží a ku spáse duší je
ho péči svěřených. Jménem škol. dítek gratulovala něž
ná dívenka, podavší panu faráři vonnou kytici. Ve far
ním domě vzpomněl zásluh oslavencových vdp. farář
skuhrovský Ludvík Jelínek, který měl příležitost drah
nou řadu let pozorovati blahodárnou činnost páně fará
řovu. Odevzdávaje jménem vikariátu p. jubilantovi so
chu »Abrahama« v opatrování, přál mu, aby »Abraham
v újezdeckou faru jen požehnání, spokojenost a zdraví
přinesl. Pana jubitanta došla spotista blahopřemých do
Pisů a depeší. Tak oslavila farnost újezdecká abraha
moviny svého oblíbeného faráře a tím markantně do
kumentovala, že duch opravdu katolický zásluhou páně
farářovou dosud zde neodumřel. Hle, vzor osady kře
sťanské! Tož, milený pane spolubratře, s pomocí Boží
do druhé padesátky!

Za zesnulým děkanem Svatošem. V sobotu dne JO.
listopadu zemřel ve Vysokém Mýtě vysoce zasloužilý,
dlouholetý děkan, bisk, notář a čestný konsist rada
Antonin Svatoš. Plných devět neděl hlodala zákeřná

statné jeno, přímé postavě, až sklátila ji v temný hrob.
Zesnulý narodil se il. srpna 1842 v Hemžích. Studla
gymnasijní konal v Hradci Králové, jsa konviktistou bi
skupského Borromaea. Po čtyřletém studiu bohoslovec
kém vysvěcen byl na kněze roku 1867. Jako novosvě
cenec poslán byl za kaplana do Vysokého Mýta, kde
stal se roku 1878 katechetou měšťanských škol a spolu
prvním katechetou nového gymnasia. — Roku 1884 byl
praesentován na patronátní faru ve Vraclavi, odkud
vrátil se však roku 1900na děkanství vysokomýtské, byv
jak nejd. bisk. konsistoří, tak sl. městským zastupitel
stvem města Vys. Mýta Jeho Veličenstvu k praesen
taci za děkana vysokomýtského navržen. S radostí, nad
šenin. a láskou vítalo občanstvo veškeré nového dě
kana, s radostí, nadšením a láskou přicházel tehdy no

jeho žáky a odchovanci. Za dlouholeté duchovní správy
získal si vdp. děkan zásluh velikých. Je to v první řa
dě mohutný, velebný chrám Páně sv. Vavřince, jemuž
zesnulý svou péči věnoval. Miloval v pravdě ozdobu
domu Páně a za příkladné součinnosti povolaných čini
telů, jmenovitě sl. městské rady a obětavé První zá
ložny podařilo se mu provésti veliké dílo restaurace
chrámu sv. Vavřincek úplnému téměřdokončení. Opět
a opět vodíval své přátele, kdykoli jej navštívili, do
krásné svatyně, v níž — jak sám říkával — denně nalé
zal nové krásy, a provodiv je celým kostelem, s ú
směvem hrdě říkával: »To není dům Boží, to je palác
Boží.. — Druhým jeho miláčkem byli drobní chráněnci
sirotčince a opatrovny, na něž také ještě krátce před
smrti štědře pamatoval. Byl horlivým pastýřem duchov
ním, přímého smýšlení, mírného a přívětivého jednání,
upřímného srdce a bratrského pohostinství. A proto ta
ké ode všech byl milován a zásluhy jeho byly plně o
ceněny. Byl biskupským notářem a čestným konsistor

c. k. okr. školní rady. rytířem řádu Františka Josefa. —
A jak zapsal se zvěčnělý zlatým písmem do srdce svých
osadníků, toho svědectvím byl jeho pohřeb v úterý dne
3. prosince. 39 duchovních spolubratří doprovodilo pa
na děkana ke hrobu. Vdp. vikář Kaplan vykropil těles
né ostatky v chrámu Páně sv. Vavřince, vp. Brýdl, ka
plan vysokomýtský s nadšením a láskou promluvil o
životě a zásluhách zvěčnělého, milovaného a dobrého
svého představeného, vdp. správce vikariátu Bekera
sloužil slavnostní regujem a vdp. děkan Letošník z

schránku do prostého hrobu. Pohřbu sůúčastnily se
všechny vrstvy občanstva vysokomýtského: celé měst
ské zastupitelstvo, všechny úřady politické, soudní sa
mosprávné. zástupcové obce Vraclavské. sbor důstoi

polední v místnostech spolkových.
Rychnovský- vikariát. | (Oslava abrahamovin vdp.

Ferd. Audrlického.) Jest to za nynějších rozháraných,
církvi nepřátelských dob zjevem zajisté potěšitelným,
když, bohudík, existují ještě osady, které ctí a vážt si

dalekého okoll. Deputace studentů c. k. vyššího gym
nasla a c. k. vojska tvořily čestnou stráž kol rakve ze

pastýřskou opětují vzájemnou láskou a zbožnosti. A k
takovýmto farmostem patří nesporně Bílý Újezd u Do
brašky, který ve čtvrtek dne 28. listopadu okázalým
způsobem oslavil abrahamoviny svého faráře vdp. Ferd.

za řízení p. řiditele Řůru zapěli studující 'c. k. gymna
sla a kostelní sbor pěvecký jak v kostele, tak u hrobr,
-- Spf sladkým snem po více než čtyřicetiletém neú
navném působení pastýř dobrý uprostřed tolika drahých
přátel, jež dříve k spánku spravedlivých sám byl do
provodil. Ale jméno jeho nevymizí z paměti těch. kdož

ročpici svého věku, tož osadníci biloájezdětí nedali si tým písmem v srdce jejich, jako vryto jest v bílý mra

mor chrámu sv. Vavřince. Milosrdný Bůh kéž přijme du
ši jeho v jasné sídlo své slávy, neboť on miloval krásu
domu Jeho. R. i. p.

Kostelec sad Orlici. Spolek »Sv. Alžběta« v Ko
stelci n. Orlicí, který nastupuje čtvrtý rok svého lidu
inilného působení, podporoval v uplynulém roce 25 chu
dých potravinami a oděvem. Na 320 poukázek se udě
lilo 550 kg. mouky, 546 kg chleba, 66 kg rýže, 65 kg
krupice a 15 kg masa hovězího, začež spolek vydal
458 K 37 hal. Také se ještě chudým rozdalo mnoho ko
stek polévkových a kávových, vlněné pletené oděvy a
papuče. Každým rokem se počet podpor zvětšuje, což
svědčí o záslužné činnosti spolku. Kéž by i na dále šle
chetní dobrodinci tento spolek laskavě podporovali!

Čáslav. Veřejné schůze o poměrech balkánských
konalo v minulém témdní dělnictvo křesť. sociální a

národně sociální. Schůzi dělnictva křesť. sociálního svo
lalo dne 24. t. m. Všeodbor. sdružení do hostince +U je

lena« a předseda Všeodbor. sdružení p. Katnar z Král.
Hradce v krásné a hojnými doklady opatřené řeči vy
ložil, jak vážné době jde dělnictvo vstříc neurovnanými
poměry nynějšími. Zároveň načrti, jakými cestami tře
ba se dělnictvu bráti, aby došlo splnění svých životních
požadavků. Řeč jeho hojně byla aklamována a když vy
vráceny byly některé poznámky přítomného, ve všech
schůzích nezbytného soudr. Pelikána, vykonána byla.
sbírka na slovanský Červený kříž, jež vynesla 6.44 K.
— Dělnictvo nár. sociální konalo svou schůzi 25. listo
padu »u Lehmanů«. Řečnil br. Řehoř z Kolína o napjeti
rakousko-srbském věcně a celkem klidně. Několik slov
přidal i pozvaný místní poslanec zemský JUDr. Zimmer
za. stranu. svobodomyslnou. Účastníci schůze odebrali
se pak na nádraží k přivítání projíždějících Bulharů, od
kud v průvodu za zpěva národních písní vrátili se do
města a po manifestaci u Žižkova pomníku rozešli se
do svých domovů.

Miletínsko. Příčinou našeho dopisu jsou vřelé díky
našeho lidového spolku vip. Štěpánkovi za jeho oběta
vost. Pořídil nám k uctění památky svého zesnulého p.
bratra Karla, majitele realit v Přelouči, menší jeviště na
divadelní představení, která občas budou pořádána po
našem okoli, a obětavě se přičiňuje, aby náš divadelní
odbor mohl zdárně působiti. Také třeba uznati velkou
obětavost členů tohoto odboru, kterou projevují stále.
ale kterou hlavně projevili divadelním představením v
Třebihošti. Tu neděli 10. listopadu byl kritický den prv
ního řádu, psa by člověk nevyhnal, ale naši šli do Tře
bihoště, aby tam sehráli Bognerovu hru »Michal comp.
Matěj«. Přese všechny překážky od lidí i živlů roz
bouřených provedli svou a ukázali, co pevná vůle zmů
že. — Za součinnosti bratrských sil z Hořic uspořádali
posléze 24. listopadu v Miletíně v Sousedském domě
zábavu svatokateřinskou. Chtěli míti původně zábavu
svatomikulášskou, ale protože v prosinci majf na pro
gramu své vrodukce jiné spolky místní — dámský odbor
Ústřední Matice Školské — zpěvácký spolek — změnili
svůj program. Zábava tato náleží k nejzdařilejším. Byly
to chvíle upřímného veselí, kdy také ti, kteří snad při
šli, aby kritisovali, mimovolně byli stržení a veselili se
s druhými. Ale nemyslete, že se provozovaly jen kusy.
které dráždí bránici. Některé zpěvy měly účel vyšší,
jehož také dosáhly. Jemná hra citeristů, kteří ochotně
a zdárně spolupůsobili, střídala se mezi zpěvy a výstu
py se zdařilou hudbou městských hudebníků. Jako mži
kem přiblížila se půlnoc. Program. vyčerpán, vykonána
sbírka (15.60 K) na ústav pro slepé dívky na Kampě v

— Na konec jsme nuceni- srdečné-díky- vzdáti všem pá
nám dopisovatelům do »Pochodně«, »Lidových Proudů«,
»Pokrokových Listů« atd. za to, že tak vytrvale sledují
naši činnost. Jsme upřímně vděční za každé upozornění.
Vždyť my uznáváme sami. že nejsme dokonalými a

ještě více je nám líto, že jeden p. dopisovatel prohlásil
strany protiklerikální »onucí, kterou si každý analfabet
může ovinouti kolem nohy«, a přičítá jin takovou sla
bost, že ani »tu bublinu«, t. j. nás, nedovedou zmoci.
Jsme poněkud omezení na duchu, aspoň tak o nás sou
di, a nemůžeme pochopiti, kdo je ten analfabet. Pokud
známe své lidi, dovedou všichni čísti a psáti, vždyť to
nejsou jen »báby ze staré školy«, ale většinou už lidé,
kteří prošli školou novou. Ale jsme přece rádi, že ty
dopisy trochu pomohly a ještě více snad pomohou. Nyní
už jistě. Nebude nikdo »z lepších lidí“ nám nadbíhati a
korunky vstupného dávati. Pokrok a svoboda budou za
chráněny, my budeme osamocení — a konečně »prask
ne bublina«. Ale co bude s tou »onucí«? To ostatně ne

ní naší starostí. Ještě jednou: Vřelé díky za nezaslouže
nou reklamu! — Náš duchovní rádce dp. farář bude míti
v okolních obcích přednášky »O eucharistickém sjez
du« a sice v Třebihošti a Tetíně. — Divadelní odbor
připravuje: »Maria pomáhá« a »Pod tíhou kletby«. —
Ples strany křesť, sociální bude 26. ledna v Sousedském
domě. -- Valná hromada bude v neděli 29. prosince ve
3 hod. odpol. »u Kopeckých=. Zdař Bůh!

Včelařský spolek pro Chlumec n. Cidl. a okalí zve
k valné schůzi, která konati se bude v neděli dne 8. pro
since 1912 o půl 2. hodině odpolední v hotelu »Okresní
dům« v Chlumci n. C. Pořad: 1. Zahájení schůze. 2.
Zprávy spolkové. 3. Pojednání a rozhovor o zařízení
prodejny medu a vosku v Chlumci n. C. 4. Usnesení se
o naší účasti na sjezdu včelařů všeslovanských a velké
včelařské výstavě v Praze v roce t913. 5. Rozhovor ©
včelařských zájmech našeho okolí a případné dotazy.
6. Záznam členů na příští rok 1913 za příčinou opětného
pojištění. 7. Volné návrhy. Při schůzi rozdány budou
včelařské kalendáře. Vstup volný,
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„a Přinákupuvánočníchdárků nezapomeňte na
českou knihu.

Knihajeet nejehodnějšídárokl
Na skladě:

Peškeré spisy,
hodící se za dárky, ve skvostných vazbách.

Špisy pro mládeš,
cestopisy, poLádkové knihy, obrázkové

knihy.

Modlitební knihy.
na pohledy, podobenky, pa

Jba mátníky
=Soupravy dopisních papírů.

Nejvhodnějším dárkem letošního roku je
pro mládež B. Němoové:

Babíčka
illustrov. vydání ak .d. malířem Kašparem.
Dříve stála K 25—, nyní jen K 8— váz.

Obracejte se na své koibkupectví.
— které Vám vždy poslouží. —

Družstevní knihkupectví,
nakladatelství, závod hudební

v Hradci Králové, Adalbertinum.

Různé zprávy.
Všem věrným Čechům! Hrdinské boje a skvělé ví

tězství jihoslovanských našich bratří nadchly český ná
rod k projevům humanity a obětavosti, jimiž Čechové
opětně dokázali, že jejich mysli jsou ovládány city nej
ušlechtilejšími, pravou láskou bratrskou a opravdovou
lidumilností. Veškeré Slovanstvo právem zajisté jest
hrdo na úspěchy zbraní slovanských a nezištná česká
obětavost osvědčená trpícím, byla a jest naší bratrskou
povinností. Ve chvílích tohoto šlechetného zápalu po
zapomněl však národ český trvalých povinností k nej
důležitějším zájmům našeho národa a jeho menšin, kte
rážto péče svěřena na prvním místě Národním jednotám
v zemích koruny české a Ústřední Matici Školské i
spolkům s ní sdruženým jako zejména Komenskému.
Tím se stalo, že národní naše obrana trpí, bohužel, ne
dostatkem, jakého dosud nikdy nebylo! Než nezoufáme
a právě obětovnost českého národa, projevená tak vzor
ně a nezištně ve chvíli pro celé Slovanstvo světodějné,
jest nám zárukou, že národ náš rozptýlí obavy českých
menšin a ústředních jejich spolků zvýšenou svou obě
tavosti a že nahradí bezodkladným rozhojněním pří
spěvků, čeho jim třeba, aby mohly dostáti v nejbližší
budoucnosti svým úkolům a přejatým závazkům. Zprá
va o tomto kritickém stavu sbírek ve prospěch ústřed
ních spolků k obraně českých menšin podána byla Ná
rodní radě české, která ve schůzi ústředního výboru
dne 23. listopadu 1912 uznala jednomyslně nezbytnost
rychlé pomoci a doporučuje co nejvřeleji vydatnou jich
podporu. Vznášíme proto ke všem věrným Čechům důtk
livou žádost, aby hojnými a bezodkladnými příspěvky
osvědčili své porozumění pro tato ústředí k obraně *e
ských menšin a doufáme pevně, že naděje naše ne
bude zklamána. — V Praze, dne 25. listopadu 1912. Ú
střední Matice Školská, Národní jednota severočeská,
Národní jednota pošumavská, Česká obec sokolská, Ná
rodní jednota slezská, Českoslovanská jednota v Praze,
Národní jednota v Brně, Národní jednota v Olomouci,
Matice opavská v Opavě, Matice osvěty lidové v Pol
ské Ostravě, Spolek pro zřizování a vydržování škol
dolnorakouských »Komenský« ve Vídní.

Skutečná osvěta prý zničí církev. Sotva tuto zásadu
pokrokáři vyslovili, již se zalekli vzrůstajícího vlivu
katolických občanů v zemích velice osvícených. Smut
ně sledují veliký rozmach katolictva v pokročilém Ně
mecku, v bohaté Belgii, v severní Americe a jinde. A
teď nová ukázka ze státu ostrovního u střední Ameriky!
Presidentem republiky San Dominga byl zvolen arci
biskup Nonala. Po dlouhá léta v republice panovaly ve
liké spory různých stran, až se tyto ocitly v bezrad
nosti. Nyní pak sami svárlivcí uznali, že bude nejlépe,
jestliže ty nesnáze, které natropili, napraví katolický
hlerarcha. Arcibiskup Nonala těší se veliké vážnosti ve
všech vrstvách obyvatelstva.

Také touha po sárodních právech. »Večerník Če
ského Slova« ze dne- 26. listopadu píše: »Večerník Če

nota českých hospodářských společenstev nezná. jistě
ve Vídni českého advokáta, neboť dává se zastupovatí
advokátem německo-židovským, kferý za jich české
penfze nerespektuje ani její české pojmenování a nedá
se opsavdu jednání to ani vhodně pojmenovati. Pan ad
vokát dotyčný zastupuje totiž ve veřejných listinách
jednotu tuto pode jménem: Ustredni Jednota ceskych
hospodarskych spolecenstev v kralovstvi ceskem in
Prag | Hybernská ul. 20.. VI o tom. dotyčná
jednota či nikoliv? Jsme opravdu zvědaví.. K tomu po
dotýká »Právo Venkova«: »Tam,. kde úřaduje. vlastně
úřadovati by měl Dvořák, tam, kde v. představenstvu
zasedá známý Zedník z Bošína, kde mohou úředníci
vyslovovati se o svých představených řid, Blažkovi a
Dvořákovi, tak jak to činí někteří v čele se známým
přednostou -— sloupem oficielního vedení Šlapákem a
kde vůbec panuje strašlivá anarchie a bezhlavost, tani
dočkáme se jistě ještě jiných nejen národních; ale i spo
lečenských i hospodářských ostud.« — Ještě jest v Čer
stvé pantěti, jak -bezcharakterně a systematicky lhaly
agrární listy, že organisovaní katolíci chtějí se spoko
jiti státní řečí německou. Ani volební naše provolání, ani
přesné vytknutí stánoviska našeho výkonného výboru
lháře neodstrašilo. Nyní tito lidé dokazují sami, jak ve
skutečnosti vyhlíží jejich na odiv stavěný strach o prá
va našeho jazyka.

Židovský rozmach. Ve Vídní přibývá stále víc a
více židovských advokátů a: lékařů. Od počátku roku do
listopadu zapsáno bylo do seznamu advokátů 38 židů
a jen 9 křesťanů. Do seznamu lékařů zapsáno bylo 42
židů a jen 5 křesťanů. Rovněž obchodníků přibylo 126
židovských a jen 35 křesťanských.

Sensační odhalení způsobila -Neue Freie Presse“,
uveřejnivší rozmluvu s ruským vyslancem u berlínského
dvora hr. Osten-Sackenem. Nejsensačnějším odhalením
při tom však je, že hrabě Osten-Sacken již — zemřel.
Patrně tedy redaktor „Neue Fr. Presse« interviewoval
— mrtvého.

Odměna pro svobodomyslnost ve státu budoucno
sti. Centralista Rudolf Merta byl zbaven autonomisty
svého úřednického místa ve Všeobecné dělnické nemo
censké a podporovací pokladně též proto, že před 7 lety
nějak urážlivě odpověděl soudruhu Vaňkovi a že před 3
lety něco ze svých povinností nevyřidil dosti rychle.
Centralistický »Proletář« rozčileně praví: »Nepřistoupil
na víru separatistickou, jejíž hlavním článkem je při
kázání: Budeš klaněti se a otročiti pohlavárům tatar
ského našeho vyznání, budeš spolučinitelem na všech
skutcích padoušství a bídáctví! Proto byl odstraněn z
pokladny proti všemu právu a proti všem pravidlům
sociálně svědomitého postupu. — Tatarů. katanů. pa
douchů si nadávají mezi sebou lidé, kteří šarlatánsky
manifestují pro mír.

Slovenský překlad Písma svatého. Uherští Slováci
mají konečně úplný překlad Písma svatého ve své ma
teřštině. Dal jim jej spolek sv. Vojtěcha, který hned od
prvopočátku vzal si za úkol vydati Písmo svaté v řečí
slovenské, poněvadž vydání překladu Palkovičova dáv
no bylo rozebráno a bylo zapotřebí vydání nového, do
konalejšíhoa úpravnějšího.Zakladatelspolkusv. Vojtě
cha dr. Ondřej Radlinský chopil se práce, kterou do
končil jeho přítel kněz Fr. V. Sasinek. Překlad byl ho
tov, když současně se našel dobrodinec, který ďaroval
spolku sv. Vojtěcha na vydání Písma svatého v řeči
slovenské 10.000 zlatých. A tak se počalo roku 1888
Plsmo svaté pod dozorem dra. Jana Mallého tisknout.
Překlad však požadavkům odborné kritiky nevyhovo
val, tisk musil býti zastaven a rukopis překladu Sasin
kova svěřen byl P. Ondřeji Kubínovi S. J., který opra
vil a vysvětlivkami doplnil čtyry evangelia a znova je
k tisku přichystal. Ale ani tato práce, ač dobrá, úplně
neobstála. Konečně Jan Donoval přeložil samostatně
celý Nový Zákon a Ondřej Hlinka se soudruhy Starý
Zákon. Překlad jejich censory diecésními byt schválen
a tisk dovolen. Spolek sv. Vojtěcha chce vydati překlad
ve 4—6 svazcích. Má na to 40.000, ačkoliv potřebuje,

má-li vázaným Písmem svatým poděliti všechny své
žijící údy, více než dvakráte tolik. Proto vyzývá čle
ny své, aby podnikly na vydání Písma svatého sbírky.

Co stojí váleční dopisovatelé. Velké listy, imenovi
tě londýnské, mají v každé větší válce na světěpo pěti
až šesti dopisovatelích. Tito mají pevného platu 3 až
5 tisíc korun měsíčně, což nenf mnoho při nebezpečích,
jimž při takovém povolání jsou vystaveni. K tomuto
přistupují však vydání za depeše, za informace a pod.
Kromě válečných dopisovatelů na bojišti mívají veliké
listy ještě své zpravodaje v hlavních městech válčících
stran. Velmi mnoho peněz pohltí válečné telegramy. V
rusko-japonské válce platily se 2 K za slovo. Kabelem
stálo slovo 5 K. Za jihoafrické války stálo telegrafo
vaně slovo do Evropy 4 K. Při tom některé listy do
stávaly o hlavních bitvách telegramy až o 1000 slo
vech. —

Spravedinost ke katolíkům v Dánsku. Pro lutherány
v Německu se zdá spravedlnost ke katolíkům věcí ne
možnou. V Dánsku však mají katolíci s jinověrci stejná
práva. Dánsko dovoluje zcela rodičům posílatl své dít
ky do školy, které se jim zdají býti nejprospěšnější pro
děti, a katolici smějí tam stavěti soukromé školy. Stát
ní dozorstvo se jenom ročně přesvědčí, zda se děti dosti
dobře vyučují. Jako jiné soukromé školy, dostávají též
katolické školy od státu roční podporu. Tak to není
ani ve Francii, anl v Portugalsku. Blizko Kodaně majf
Jesuité velikolepě navštěvované gymnaslum, které má
totéž právo jako všecka ostatní gymnasia v zemi. Ne
dávno vláda věnovala gymnasiu samu od sebe 300 K
na nové fysikální přístroje. — V Rakousku »zklerikali

jest vsak rozhodný katolík pronásledován
jako veliký smělec i od těch lidí, kteří skládali katotic
kou přísahu a jsou po katolicku pokřtění.

Kdo chce válku? Nejlépe poznáme, kdo chce válku..
když si všimneme, které byly poslední války a kdo je
vypověděl a vedl. — Poslední války byly: nynější bal
kánská, loni italsko-tripolská, před 2 roky francouzsko
marocká, před 7 roky rusko-japonská, před 10 roky an
glicko-burská. — Vypověděli jen jednu z těchto válek
klerikálové? Ani jednu. Nynější válku zavinili mlado
turci, jejichž vůdcové jsou — zednáři. Ti ji zaviníN a
vypověděly ji pak 4 balkánské státy, které jsou pravo
slavné, tedy nikoli katolíci. Vždyť v Srbsku je katolic
ké náboženství pronásledováno. A s pravoslavím se stá
le bratříčkují liberálové a pokrokáři. — Kdo zavinil
válku italsko-tripolskou? Italie, Ale tam nevládnou kle
rikálové, nýbrž — pokrokáři. V Italii je vyhozeno ná
boženství ze školy a zavedeno civilní manželství, a v:
hlavním městě Římě jest žid Nathan purkmistrem.
Zavinili válku francouzsko-marockou klerikálové? Kaž
dé dítě vf, že pokrokáři, socialisti a nevěrci. Francie
zbraněmi si podmanila Maroko. A ve Francii vládnou
samí nevěrci. Francie má skoro dvakrát tolik vojska
jako Rakousko, ač toto je větší. Čím více je nevěry,
tím více je militarismu. Zavinili klerikálové válku rusko
japonsoku? Nikoli. Rusové jsou pravoslavní a Japonci
jsou nevěrci. —— Zavinili klerikálové válku anglicko
burskou?: Anglie uloupila zbraní Burům samostatnost
jako Francie ji předloní uloupila Maročanům. A Angli
čané jsou protestanti a zednáři, nikoli katolíci. Kdo vy
pověděl roku 1866 válku? Protestantské Prusko. Naši
čtenářové poznávají tedy, že všecky.války, jež za je
jich života se odehrávaly, zavinili protiklerikálové a po
krokáři. A ti lidé mají ještě tolik smělosti, že křičí do
světa: Klerikálové chtějí vždy válku, pokrokáři nikdy.
Zatím je to naopak.

Neberné přístavy albánské. Mezinárodní situace se
poněkud uklidňuje. A nebylo potřebí velikého rozčilení,
kdyby se b:lo hned dobře prozkoumalo, oč vlastně při
žádostech o albánské přístavy jde. Sám »Berliner Tag
blatt« uvádí tento posudek kapitána Persia o albánském
pobřeží: »Ptal jsem. se Pasiče při vypuknutí války v
Bělehradě, co si přejí Srbové, jestliže zvítězí. Pasič
odpověděl: Chceme se dostat k moři, i kdyby to byť
dosti malý pruh na pobřeží Jaderském. V Bělehradě
neměl jsem po ruce karty mořt Jaderského. Až když
jsem přišel domů, začal jsem zkoumat pobřeží Albánie
a tu jsem shledal, že Albánie vůbec žádného způsobí
lého přístavu ani nemá. V našich knihách pro plavbu
parolodí podél pobřeží albánského se výslovně žádá,
aby kapitán po celou plavbu neustále zkoušel hloubku
moře a nepřibližoval se mnoho k pevné zemi. Z toho
přece následuje, že žádný přístav v Albánii není způ
sobilý k tomu, aby zde mohly obchodní lodi zakotviti..
Větší lodi musí se zastaviti na šírém moři. Zvláště zá
liv u Drače je tak mělký, že zde obchodní lodi kotviti
nemohou. Veškeré přístavy Albánie nemají ani 7 metrů
hloubky. Z toho následuje, že by se tu obchodní pří
stavy teprve musily stavěti. Jen dosti prostřední ob
chodní loď potřebuje, aby mohla někde bezpečně při
stát, nejmíň 10 metrů hlubokou vodu. Kdyby se měly
přístavy Albánie vytvořiti na přístavy obchodní, bylo
by k tomu zapotřebí nesčetných milionů peněz. Zde by
se musily stavěti přímo obrovské hráze na utišení při
boje mořského. Práce ty by trvaly mnoho let. Jest tu
jenom touha Srbska stavěti na Jaderské pobřeží dráhu
na přání Ruska. Dráha ta by šla z Niše na Skadar a
odtud k moři. Jestliže balkánské státy utvoří celní spo
lek, pak nepotřebuje Srbsko vlastního přístavu na Jader
ském moři.«

Několik číslic z rakouské armády. V letošním listo
padovém povýšení ve vojsku bylo jmenováno 2450 zá
ložních důstojníků, mezi nimi 896 židů. Při porovnání
židovského obyvatelstva k počtu lidí v Rakousko-Uher
sku jest procento židovských záložních důstojníků ne
poměrně a neobyčejně vysoké. Zvláště však sežidov
štělým sborem, pokud se týče důstojnictva, jest voza
tajstvo. Ovšem, zde jest každý nejvíce v bezpečnosti,
neboť sbor ten jest vždy nejdále od šiku bitevního. Cel
kem jest v rakouském vojště nyní 4285 židovských dů
stojníků,nečítaje v to četné židovské lékaře a úředníky.
Rozumí se, že k židovským důstojníkům hodf se 1 ži
dovští dodavatelé, o něž v rakouské armádě tak hojně
Jest postaráno.

Němečtí pokrokáři a naclonálové jezdí do Saska
a Německa řečnit a štvát tam proti Čechům a Slovanům.
Tak Perko, lro, Schreiter a jiní. Aby to tak byli ně
mečtí křesť. sociálové, zbořil by »Venkov« a »Čas« kři
kem Prašnou bránu!

Také akce mírová. Soc. dem. poslanec Tusar jezdí
po Moravě rozdávat mír a dokazovat, jak by všude vál
ce odzvonil, kdyby k tomu měl moc. Na jeho cestu do
Kroměříže dal mu radu moravský »Den«, aby sl při
pravil řeč: 1. O sedmileté válce, kterou prováděl ve
svém manželství, jak jeho choť ve své obžalobě prole
tářského poslance vylíčila. 2. O tom, jak pří úterním
hlasování na říšské radě utekli soctálně-demokratičtí
poslanci od svého protiválečného projevu. 3. Jak čeští
soudruzi v Basileji stáli po boku zuřivého protičeského
štváče vídeňského, dra. Adlera. 4. Jak v Italii, Francii,
Německu sociální demokraté válku schvalovali. 5. Jak
rakouští socialisté ze strachu o dlety aní se nepokusil
o obstrukci na říšské radě proti vojenským nákladům.
6. Jak soudruh poslanec Daszyňskí v branném výboru
plamenně mlavil pro zbrojení a válku proti Rusku. 7.
Jaká. vojna zuří mezi českými autonomisty a centralisty.

Dva měsíce je již zapečetěna Skola: +Komenského«



"ve III. okresu vídeňském. Za tuto dobu dvakráte sisto
valo místodržitelátví opatření magistrátu vídeňského.
Rozkazy jeho, aby byla škola odpečetěna, přivádí však
magistrát vědy novým usnesením v posměch. Při tom na
ulicích vídeňských pořádají se protičeské demonstrace,
čeští lidé jsou týránl a všude rozvinuje se agitace pro
-zákon Koliskův. V této době nemělo by býti jediného
Čecha. který by neprojevil příslušnost svou k české
mu národu podporou spolku »Komenský« ve Vídní 1il./3
"Strohgasse 45.

Všelicos. Sjednocení katolíci obřadu pravoslavného,
kde žijí v našich katol. farnostech, mohou přijimati Svá
tost Oltářní v katolickém chrámu, jako zase katolíci
našeho obřadu mohou břijímati Tělo Páně ve farnosti
uniatské dle uniatského obřadu, s výhradou. že každý.
si podrží nezměněnou příslušnost ke svému obřadu v
jiných věcech. — Guvernérein státu Wisconsin zvolen
Čech soudce John C. Karel z Milwauke, syn Jana Kar
la, býv. amerického konsula v Praze. Je druhým Če
chem, který dosáhl tak vysoké hodnosti ve Spoj. Stá
tech. — Při dražbě knihovny zemřelého cwyorkského
továrníka Hoca prodána byla bible kardinála Mazarina
za 250.090 K. —Z kavárny »Graben- ve Vídni vyhozen
byl soc. dem. poslanec Wystik, který zůstal seděti při
zpěvu rakouské hymny. A za ním letěli sami poslanci
Tusar. Šmeral, Jirásek a Habermann. — První tah tříd
ní loterie rakouské bude asi v červenci 1914. — Svaz
slovanského učitelstva v Rakousku vyslovil se pro sjed
nocení českého a polského pravopisu. — České pomoc
né komité vypravilo na. Balkán celkem 13 vedoucích
lékařů, 41 assistentů, 56 mediků, 9 dobrovolných oše
třovatelek, 7 opatrovníků, 28 opatrovnic, 1 lékárníka,
2 intendanty, 4 sluhy a 400 nemocničních lůžek. — V
Rakousko-Uhersku zakázán na čas vývoz koní z toho
důvodu, že po delší dobu docházelo ku prodejům veli
kého množství koní do ciziny. — Funkcionáři různých
českých společenstev a korporací hostinských v Če
chách zřizují akciovou společnost hostinského pivovaru
s kapitálem 1,200.0000 K. Společnost tato zakoupí pivo
var p. J. Tichého v Uhřiněvsi, který je zařízen na roč
ní výrobu 50.000 hl a značně jej rozšíří. Bude to dru
hý pivovar hostinských. Prvý je v Rohozci u Turnova.

Ochrana zvířat v zimě. Koně zahřáté. mají-li nás
venku čekati, zabalme do teplé houně, aby nenastydli!
Postroj chovejme v teplé stáji! Varuime se vložiti koni
do huby ledová udidla, protože sliznice dutiny ústní na
ně se přilepí, strhne se, čímž působí se koni bolest,i
bolesti zubů se dostavují. V zimě nenechme koně a
tahouny vůbec státi ve vodě při nakládání a skládání
břemen. Ježto koně v zimě na kluzké půdě neb náledí,
jsou-li špatně okováni, sklouzají. padají, přespříliš se
namáhají a přece nemohou s místa, buďtež kování na
ostro. Za náledí nechť správy obecní dbají toho, by
ulice byly sypány po umetení pískem, zvláště ty, jež
jáou do vrchu. Klesne-li tažný kůň a nemůže-li vstáti.
rychle ho vypřáhněme. Pak hoďme mu pod nohy houně,
pytle, nebo nasypme písku, popele. Nařiďme zvíře v le
že tak, by se mohlo o nohy opříti. Koni usnadníme po
vstání nadzdvihujeme-li ho popruhem, pod něj podlože- |
ným. Ale nebijme kleslé koně! Pro tažného psa voz
me s sebou teplou houni na příkrytí a suchou houní
neb prkno na podložení, jimiž bychom psa v době od
počinku na zastávkách přikryli a podložili, by nena
stydl. Zajdeš-li se zahřát. nezapomínej, že venku na te
be čeká v mrazu a větru tvůj pomocník! Nezdržuj se
dlouho! Hlídacímu psu uvázenému, postarej se o boudu
dobře sbitou, vystlanou slamou neb houní, přikrytou
hlinou neb hustou chvojí! Vchod do boudy ať je zavě
šen houní neb hadrem, aby vítr do ní nefičel, déšť ne
šlehal a vítr nezaletoval. Psa hlídacího uvázaného tře

"ba pustiti aspoň jednou denně s řetězu, aby se mohl
"proběhnouti. Nezapomínejme na ptactvo!

Česká banka zřizuje exposituru ve Vysočanech v
Královské třídě č. 135, nároží Freyovy ul.. která dne
1. prosince t. r. zahájila svoji činnost. Úřaduje se od
půl 9. do půl 1. hod. a od 3 do 6 hod.

»Moldavla,< akciová pojišťovna v Praze. Na posled
ní schůzi správní rady přednesena obšírná zpráva dosa
vadní působnosti této jediné naší živelní pojišťovny. —
Konstatováno, že obchody velmi potěšitelně a značně se
rozmáhají a že naděje k činnosti ústavu se pojící plně
se oprávňují. — Vzhledem k stále rostoucímu zájmu 0

. becenstva o ústav tento uloženo výkonnému výboru
správní rady činiti přípravné kroky k tešení otázky, v
jaké formě zasáhnouti i v obor pojišťování životního.

Falešné koruny a dvacetihaléře. V poslední době
objevilo se opětně více falešných korun 2 dvacetihalé
řů, jejichž úprava nasvědčuje tomu, že výrobci jich u
činili opět »pokrok= v nekalém řemesle svém. Jmeno
vítě koruny jsou dosti dovedně zhotoveny a dle zprávy
mincovního úřadu ve Vídní, jemuž jich bylo odevzdá
no 19 kusů, nedají se tak snadno od pravých rozeznati.
Koruny jsou zhotoveny ze stříbra a pakfonu.

Příloha. K dnešnímu číslu přidáváme pro králové
hradecký okres a okolf reklamní listy solidní firmy p.
Josefa Pavelky, která dovede obsloužiti konsumenty
zbožím nejlepší jakosti za ceny mírné. Odporučujeme
listy pozornosti ctěného čtenářstva.

(Zasláno.)

Růžencové. bratrstvo bohoslovců| královéhradec
"kých daruje k Vánocům letošního roku chudému kostelu
diecése královéhradecké kalich. Žádosti farních úřadů,
v nichž budiž odůvodněna opravdová chudoba kostela.

buďtež podány nejdéle do 15. (. m.podepsanému tediteli
bratrstva. .

Jas Černý. spirituál bisk. kněž. semináře.

Divite se,
proč Vám polévka

a jindy Vás

vůbecKaa [

dojašíký hějjee. sd ny MAOGL.:

MAGGI"kostky E

XK8 (B B SK
ÉJan Horák, *soukenník
E. Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční oalsony kollekoi
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
(XIH8X

Četná uznámí zvlálti z kruhůvole
M důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

Wolejemnolátky na teláry. X
11 Též na oplátkybezzvýšenícon! i

Ž sluze méhe ryze křesťanskéhozávodu za
zkoulku.

X d0B XG8B XABB> S8B XABBA

SANATORIUM
primáře

MUDra J. STRÁNÍKA
w Máchodě ceefonč.28)

přijímá k operacím a odbornému léčení choroby
ženské, porodnické, chirurgické a oční.

Elektrotherapie, rontgenování, též ambulantně.

Lékaři: Primář a operatér MUDr. J. Stráník,
«m. ass. por. kl. vl. r. prof. Rubešky, sek. lék.
2-n. kl. dv. r. prof. Pavlíka a MUDr. VL Koleta,
oční lékař v Náchodě, býv. ass. a I. sek. lékař

oční kliniky prof. Deyla.o ó
0 LESSSPSSSF 115551155:

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) k
(bratr P. J. Foškudly, faráře ve Yýprachtioleh) |

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva |
8«ůj osvědčený a Často vyznamenaný

: výrobní závod
Jvsech kostelních paramentů,
Jspolkových praporů a kovového náčiní |

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

NABYTEK
KOBERCE

koupíte nejvýhodněji co do jakosti i ceny přímo
v osvědčených závodech firmy

AD. NOVOTNÝ a SPOL.

Zástnpce: Hynek Kodym, Vinohrady, Bla
nická ulice čís. 6.

Sklad též: Olomouc, Česká ulice 18.

O výhodách se přesvědčíte, dopíšete-li si bned
o náš nový obrázkový cenník čís. 60.

Sekretariát Matice
Cyrillo-Methodějské

doporoučí

paramenta, prapory spolkové

a veškeré církevní náčiní

firmy

Fr. Stadnik,
stálý přísežný soudní znalec

Olomouc,
naproti kostelu P. Marie Sněžné.

, Za půl roku odvedeno přes
800 K Matici Cyrillo-Meth.

Pouze objednávkou u firmy Frant.
Stadník podporujete přímo Matici

Cyrillo-Methodějskou. 

Nekupujte ::
nejste-li přesvědčení o dobré jahosti
a bezvadném provedení

zimního i let
ního prádla

jež v cenách mírných zasílá

Jan Zindulka,
výroba zástěr a prádia w Litomyšli.
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Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo
poělii veškeré kostai.í uádoby a

ron ori nd kalichye, nádo y paciHlál

avicny,Ilam=P, Dělllce, kropeaky;Pze
čiskevnm vyhovuje Btáré před
ně opprarajev]v $rodníintenci a| . Bota taten

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje, K antpomáenZ nžů
klenotů, jako: řetězů:

tářekéFXradec EKrálové, u labského mostu 279. Radonek, |APřstýnků,náramkůatd.= Me
prote tabatěrky fdelnínášiní se stříbrapravého

n" Přánadáko vědy na akladě.
dtorůslet, sříkru 6drakokomyboroje m nejvyššíceny.

JAN STANĚK,

Nejlepší vánoční dárek
SINGEROVY šicí stroje

jsou nepřekonatelné.

Chcete koupiti praktické k paslěa ciselour

a vhodné dárky vánoční r Praha-I.-979.,ul. KarolinySvětlé,čis.12.n.
© opravdulevně? © SC MD

a NVey ozdoby, (Velkývýběrpánskéhoadámského| [M Tod87 Drogerie Jan Vaněk
prádla. Trikotovézboží. : : K ak = « HradciKrálové =<
Pravéjigrovéprádlo.Nákrčníky R . o

Bilébavlněnéa Inčnédamapstyna M Vy©Kat :cíchy. Ručníky. y
Kanafasy, sypkoviny véby, šifony.

Obrovská zásoba kapesníků od
K 120 počínajíc.

Kupony na dámské šaty od K 4—

Cenylevné a zboží jen nejlepší
jakosti odporučuje ©O0O0000

Stanisl. Jirásek | [TModernílátky
v Hradci Králové

I36.| Velkénáměstí| 136. nejlepších jakosti

A NYSEnů

„»——> fotografio.aparátů
ob | za značně snížené ceny,

Všeobecná úvěmní společnost ||| 0 nolehoonější dárek vánoční.
s. 5.5 rob. v nevídaném jinde výběru doporučuje >

Ň]7)X 232
" VHradciKrálové " "obchodnídům sukny : eDarevná

4 =6 =61-51 V J. Spalek kostelní
dle výpovědi. PEP>Největšíčeskýzávodv obora.ij okna Ihotovajeedodává

í Pohodlné, světlé prodejní místnosti

Nejlepší jistota. vpřízemíamezaninu, Fr , UhlIHř,

Prodej uhlí. (pinaké omnm“| 1. hm

Nejvýhodnější dary dorenécePrvní východočeský závod "BE

VÁCLAVPOTŮČEK,ELE
Zástupce Union Horlogerle, spol. továren hodinek Biel, Ulashůtev. S, Ženern.

Svýcarské precisní hodinky. Nástěnné hodiny v nejmodernějším provedení. Brillanty. Klenoty a šperky. Optické
zboží. Přepychové předměty z čínského stříbra. Stříbrné ialpakoré stolní a jídelnínáčiní. Vše v obrovském výběru.
Nejlevnější ceny! Nejlevnější ceny!
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Majitel: Politické družstvo tskové v Hradci Králové. — Vydavatel a zodp, redaktor. AmtonímPochmom, — Tlskem Bisk. knihtiskárny v Hradci Králové.
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-Kulturní šiskry.
Kopravám starých uměleckých památek. Pí

» se nám: Úvaha, v č. 47. »Obnovy« uveřejněná
pojednávající o proceduřepři jednání o opravě

zělé mariánské sochy, je poučnou v.té míře, že
kutečně každá. projektovaná oprava musí dnes
rojíti celou řadou povolaných kruhů, kterým se
ředkládá projekt k posouzení. Duchovní správa
souhlase s patronátním úřadem předloží projekt

„ k. okresnímu hejtmanství a toto dále cestou bi
kupské konsistoře c. k. místodržitelství. Když se
»dná o opravu umělecké památky, musí býti ne
bytně požádán c. k. konservátor o znalecký po
udek dříve, než některý z výše uvedených úřadů
rojeví souhlas s projektem. Cesta tato je dosud
bvyklou a také zákonitou, proto není radno, aby
luchovní správa samovolně bez posudku c. k. kon
ervátora podnikala třeba dobře míněnou opravu
imětecké památky z dobrovolných darů. Politické
iřady jsou povolány k tomu, aby podporovaly do
'orčí snahy c. k. konservátorů. Proto mohou vo
ati takového samozvaného oprávce k zodpověd
losti a naříditi mu, aby zase na svuj náklad dal
ršecko přivésti do původního stavu. Nechceme u
ráděti případy z nedávných dob, kdy jednotliví
tuchovní správcové měli nepříjemnosti za svou

dobrou vůli, která nemusí vždy se krýš s pravým
Jorozuměním pro požadavky nynější doby pro za
-hování pomníků umělecké tvorby naších předků.
A celá zdánlivě zdlouhavá procedura úřední před
vykonanou opravou je pro každého duchovního
správce daleko přijemnější, nežli potom nekoneč
né vyšetřování samovolně podniknuté opravy.
Nedá se apříti, že přílišní horlivci z neznalosti na
dělali daleko více škod na uměleckých památkách,
nežli ti, kteří vůbec nic neopravovali. Jsme -tedy
duchovenstvu upřímnou radou, aby vždy obrace
lo se v přední řadě k c. k. konservátorům o zna
lecký posudek při zamýšlené restauraci, protože
se tím zhostí úplně vší zodpovědnosti vůči veřej
nosti a získá naději, že se konservátor zasadí o
státní subvenci v případech vážných. Dnešní doba
přeje restauraci památek a státní správa hnutí to
to také podporuje.

Na jakém ohmlse sváří realistická věda. >Pře
hled« dne 28. listopadu píše: >Humanitní methodo
logii a loyální realismus prof. Masaryka osvětlil
professor Joseí Pekař významnou odvetou, kterou
dal na článek Masarykův >Ke sporu o smysl če

Doby<. V posledním sešitě »Českého časopisu hi
storického« glossuje prof. Pekař odpověď Masa
rykovu obsaženou v oné stati a obracející se proti
úvaze »Masarykova česká filosofie.« Masaryk po
jal totiž svůj úkol tak, že prof. Pekařovi vyspilal,
ale jeho vývody nevyvracel; že se obmezil na řa
du úsudků pohodlně obecných, kde prof. Pekař si
žádal zjištěná fakta; že sem tam připojil poznám
ku založenou na logických skocích a účinkující jen

pravou míru poslední domnělé argumenty Masa
rykovy, takže se mu podařilo bezvadně prokázati
nevědeckost badatelské methody prof. Masaryka.
Ale při tom napsal prof. Pekař několik vět zname
nitě charakterisujících poslední vývojovou fási za
kladatele českého vědeckého realismu. Věty ty ci
tujeme jako význačné doklady dějinné: >»Vím,že
tón odpovědi prof. Masaryka způsobil v odborných

"kruzích — a to i u dosavadních straníků jeho —
úžas. Přes to, že povaha jeho útoků je taková, že
nemůže uraziti, lituji upřímně, v zájmu prof. Ma
saryka samého, že něco podobného mohlo býti vy
tištěno pod jeho jménem a že zůstane s jeho jmé
nem spojeno. Třeba předpokládati omluvou, že
prof. Masaryk psal ve velkém rozčilení, jež mělo
nepříznivý vliv na klid jeho úsudku a že v denních
půtkách politických a žurnalistických utrpěla mno
ho způsobilost jeho dáti se v diskussi methodic
kou.« — »>Mohlbych skončiti projevem potěšení,
že odpověď Masarykova dala mi v tom, co jsem o
nevědeckostí methody jeho dokazoval, cele za

pravdu. Nemám té radosti, naopak lituji toho, že
se to stalo způsobem tak překvapujícím. Prof. Ma
saryk mne usvědčil z omylu jen na tom místě,
kde jsem rozpory nedůslednosti a nemethodičnosti
jeho byl ochoten vykládat z jeho mocného zaujetí

sím se vzdáti.«

Dodáváme, že exaitovaný romantismus málo
kde nalezl v historii a filosofii tak horlivé pěstite
Je, jako ve straně realistické. Vybuchovala lesklá
fráse za frásí, aniž pánové promyslili, zda se dá
zdůvodniti reálními dokumenty. A fráse stohlasou
ozvěnou papouškovány jako neomylná dogmata.
A když se dostavila reální kritika samých uvážli
vějších pokrokářů, bylo na argumenty odpovídáno
metivým osočováním. Jem lo vzbuzujeobdiv, jak

tak jasně již dávno věcně zkritisoval pavučinu, kte
rá byla prodávána širým vrstvám jako pravé hed
vábí.

-——o—

Katolici a protestanté v Číně. Šíření křesťan
ství v Číně je značnou měrou brzděno růzností na
uk, jež se lidu hlásají. Různé protestantské sekty
mají své vlastní nauky a nemálo Číňanů, kteří při
jdou s hlasateli těch nauk do styku, diví se tolika
konfliktům. Nyní zaujaly protestantské missie v
Číně silnou posíci. Mají 5000 missionářů Ameriká
nů a Evropanů a asi 11.000 domorodých pomoc
níků. Fondy jejich jsou skvělé a ve 2 letech uvedli
do oběhu 2000 knih psaných čínsky. Několik čel
ných mužů, jako na př. dr. Sunjatsen, hlava revo

je katolík), Lijuenhung, vicepresident a Vitinfang,
ministr zahraničních záležitostí, jsou protestanti.
Než přes to je počet protestantů dosud nevelký,
totiž 280:000, kdežto katolíků je v Číně dnes
1.350.000 a roční přírůstek jejich obnáší 74.000.
I mezi nekatolíky jeví se veliký zájem pro kato
licismus a guvernéři i jiní vysocí úředníci vychá
zejí kněžím katolickým vstříc se vší laskavostí a
ochotou. P. Vólling podotýká, že budou-li katolíci
evropští podporovati missie v Číně, bude církev
kdysi bezpochyby nástupkyní budhismu.

Poslanec Juriga prý zradili Slováky. Tak a
spoň hlásá pokrokový tisk, který každou chvíli
vyhodí některého konservativce z národa. Kdyby
zprávy pokrokářské o zradě národní spolu s klet
bami patentovaných vlastenců byly správny, pak
by už po Slovácích a Češích bylo veta. Zbyla by
tu pouze hrstka lidí, kteří oddaně přisluhují židům
-—i německým. A tihle lidé by přece nemohli re
presentovati národ. Ale »dějiny jdou a usmívají se
Ironicky.« Čím dále od pokrokářů, tím jest s ná
rodem lépe. .

tedy patrně z národa musili vypadnouti všichni
organisovaní katolíci, protože valná hromada obce
sokolskéje dalado klatby.

Kdo trhal národní jednotu slovenskou, to vědí
nejlépe slováčtí masarykovci, kteří se pustili do

hradně do vlastních rukou bašty, vybojované od
statečných katolíků. Došlo přirozeně k přestřel
kám, katolíci se bránili. Sám Hlinka vrhl silné svě
tlo na »opravdovost< | pokrokářských vlastenců,
předáků, kteří v čase nejhorším dovedli největší
břemena strčiti na krk katolickým kněžím a když
došlo k vyšetřování, samého Hlinku zraditi a tak
se vyhnouti žalářování. Hlinku začali pronásledo
vati fanatikové, kterým tento.kněz svým utrpením

ré se finančně vykrvácel.
Jaké byly tendence sobedkých pokrokářu.

poznalo se již hned dle prvních útoků. Hlinkovi se
začalo vyčítati, proč vítal biskupa Párvyho, když
tento jako arcipastýř přijel do Ružomberka biřmo
vat. Hlinka k uvítání neučinil nic mimořádného.
Zachoval se tak, jak se zachovati musil, nechtěl
li zbrklostí poškoditi těžce celou svoji národní a
kci. Kdyby byl nevítal, byly by zavířily na Tatrách
nové maďaronské pomluvy, že Hlinka není sku
tečným katolíkem. Ružomberský farář odňal ma
ďaronům zbraň, na kterou lačně čekali, aby jej u
bili. Nevítal Hlinka biskupa jako politického od

dále. Masarykovcí čeští stále utužovali styky s ma
sarykovcí slovenskými, vyhýbajíce se úzkostlivě,
aby nemusili zavaditi o nejhorší, bezcitné nepřáte
le slovenského lidu — maďarisující Židy.

Za těch okolností musilo dojíti rozhodně ©na
Slovácku k rozluce. Pokrokářská lučavka urychlila
proces. Jestliže na čas dán byl katolíkům na za
kročení národní rady slovenské pokoj, začaly po
zději útoky nové.

Jestliže tedy nyní Ferdiš Juriga přistoupil ke
„Katolické ludové jednotě«. vykoná v ní pro svůj
národ daleko více, než kdyby dále setrvával v
područí pokrokářů. se kterými — zrovna jako v
Čechách — spojují se k veliké ofensivě prote
stanté.

Zpráva Jurigova o »národní zrádě«. V »Slov.
Ludových Novinách“ píše Juriga dne 29. listopadu:
»Svátojurský dekanát uzavrel a za kňazsků po
vinnosť každému svojému duchovnému naložil, a
by v svojej fárnosti utvoril katolícku Jednotu. Do
tohoto dekanátu patrí aj katolícka fara Vajnory,
kde je farárom Ferdinand Juriga, krajinský vysla
nec Slovenskej ludovej strany. Pri priležitosti pri
šiel tajomník katolíckej Jednoty do Vajnor. Lud
sa shromaždil v škole. Ovšem. že také shromaž
denie neměže byť bez duchovného, jestli nechce
upadnůť do upodozrenia pred svojim pobožným
Indom, že ako farár je nepriatelom katolíckych
spolkov. Nemóže vystať tým menej, jestli mu to
nakladá za povinnosť naloženie dekanátu. Farár
vo škole napred pozdravil shromaždených a v
chladnej reči odporůčal slušno vypočuť tajomníka
Katolickej Jednoty. Tajomník prednášal o výho
dách katolíckej organizzácie. Jasno a zretelne sa
vyjadril aj o slovenčine, ktorú žladal do škól, do ú
radov a k sádom, aby ludu všetko aj v materčínc
doručované bolo. Pri spomienke slovenčiny všetci
shromaždení hlučné súhlasili. Po reči tajomníko
vej sám pán rychtár zvlášte vyjadril tůžbu za slo
venčinu v písmach. Tomu tajomník v mene Jed
noty čestné prisvedčil a vyjadril sa, že Jednota
nikdy proti slovenčine nebude, bo, čo uznáva ob
čanom jednej materinskej reči, nemóže odopreť
katolíkom inej materinskej reči a vyučovanie ma
terčiny žiada nielen v ludových školách, lež aj v
stredných a vyšších školách.«

Na to uvádí Juriga vlasteneckou řeč, kterou
při té příležitosti promluvil. Uznal potřebu obrany
víry, ale zdůraznit vzletnými slovy i potřebu há
jiti práva slovenčiny. Pokračuje pak: »Nezaprel
som mačný máčik mojho slovenského presvedče
nia, ba opačne, vzal som na plecia bremeno no

!

prevádzať touže neohroženostou. jak na shromaž
deniach stolice lebo snemu. A nielen oprávnený,
lež povinovatý sa cítim k tomu boju, ako sloven
ský ludový vyslanec, aby som sa ohradil proti to
mu, že by maďarská ludová strana pre seba a pre
maďarstvo zaujala Jednotu, v ktorej je dne 58, píš
páťdesiat osem tisíc čestných Slovákov, Katolická
Jednota nesmie slůžit politike maďarskej ludovej
strany. Oprávnený sa cítim k tomu, ako tajomník
slovenského katolíckéeho pracovného výboru, kto
rý uzavrel žiadať práva pre Slovákov od katolíc

tora anebo jiné své představené. | ti úředníci, kte
rým se ve státě málo co líbí, kteří působí čile v
národních spolcích, dostaví se v bezvadném úboru

veného. Ale nyní znovu se ozývá hlas, že prý
Hlinka udělal národu ostudu tím, že se >pokořil«
Párvymu. S dovolením: co by se mělo souditi o
těch universitních profesorech, kteří sice na schů
zích silně brojí proti všelikému církevnictví, odpo
ručují bezkonfessijnost a přece jenom sami v cír
kvi zůstávají? Ti se tedy k vůli kariéře také hlu
boce koří těm, kteří jim nějaké vyznání státem
chráněné předpisují. A co učinili pokrokáři pro
Hlinku, aby vítati nermusil? Vždyť přece“ dobře
věděl, že se zde nejedná o věc dvou osob, ale o
všeobecný zvyk církevní, který posud jinde poru
šen nebyl, »Braň se, Kozáče, sám! My tě budeme
špehovati. Nepřívítáš-li, vysmějeme se ti. Přivítáš
li, máme pro tebe připravenou kletbů v kapse.«
Což na tom, že Hlinkovy »>Ludové Noviny« psaly
celý čas s takovou úzkostlivou náboženskou snáše
livostí, že se vůbec nepoznalo, zda jsou redigová
ny katolíkem? Ani v nich nebyla uveřejňována o
brana proti těm, kteří napadali věroučné články cír
kve katolické. Musilo se však štváti proti Hlinkovi a
jeho přátelům za každou ceny. A proto konečně
nastoupila se strany katolické vnucená obrana. S
notorickými volnomyšlenkáři rozhodně nemohli jí

ap ruku v ruce duchovní správce katolickéholidu. “
Pokrokářský tisk i v Čechách -volal, aby do

šlo k tříbení duchů na Slovensku. Vítal první 24
svit kulturního boje. Byl sice na chvíli zakřiknut
od katolického tisku moravského, ale pokračoval

o

čiská, lež musím isť pred jej radu. jak sv. Pavel
apoštol išiel pred athenský areopag, pred shromaž

seba s vedomím vážných ludí v národe, ktorí ne
stůpili do Jednoty, lež vonku čakajů na výsledok,
shromaždení súc okolo »Slov. Lud. Novín«, aby čo
najostrejšie uderili na Jednotu, jesli by sa slo
venčiny zastať nechcela. Ludia, ktorí dalej vidia
ud nosa, vedia, že už odbila dvanásta hodina, aby
katolicka Jednota jasno a verejne odpovedala na
otázky: Čo myslíte o slovenčine? Čo o maďarizá
cii v škole, v kostole, v cirkvi?!

Zásadník, programm boja pre tých 58 tisíc
údov katolíckej Jednoty v této body shřňam: 1.
Žiadame, aby katolícka Jednota prijímala sloven
ské dopisy a na ne slovensky odpovedala. 2. Žia
dame, aby správu svoju tak složila, že by boli je
den podpredseda, pokladník a tajomník a dvaja
dozorcovia Slováci. 3. Žiadame, aby v správnej
rade Slováci boli zastůpení dla pomeru ich počtu.
4. Žiadame, aby sa v cirkvi za to zasadila, že by
prestalo natískanie maďarčiny v chrámoch a pri
vyučovaní náboženstva v škole. 5. Žiadame, aby
sa v cirkvi za to zasadila, že by sa vo všetkých
školách každé dieťa náboženstvo učilo v mater
čine. 6. Žiadame, aby sa v cirkvi za to zasadila, že
by sa v semenišťách reč veriacich priísno vyučo
vala a duchovným slovenského katolíckeho ludu
len taký duchovný a katolický učitel móže byť,
ktorý je v slovenskej reči úradne zkúšaný. 7. Žia
dame, aby sa v cirkvi za to zasadila, že by všade,
kde maďarské služby Božie, kázne, spevy a mod
litby uvedené boly bez potreby, čím skór vyzdvíh
nuté boly. 8. Žiadame, aby sa katolícka Jednota
za taků cirkevnů samosprávu zasadila, v ktorej
má byť slovenčina rovnoprávna s maďarčinou, 9.
Žiadame, aby všetky svoje spolky, hospodárske



vala, ludmi Slovákmi. 10. Žiadame, aby v jej poli
tickom účinkovaní na slové m kraji len takých
ludí podporovala, ktorí súzá slofenčinu v školách,
úradoch a pro súdoch.«

Jak referuje péro, dychtivé po krváckých sen
sacích. Klassickýpříklad, jakým nepoctivým způ

du- v ranním čísle ze dne 28. listopadu. Píše totiž:
»Hrozný případ z kláštera Machataristů ve

Vídni. (Šílený mnich uvězněn 26 let v hrozném sta
vu v cele klášterní.) Na hrozný případ přišly v
těchto dnech vídeňské úřady: V klášteře Machata
ristu byl nalezen v uzavřené prostoře šílený muž,
innich, úplně zanedbaný a spustlý, plný hmyzu,
nemytý, nestříhaný, s dlouhými nehty. Zjistilo se,
že mnich už je 26 let jako šílenec vězněn v klá
šteře. Nešťastník byl vyproštěn ze svého vězení
a dopraven do ústavu choromyslných na Steinhof.
Dosud není náležitě objasněno, že takovou řadu
let mohl být člověk v klášteře vězněn, aniž o tom
úřady wněly nějaké tušení. Případ se přísně vy
šetřuje.Kaféředošlytyto podrobnosti:Z Vídně,

27. listopadu. (Tel.) Hrozné věznění šíleného mni
cha odhalili dva vídeňští lékaři. Policejní lékař
Lipšic byl upozorněn, že mnich Raimud Baranč je
v klášteře vězněn. Dr. Lipšic šel do kláštera a žá
dal, aby mu byl předveden mnich Baranč. Po dlou
hém zdráhání byl lékař správcem kláštera k ne
šťastníkovi odveden. Lékař spatřil v pusté cele na
trošce nečisté slámy 66letého hledaného mnicha
Baranče. — Na to byl ubožák převezen do ústavu
pro choromyslné. — Strašný zločin klášterní sprá
vy vzbudil v celé Vídni přirozeně veliký rozruch
a stane se jistě světovým klerikálním skandálení.:

Téhož dne však referoval sám »Čas«: »Fana
tický mnich zešílel. Mnich z řádu Mechitaristů P.
Rafael Barancz, teolog a filosof, požívající ve svém
řádu vážnosti jako missionář a učenec, musel být
na žádost vídeňského konventu převezen do blá
zince v Steinhofu, což se stalo po vyšetření poli
cejními lékaři. Mnich Barancz byl už několikrátz
nařízení představených a klášterních svých bratří
psychiatry prohlédnut, ale přes podivínství ne
mohl být internován v ústavu pro choromyslné.
>Neue Fr. Presse« ze dne 27. listopadu, podávajíc

vyvrací pověsti, které kolovaly ve Vídni o P. Ba
ranczovi. O Baranczovi se totiž roznesla pověst,
že byl v klášterní cele nalezen v naprosto zbě
dovaném stavu, uvězněný jako oběť hrozného tre
stu. Zatím P. Barancz přeháněl řádové předpisy
do té míry, že byl opravdovým asketou. Bičoval
se, spal na slámě a zanedbával úplně svůj zevněj
šek. Poslední dobou se u zfanatisovaného rnnicha
objevily kromě toho znaky chorobné zádumčivo
sti, melancholie. Zavíral se, nedával odpovědi ani
na volání ani na klepání. Nejedl, nepil. Seděl jen
na slámě ve své cele, drže v rukou cáry starých
novin. Policejní komisařství okresu Neubau na přá
ní kláštera násilím otevřelo celu a pomatený mnich
byl odvezen do Steinhofu.«

Krváckou zprávu po způsobu >Práva Lidu«
přineslo i »České Slovo« a jiné protikatolické listy,
které pak lží svých neodvolaly.

Kdyby se jednalo o rabína, jistě by se napřed
informovaly na místě kompetentním o pravém sta
vu věcí. O rabínovi nepřinesou nepravdivou kom
promitující zprávu nikdy.

Také věda. | Jak dovede »Volná Myšlenka«
házeti před zraky užaslých dobráčků třpytné gra
náty pod pseudonymem nefalšované vědy, jest 0
becně známo. Vědou se začíná a vědou se končí
tam, kde jsou vlastně jen mátožné dohady. Papou
škují se zastaralé fráse, šťárá se v odbytých spl
sech Renanových, nepoctivě se ohřívá bezcharak
terní lež o »papežce Johaně«, která nikdy nežila.
A dokonce se začalo tvrditi, že nežil — sám Kri
stus. Tak políčkovat historii, tak se vysmívat svě
dectví nesčetných prvních mučedníků, tak nejap
ně vyčítati nevědomost nejchytřejším katanům
prvních křesťanů — to dovede jenom volnomy
šlenkář.

Tedy napřed dle pastora Drewse, že Kristus
nežil. Kdyby tohle bylo pravda, měli by pohanští
filosofové a císařové v I. století proti křesťanství
tak mohutnou zbraň, že by byli rozdrtili zcela bez
krveprolití společnost křesťanskou jako mraven
čí hromádku. Když však volnomyšlenkáři seznali,
že takové sousto jest pro lidi rozumné naprosto
neztravitelné, začalo se z jiného konce. »Přesní«
vědátoři opustili náhle neomylnou vědu Drewso
vu a snažili se lapiti něco pro své protikřesťanské
cíle z Harnacka — z učence, který řízným způso
bem sešlehal Drewse a jemu oddané kývaly. Tedy
nyní zase, že Kristus přece jen byl živ. Ale — k
tomu se musí zase mrzačením historie dodati, že
byl jeho život jinaký, než jak nám hlásá církev.

Zkrátka za vlasy se dá tahati všecko. A ob
myslní sofisté dovedou z každého bochníčkuulo
miti kousek spálené kurky pro sebe.

Ale »vědě«, která tančí tak ukrutnou tarante
lu, řekne člověk rozumný: Pánové, tvrdíte-li, že
rozsáéváte po českých luzích símě vědy zdůvodně
né, exaktní, proč najednou popravujeté to, COjste
rosnesli ústy a tiskem mezi nejširší davy.jako ob
jev nejpravdivější? Spějiejte, až se opravdu pou

jste před chvilkou tvrdili. —a pak teprve vyložte
vědu na krám.

Nekorusovaná mocné: Pařížské >Les
Annaleš<při příležitosti smrtí baronky 0. Roth
schildové v Paříži mají článek o velikosti jmění
rodiny Rothschildů. Jmění to se páčí na 10 miliard
korun a není možno po rozdělení »pěti Frankfur
fanů«, aby zůstalo v jedněch rukou. Jmění Roth
schildů je čtyřikrát tak veliké. jako jmění Rocke
fellerovo a desetkráte tak véliké jako jmění Asto
rovo. Kdyby bylo Rothschildovo jmění uloženo na
4 procenta, vynášelo by ročně 40 milionů korun,
nutno však uvážiti, že většina kapitálu Rothschildů
nese úroky-daleko vyšší, takže jejich jmění roste
přibližně každé dva roky o jednu miliardu. Dům
Rothschidův je jedním z nejmocnějších obchod
ních domů světa. V Lancashire má ohromné přá
delny, v Německu a Rakousku mnoho uhelných
dolů, v nichž ročně dobývají se miliony tun uhlí.
V Brasilii zabral Rothschild lesy ve velikosti ce
lých království, a v nich těží se pro něho šťáva
kaučuková. V Persii má nejkrásnější továrny na
koberce, ve Španělsku má doly na olovo a zinek.
Hlavní roli hraje Rothschild v sibířském obchodu
dřevem, v jižní Africe má zlaté doly, v Australii
má celá města, nemluvě ani o tisících domů ve
všech hlavních městech Evropy, které mu patří a
z nichž bylo by již také veliké město.

Noviny vzpomínají si, co se stalo před sto le
ty! Jak císař Napoleon I. se zbytky své armády
musel utéci z Ruska. Před 100 lety 19. září 1812
zemřel však někdo, který byl větší nežli císař Na
poleon; byl to židovský bankéř Mayer Amschel
Rothschild, zakladatel peněžní dynastie Rothschil
dů. Mayer Amschel ztratil smrtí otce, když mu
bylo 13 let. Nejprve chtěl býti rabínem a studoval
talmud, potom šel za bankovního úředníka k bo
hatému souvěrci Oppenheimerovi, ve Frankfurtu
nad Mohanem založil si vlastní obchod: malý krá
mek se starými mincemi, a nabyv důvěry velikého
boháče, hesenského vladaře Viléma, obchodoval
s jeho směnkami, a dostav do uschování 600.000
liber sterlinků, na londýnské burse vyhrál s nimi
šikovnou spekulací své první miliony. A jak už
tady byly první miliony, šlo to rychle ku předu:
synové jeho Amschel, Šalomoun a Nathan usadili
se v Paříži, Londýně a ve Vídni a pomáhali otci.
Vydělali nejvíc půjčkami v napoleonských válkách.
Teď rothschildovská rodina má svého jmění 10 ti
síc milionů, finančně a hospodářsky ovládá celou
Evropu a pomocí souvěrců v Římě, Oděse, No
vém Yorku vládne světu. A před sto lety starý
Mayer Amschel Rothschild měl malý krámek! O
křesťanských milionářích amerických čteme, jak
zakládají hvězdárny, knihovny, ústavy vědecké,
jak fedruji mír mezi národy, rozšíření bible, školy,
musea — Rothschildové výhradně hrabou peníze
na hromadu stále větší.

Kdo ro e u c. k. finanční prokuratury nad
záležitostmi katolické církve? Deváté oddělení ví
deňské c. k. finanční prokuratury sestaveno jest
následovně: Přednosta: dr. Karel bar. Neuberg,
křesťan. V úřadě samotném úřadují následující ži
dé: dři.: Stock, Barach, Ornstein, Perutz, Storck
a Ofner. Od nového roku nastoupí na místo bar.
Neuberga. který jde do výslužby, žid dr. Stock a
tak bude celé deváté oddělení obsazeno samými
židy. Toto oddělení však je výhradně pro záleží
tosti katolické církve. Rozhodují tudíž při úřadech
v Rakousku o věcech katolických židé. To vy
světluje také tu »ochotu«, s jakou tento úřad vy
chází vstříc, jedná-lise o stavbu kostela, fary neb
podobnou záležitost. — A v Praze to není o nic
lepší.

Další etapa židovské agsimilace. V minulých
dnech konal se v Berlíně sjezd delegátů židov
ských organisací, náboženských obcí a spolků ce
lého Německa, na kterém bylo usneseno, aby pro
fessor dr. Julius Reach v Berlině vypracoval sta
novy všežidovské organisace pro celé Německo.
Zároveň bylo usneseno, aby se sestoupil odbor,
který by dopodrobna vypracoval statistiku všech
židů, nalézajících se ve státní službě v Německu
u soudů, policie, drah, pošty a pod. — Proč zrov
na tuto okolnost zjišťují, netřeba podotýkati,

Tedy další etapa — ti lidé, kteří úsitovně od

stále houževnatěji proti Arijcům pod štítem víry
židovské, na základě konfessijním. n

Ústřední svaz tkalcovských výrobaích
čenstev ustavil se dne 24. listopadu na valné hro
madě v Červ. Kostelci. Jest si přáti, aby všecka
družstva a společenstva tkalcovskástala se co
nejdříve jeho členy a svorným a společným postu
pem pomohla tak prakticky řešiti otázku svépo
moci domácích tkalců. Vítáme tohote bojovníka co
nejvřeleji a doporučujeme všem interesentům, a
by si vyžádali další informace od kanceláře Ú. S.
tk. výr. spol. v Hronově a. M.

ivuesinici, tšěto 901 O nově zřízeném kar
telu továren na podešve a řemeny píše 3. t. m.

»Čas«: »Podloukém aobtížnémvýlodnávání poA-1A4Amal danánlAa"

[oslelní práce
pozlacovačsíkéa řesbášslké,

snovauřízenía av oltářů, soch atd. odborně, levné a tolidsč provádíJOSEF MIEUL.EC,
um“lecký závod v Hradci Králové.

- Četnéuméní- od věd. duskov úřadů k disposici

várníků podešví a řemenů. Z veškerých firem to
hoto odboru, jejichž roční obrat obnáší asi 120 mil,
K, přistoupily do 1. prosince ke kartelu firmy s 0
bratem přes 70 mil. K a soudb se s určitostí, že až
na 3 až 4 firmy přihlásí se v nejbližších dnech ve
škeří ostatní interesenti k zamýšlené organisaci,
takže bude uskutečněna před uplynutím tohoto
měsíce. Zamýšlí se utvořiti společenstvo uherské a
společenstvo rakouské pod firmou: Nákupní, pro
dejní a úvěrní společenstvo sdružení továrníků po
dešvů a řemenů, spol. s r. o. Rakouské společen
stvo bude mít sídlo ve Vídni s právem zřizovat
odbočky na různých místech. Společenstvo je zří
zeno na dobu do r. 1923. Řadou ustanovení uprá
veno je fixování kontingentů, minimál. cen a nor
mativní kalkulace, "organisace prodeje, smluv ray
onových a kontrola dodržování smlouvy. Dále u
pravuje kartel také otázku zřízení exportního a 0
chranného fondu pro exportní premie.<

Tedy hotovo! Kteří lidé budou tvořiti v kar
telu devadesátiprocentní většinu? Žid a kůže — to
už patří tak dávno dohromady, že není potřebí vy
světlovati. Až obuvníci, řemenáři, sedláři a jiní živ
nostníci budou nuceni zdražiti své výrobky, odne
sou roztrpčení konsumentů sami jako před něko
lika lety, když cena kůže neobyčejně stoupla. Ži
dovský kartel bude nyní triumfovati ještě více a
poškodí statisíce lidí.

ROU

Národohospodářské hlídka.
Haličské místodržitelství proti spekulantům s

lidskou hlouposti. Místodržitel hrabě Bobrzynski
dává vyhláškami uveřejniti, že úřadůmudělen byl
pokyn, aby vystoupily proti rozšiřování nesmysl
ných pověstí, jimiž se svádějí lehkověrní lidé, a
by vybírali vklady, svěřené spořitelnám, aby pro
dávali spořitelní knížky pod cenou a aby promě
ňovali papírové peníze za značně menší obnosy
kovové mince.Obyvatelstvo varuje se v této vy
hlášce, aby nedávalo víry lživým pomluvám ne
svědomitých spekulantů, kteří sledují zavržení ho
dné účele. Rozšiřovatelé znepokojujících pověstí,
kteří využitkují podvodně lehkověrnosti chudých
lidí, budou pohnáni- ku přísné zodpovědnosti. —
Tedy teprve teď! Ale vždyť jest přece známo, že
židovští čachráři v Haliči již před měsícem faleš
ným předstíráním okradli vkladatele o miliony. Za
číná býti jejich podvodné řádění trestným. teprve
po této vyhlášce? Budeme čekati zprávy, kolik
těch podvodníků bylo dáno za laciný výdělek za
mříže.

Zadlužení českých okresů. Dle výkazu zem
ské statistické kanceláře království Českého jest
stav dluhů 134 okresů r. 1910 korun 52,948.772,
kdežto stav jmění téhož .období jenom 32,630.074K.
Značný vzrůst těchto dluhů, datující se od roku
1895, je při nebývalé finanční tísni země jistě zje
vem povážlivým.

Nemístné znepokojení vkladatelů. Před něko
lika dny uveřejnil vládní list »Freradenblatt« pro
jev, ve kterém velice drasticky ukazuje nesmysl
nost různých pověstí, které ku znepokojení vkla
datelů vedou. Mluví se jednak o tom, že jmění spo
řitelen a peněžních ústavů vůbec bude použito stá
tem k účelům válečným a mluví se také o tom,
že nepřítel může jmění peněžních ústavů skonfi
skovati. Vskutku jest podivno, jak je možno tako
výmto pověstem uvěřiti. Vždyť právě v menších

"městech, o které tu jde, musí býti i malému vkla
dateli známo, že ani spořitelna, ani jiný peněžní
ústav peníze, které vkladatelé u něho ukládají, ne
ponechává. ve svých pokladnách, nýbrž že hned

venkovskému vkladateli musí býti známo, že pe
něžní ústav, v první řadě spořitelna, ukládá pe
níze v jistých hypotékách a jest v pravdě nepo
chopitelno, jak si malý vkladatel představuje skon
fiskování jmění takovýmto způsobem 'ufoženého.
Vkladatel žádá ze svých peněz úrok a dovede za
jisté pochopiti, že kdyby peněžní ústav ponechával
hotové peníze u sebe a nenechával je dále praco
vatá, nemohl by vůbec úrok vypláceti. V peněžních
ústavech. pomechává se všdy jen nejnutnější ho
tovost. která ostatně v největším počtu připadá
činí jen část vlastního jmění ústavu. Aleanř fato
hotovost nemí ovšem v nebezpečí. Doatácí stálnemůžesáhneutiaasoukromýmajeteřajun
pochopštelno;.jak:danotěslejc. isinftujesmíse“séra
ny státu.deobouse. taichoužbvnatěúdržovatůbpš

-Lbnadahnárau niámadi na Fnit dasitilatí ve smol



-ch státech nedošlo. Ale -ani nepřítel nesmí
ně. hotovostí soukromých ústavů a ačko

před několika lety potvrzena mezinárodgd-M

ných činitelů v krajích, kde znepokojení se šáří.
čeliti u poučováním-prostého lidu,a není:pochy
by, že v tomto směru inóhlo by působiti velice 6
-činně i učitelstvo. U nás bohudíky zjevy tyto ně

nech v českých zemích nebylo až dosud níc sly
Jeti Jak řečeno, projevuje se tu nesporně důsle
-dek vyššího vzdělání všeobecného i hospodář
ského.

Kdo zdražuje. maso? Několik členů brněnské
ústředny pro zpeněžení dobytka nabídlo hándříři
4 krávy vážící 793 kg. Dobytčí handlíř nabtdi 1060
K. Krávy neprodali, nýbrž zabili a prodávali kilo
cemmasapo 1K50h; utržili 1326K, tedyo 266
K více, ačkoliv maso prodali kilogram o 33 hal.

laciněji než řezníci, což pro kupitele znamená
zisk 301 K 34 h, tedy celkem více 561 K 34 h. Z
příkladu je patrno, kdo zdražuje maso na účet rol
níka i spotřebovatele.

a Los zdarma
na zlatý prsten aknihyobdrží ten, kdo

koupi kapesní kalendář na rok 1913
o organisátor.“-- Velicecenný

obsah:- Cena70 hal.-jednotlivýpoštou
90 hal. — J. Hradeckého „Křesť. sociální
zpěvník Orelský a národní.“ Cena brož.
20 h, vázaný40 h. —Objednati lze u red.

3. Polýka v Hradci Krát.,Adaibortinum.

Školský obzor.
Poměr počtu učitelů a učitelek na školách v

Evropě a Spojezých Státech amerických udává
příručka ženského hnutí takto: Spojené Státy 70.300
učitelek na 6.300 učitelů, Portugaly 22.000„učitelek
na 2.300 učitelů, Anglie 66.300 učitelek na 26.200
učitelů, Skotsko 7.000 učitelek na 4.000 učitelů,
Italie 31.800 učitelek na 18.600 učitelů, Irsko 7.000

učitelek na 6000 učitelů, Francie 49.400 učitelek
na 56.300 učitelů, Rusko 22.400 učitelek na 38.700

itelů, Švýcary 3.600 učitelek na 6.400 učitelů,
édsko 2.600 učitelek na 4.900 učitelů, Dánsko

1,800 učitelék na 4.508 učitelů, Rakousko 20.000 u
čitelek na 51.500 učitelů, Uhry 5.900 učitelek na
20.300 učitelů. Země jsou seřazeny sestupně dle
procent učitelek. Nejvíce učitelek mají tedy Spoje
né Státy americké. — totiž 92 proc. -—-a nejsméně
Uhry, 18 proc. V Německu je průměrně 15 proc.
učitelek.

Školní lékař má býti dle nového zákona v Bá
densku všude tam ustanoven, kde ve škole vyu
čuje nejméně 10učitelů.. Jeho úkolem je zdravotní
dohled na školu a tělesné vyšetření dítek. Školní
lékař je řádným členem místní školní rady.

Proč trvají katošíci na konfessloneiní škole?
Na tuto otázku odpovídal na letošním sjezdu ka
tolíků v Cáchách prof. dr. Rosenberg těmito dů
vody: :

" 1, Protože ji máme, sdědili jsme ji po otcích
a nedáme si ji vyrvati.

2. Protože řádná výchova
na podkladě náboženském. Morálka bez nábožen
ství jest pro výchovu bez významu, protože nedo
dává člověku síly odporu proti nástrahám zla ani
vnitřního ani zevnějšího.

3. Protože škola má za úkol sprostředkovati
dětem statky kulturní. Nejvyšší a nejdražší sta
tek je křesťanské náboženství se svými bohatými
poklady neklamných pravd a účinných prostřed
ků milosti.

4. Protože děti patří rodičům, jichž největší
povinností je starati se o jejich časné i věčné bla

ho. Této povinnosti odpovídá též právo, pro děti
takovou školu žádati, která odpovídá obojímu
blahu.

5, Protože děti patří státu. Národnostní výcho
va mládeže je podporována výchovou konfessio

národy, národové bez náboženství byli vždy ná
rody zanikajícími.

6. Protože konečně děti též církvi náležejí.
Škola musí je tedy navykati na život v církvi a s
církví a to-je jedině možno ve školě konfessionelní.

Politika nepatří do kostela. Tak opakují bez
ustání naši protivníci. Ovšem udělují generální par
don Košutovi (maďarskému Žižkovi), Rterý v ko
stele mějvelikou rarolncienářskou řeč.A. není u
nich ničí žeani slovem nepokfrají soc.

demokratif, MI U nár řečnilí. »Práňe < "o side basilej
ském: >Socialistický průvod proti válce, jenž se
«hromáždilna dvoře kasáren, prošel s rudýrni pra
pory, hudebními kapelami a zpěvem hlavními tří
dami města. našež vstoupil historického vele
chaisou t sv. Můnatoru,kdeŠagpřVsDictvěTpo

licejního presidenta a za povolení evangelických
církevních úřadů konal se socialistický meeting a
řečníci Internacionály mluvili za obrovských pro
jevů vouhlatu s vysoké chrámové kazatelny.<

A rptuvla ae tam důkladná politika, když re
saluce nesmělá býti imimunisována ani v našem

v "rám se.stal místemvolnějšíhoslo
va politického než sněmovna. A že £ pronesené
odporovaly zžpimě protestamiským článkům víry,
netřeba. podotýkati. Z toho pateno, S kým se pro

A kdo dříve byl čijejší v protestech proti ko
stelní pojitjca, než 309. detaokraté?

Zasedůkaz jak vládnouklerikájevé. Semité
v Rakousku uchvacují rýchle velice výnosné úřa

nwakracil,postepalí 3 úsrtrěvem v hodnostech, mezi
c. k. zHzence dráhy a jinde těžce se dostane kato
Hi, kdesý neprojeví ochotustáti se soc. dem. po
platníkem. U státních zřízenců jest pense snesitel
ná, existence knězova jest ponechána vratké náho
dě,

Zemská finanční komise školská byla požádá
na, aby sc platilo kněžím do přespolních škol cho
dicím více, protože 20—30 hal. za | km cesty jest
obnos nedostatečný, protože se jím mohou vyká
zati i poštovní sluhové. Neplatí-li se za vyučování
náboženství v přespolních obcích nic, pak by pře
ce jenomměla zem. fin. komise počítati za cestu
zvláště v něschůdných zasněžených horách více,
než .obyčejnému poslovi. V tom však neučinila fin.
školská komise nápravy žádné.

Také ve- farní obci se neplatí za vyučování

lometry přirozeně odpadá také. Za vyučování od
4. třídy počínajíc stanoven až dosud pro obecné
školy obnos 1 K 20 h za hodinu. Nyní navrženo, a
by se platilo po 1 K 80 hal. V nižších třech tří
dách tak zv. přespočetných dosavadní roční paušál
(při i hodině týdně) činil 40 K, nyní zvýšen na 50
K. Ale k tomu dodáno: >V případě, že by v těch
to třídách vyučovala světská výpomocná sila u
čitelská, má se této za 1 hod. dostati odměny | K
80 h.< Sami jsme proto, aby se učitelstvu platy vů
bec zvýšily. A každý učitel obnos 1 K 80h vrá
vem nenazve odměnou zvlášť kavalírskou. Ale —
patrno, že výpomocné síle učitelské dá se hned
tolik, co se dává knězi — katechetovi počínajíc od
4. třídy, t. j. za 1 hodinu 1 K 80 h. Vidíme, že u
čitelské stesky přiměly konečně komisi k náhledu,
že se něco pro učitele státi musí. Ale protože kněží
tolik nehartusili, byli odstrčení. To snad proto, že
jest Rakousko zklerikalisované. Většina učitelstva
se hlásí k pokrokářům a volným myšlenkářům,
kdežto kněží udržují konservatismus, pracujíce V
duchu stávajících státních zákonů. Tu se tedy tá
ké ukazuje zřejmě, kdo lépe v našem státě pocho
dí. zda chvalořečník portugalských převratů, či
živel konservativní, státotvorný. Zkoušenému ka
techetovl, který má dvojnásobná studia, navrhně
se méně, než mladšímu učiteli. Kaplanům a fará
řům by takto vůbec nebylo pomoženo. A ti přece
mimo duchovní správu musí ještě vyřizovatí tolik
úředních aktů pro stát úplně zdarma!

Jen ať zem. finanční komise si uvědomí, jaké
diéty berou státní úředníci za cesty konané mimo
město, v němž působí a porovná to s těmi 20—30
kněžskými haléři 2a | km. Ale žádost o. desítiha
léřové zvýšení obnosu za 1 km komise odmítla!

Za ty třídy, do nichž kněz musí běhati i při
velikém zimním nečasu, má dostávati kaplan patu
šál 50 ročně (za 1 hodinu týdně), tedy skoro o
polovinu méně, než učitel, který daleké cesty ko
nati nemusí, maje školu v místě.

Tak se tedy. representuje >klerikální« Rakou
sko, odkazujíc kněze na štólové almužny a nutíc
je, aby si takové nejisté poplatky vybíralo i nali
dech, kteří katolicky nesmýšlejí. Jestliže by kněz
poukázal na to, že obec jest většinou soc. demokra
tická, odpoví se mu: >Co nám po tom! Pomoz si.
jak můžeš.« V protestantském Německu, Dánsku
a Anglii jest o kněze katolického zcela jinak po
staráno než v >klerikálním< Rakousku. A přece
tento stát požaduje na kněžích tolik úřadování!

Vyučování vaření a vedení domácnosti na 0
becných a měšťanských dívčích školách. Ministr
vyučování dr. Hussarek vydal před krátkým ča
sem nařízení o zavedení vyučování vaření a vede
ní domácnosti na dívčích školách. Nyní byly za
slány zemským školním úřadům pokyny, jimiž se
toto vyučování uvádí v platnost. Vyučování může
býti jako nepovinný předmět zavedeno na všech
školách, na nichž potřebné materialie (kuchyni, za
řízení atd.) dají místní činitelé:(země, město, okres,
rodiče, soukromníci). Zemské školní radě pone
chává se stanovení přesného učebného plánu, při
čemž má býti ovšem dbáno sociálního postavení
obyvatelstva. Učení má se díti vždy celé půldne.
Odporučuje se, aby za dozorkyně byly povolány

dámy, 6 jses známy jako dobré hospedyně, a
jež buloltépzor dolirovolkě a bezplatně vykoná
vat » -©ta abybylproučitelky,Amžvy

učenáňí - apsiven zvláštní kurš. Tyto kur
sy byly v některých korunních zemích právě zl

Radeonjejetpi.10

Literární zprávy
z Družstevního knihkupectví

vwHradoi Králové.
Právě vyšlo a doporučujeme pozornosti

P. 7. pánůdachovních:
- K
Žák: Řeči nedělní a sváteční . 2—
Foerster: Sebevýchova mládeže . 260
i'r, Pr. X. Novák: Alpský farář . 2—
Slavata: Přehled nábožen. dějin českých . —60
Váchal:Vademecom . ... -260
S'enkiewioz:Ve vírech,III.. . - 360

zoláště, Svatováclavská S ek váz.. . 2—
sláštů Apezonknjnmo13 praktickou kuchařskouknihu A. B. Seidlové: Kuchařka. — Obsahuje

přes 1000 receptů, jest skyostně upravena,
vázaná za K 3—, poštou K 3%.

Dr. Fr. X. Nováka: Kněžských problémů je jit
malý počet výtisků na skladě. Kniha tato
neměla by scházeti v duchovní knihovně.

Sebemenší objednávce věnuje se největší péče.
Obracejte se ve svých literárních potřebách na

Družstevní |Imihkupectví,nakladatelství,
závod hudební a papírnictví

v Wredol Králové, Adalbertinum.

Kapitolaomalinskémkřenu.
V Čechách pěstuje se nejlepší křen v Malíně

u Kutné Hory, na úpatí historicky památného kaň
kovského kepce již od 12. století. Zásluhou Cister
ciáků sedleckých, kteří ve 14. století stali se ma
línskou vrchností a zaměstnávají se polním ho
spedářstvím. upravili a zlepšili pěstování křenu,
stal se křenmalínský světoznámým. Již roku 1688
napsal historik Balbín: »Malínský křen jest již od
starodávna pro svou výtečnou jakost a chuť vše
obecně znám, než abych viděl se nucena jej zde
znovu vychvalovati,- Za časů Balbínových známo
bylo přísloví: »Jest dobrý, jako malínský křen.c
A náš básník Adolí Heyduk takto opěvá malínský

+1 Kfen: i

Z těch žírných polí malínských, (ea,
jimž Bůh tak požehnal, =
v ten vyčpělý náš horský jih 1.
hrsť sazenic bych vzal 4
a křen bych pěstil zas a zas,
jímž bystrota se vejší,
by lid náš — svrchovat je čas —
byl trochu čipernější.
Malínský křen požíval evropské, ba světové

čpavosi, ale hlavně pro bohatství látek, jež bla
hodárně působí na zažívací ústrojí. Ostré šťávy
-Silice — ve-keřenu obsažené, drážijí sliznici za
žívacích ústrojů, aby /hojsěji vytěĎovala látky
k rozložení pokrmů potřebné. Tím křen urychlu
je zažívání a číní potraviny stravitelněfšími. Proto
osvědčuje se křen při požívání potravín bohatých
na látky dusíkaté a bílkoviny, našemu tě velice
potřebné, ale těžko ztravitelné, jako jsou na při
klad luštěniny, vejce a inaso. Kdo trpí nervovým
nechutenstvím žaludku, nechť ke všem pokrmům
masitým používá křenu. Proti říhání, nadýmání a
žaludečním plynům odporučuje se polinouti na
noc před spaním kuličku strouhaného křenu ve ve
likosti lískového oříšku. Křen smíšený s medem a
řeřichou mírní kašel, hojí plicní neduhy a osvěd
čuje se při prudkých zápalech plic nebo pohrud
nice i při bolestech rhematických. — Komu by
nebyla známa křenová plagktě? Naše matky a ba
bičky užívaly křenevých placek jako universální
ho léku. Křenová placka podfažíňije povrch kožní,
odvádí částečně krev ze svého okolí a účinkem na
obvodní nervy mírní hlubší bolesti. Křen osvěd
čil se jako lék také při některých nemocech domá
cích zvířat, zvláště chřípěcí u koní s prospěchem
se hojí křenem a jeho listím.

Ale nemá každý křen této léčivé moci, aniž
hodí se každý křen jako koření k pokrmům! Ně
který len nejo Že zažívání pokrrů nepnáporu
je, ale působí přímo nechutenství a odfjor. Ale
pravě deřenmalitýdicýjest výbojným ožtětiée a o
světčeným. Můgene. Má-h totiě křen Mnátisladkou.
štiplavou chuť apříjemnou čpavost. má-li býti bo
hatna silice, podtaviky roziýl rá Výšipě
stován na výslunných polohách, v půdě dobře ri
golované, hluboké, kypré, humosní, písčito-slinité
se spodinou prosákavou. K zdárnému pěstování
křenu zapotřebí jest dobrých zárodků čili matek,
pilného vzdělávání křenovek a jisté -dovednosti.
Zdárné pěstování křenu vyžaduje značný peněži
tý náklad. A tyto všecímy podmínky ke sdárnému
pěstování křenu nacházíme v Malíně. Ležíť obec
Malín v teplé krajině na mírném návrší, na jehož
výslunných stranách, na jihu a východě nalězají

sa. p;ným| křenavky. tě na s žiní podbývalou cefiicí —odtud hasvané na 6: —



vyrůstá nejchutnější křen. Půda, náplav to potoka
Vrchlice, obsahuje v sobě všechny látky ke zdár
nému vzrůstu křenu potřebné. Že složení půdy má
veliký, ano rozhodující vliv na chuť a jakost kře
nu, patrno z toho, že křen z malínských pozemků
do jiné půdy přesazený, ztrácí mnoho, ne-li vše ze
své dobré jakosti. Proto v tomto ohledu křen ma
línský nemusí se báti konkurence. Rolníci malín
ští váží si odkazu svých předků a mnoho práce a
nákladu věnují svým křenovkám, aby udrželi do
brou pověst malínského křenu.

Bohužel, v posledních letech pěstování malín
ského křenu upadá a jako mnohá jiná plodina naší
úrodné země ztratila svou cenu a dobrou pověst,
tak ztrácí svou slávu i malínský křen. A kdo tím
vinen? V první řadě velkoobchodníci zeleninou,
kteří dovážejí k nám vagony křenu bavorského,
pruského a uherského a pod jménem křenu malín
ského nabízejí jej konsumentůmi. Křen cizózemský
jest o několik haléřů lacinější a proto obchodníci,
aby vice vydělali, zavážejí české peníze do kapes
našich nepřátel a plodinu naší země, se kterou žád
ný cizozemský křen nemůže konkurovati, nechají
zanikati. Křen bavorský jest sice silnější než ma
línský a sladký, ale postrádá vůně i čpavosti; u
přirovnání se křenem malínským chutná jako má
lo šťavnatá mrkev. Křen pruský postrádá vůbec
příjemné chuti, obchodníci však říkají, že oni ne
prodávají chuť, ale zboží, na kterém dá se něco
vydělati. ©

Za tak laciný peníz, jako Prušák nebo Maďar,
nemůže rolník v Malíně křen prodávati, poněvadž
v mnohých krajinách za hranicemi pěstuje se křen

jenom >na divoko«. Výdělkářskou zásadou ob
chodníků řídí se mnozí hostinští a uzenáři, kteří
svým hostům předkládají laciný a nechutný křen
německý nebo maďarský místo "křene malínského

Dovozem křenu cizozemského jest velice o
hroženo pěstování křenu v Malíně. Rok od roku
menší se výměra křenovek a na polích, kde ieště
před nedávnem pěstoval se výborný křen malín
ský, roste nyní řepa. Bude-li pokračovati zisku
chtivost obchodníků a lhostejnost konsumentů k
malínskému křenu, nebude to dlouho trvati a v
Malíně přestane se křen pěstovati. Země naše bu
de zase chudší o jednu výbornou plodinu. Ještě
před několika málo lety vyvážel se malínský křen
do Francie, Německa, Ruska, ba až do Ameriky.
1 v Kairu bylo možno pochutnati si na pravém kře
nu malínském a dnes jej sotva dostaneme v Praze.
Jest nejvyšší čas, aby podnikla se nějaká akce na
záchranu českého křenařství v Malíně a nejůčin
nější akce byla by ta, kdyby obecenstvo rozhod
ně odmítlo křen cizozemský, po případě kdyby
konsumenti při nákupu křenu obraceli se přímo na
pěstitele v Malíně anebo na obchodníky, kteří na
bízejí a prodávají jenom pravý malínský křen.
V

ZALOZNA
vHradci Králové

Jánské náměstí č.163.

54
Vklady větší a vázané vý
povědí úrokuje dle ujed

nání sazbou vyšší.

Biskupská
-knihtiskárna

v Hradci Králové

nabízí své ochotné služby ku:

x

něnívinaŠ
zaručeně pravá

dodá na objednávku
od 10 litrů výše

v bedničkách

Jan Košťál,
hotelier v Adalbertinu

v Hradci Králové.

Ceny za lite od 90 hal. výše.
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Zánovní nábytek:
sestávající z úpli.é ložnice, jídelny,
saloou a kuobyně za značně smí
ženou cenu se ihned prodá.
Bližší sdělí paní Marie Ř-háková,

domovnice v domě č. 412.

/ Hradec Králové, Chmelova ulice.

Příležitostnýprodej.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

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

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nalo
sajících za cemy mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení úistě uméleckém.
Plány a roz shotovuji úplně bezplatně a
k ústaímu j | dostavím se na požádání taktéš

bes nároku ma cestovné.

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

OP*>Závodzaloženr. 1808, a.
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tezinovéNa tudo provedení všech zakázek

Pilná ekižnál z oboru knihtisku —

kal vkari, Královskáové, Vyřízenísprávné a ryoblé.« Cenymírné.. |ah
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Uzna jvýhodnější l
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š koskl. paramenlů
prádle, praporů. příkrovů, koberců a

Kovové náčiní ve výrobsách nejstaršího:závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonnémn. Orl. č. 86.

oa né n ne referencíaod ručení.—oenníky, ros „ sory a bBotovésboží:
k výběru franko. poč

Bes velkoměstské redje ve vlasteích dílnách a
pomech, levné prácnvní síly ne venkově, čímů lovačjší
oeny sž o 20"/, než věude jir de.
Jehál. 100 let. trvání a 60 let. vlaginí činnouti.

Adresování vědy doslovné se vyprobuje. | <“

oltáře, sochy,free ž
ý levně provádí absolventc. k. odb.Bkolysochařské +

ařezbářské

) BOHUMIL BEK v HOŘE KUTNÉ.

dan Kryšpín,
(J.. Sylvaterův

odborný — .
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pro MADE

oken kostelních,

PRAHA-IL,

8. 145 “, Malá. Karlova M |
ul. čís. 29nové blíže Ma M
lého náměstí, dříve pře: |h
60 roků na Malém ná
městí pod loabím) dop> |

ručuje se
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mových od nejjednoduš- jiš
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sice i se šelesnými
rámy, síťém, vsazseními.

Veškerérozpočty, skiruy

VRE-Nesčetnáveřejné ipísemné pochralná u-na 9
Žaložene roku 1868

Doporučujeme===
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Nový projev soc. demokracie;o válce.
Dne 5. prosince zástupce klubu polských soc.

demokratu Liebermann přednesl řeč proti vojen
ské předloze a pak jménem svého klubu prohlásil: :
>My polští sociální demokraté uznáváme nebezpe
čí, ve kterém se stát nachází. Nejsme ochotni sta
věti se po bok srbskému imperialismu, za níniž|
stojí ruské barbarství. Odsuzujeme vše, co se v
Rakousku mluví a píše a co by bylos to, výstřel- |
ky srbského imperialismu síliti. Když nás Rusko ;
napadne, Poláci v Haliči splní svou povinnost a;
zejména my polští sociální demokraté, když nás
Rusko napadne, budeme se starat o takové po
zvednutí lidu, jaké v Haliči od staletí nebylo. My
nejsme zvyklí nositi náš patriotism na parlament- |
ní trh, prohlašuji však, že učiníme vše, abychom!
státu přispěli ku pomoci. Buderne stát věrně při
Rakousku, to pravím otevřeně, ale chceme chrá
niti civilní občanství před násilím a libovulí a pro
to budeme hlasovati proti projednané předloze.«<

Po Lieberimannovi jménem německých soci
álních demokratů prohlásil poslanec dr. Renner.
že se připojuje v plném rozsahu k vývodům Lie
bermannovým a pravil: »Kdyby ruským carismem
byla ohrožena naše práva, naše svoboda a náš,
rozvoj, budou Ýšichni sociální demokraté jako je
den muž pohotovi s veškerou svou silou. Bylo by :
směšným se domnívati, že by sociálním demokra
tum mohlo napadnouti, aby odpírali armádě mož
nost obrany a zásobování potravinami. Není též
naprosto pochybno, že existuje nouzové právo
státu, jako jest též uznané nouzové právo národů.
Ale k tomu úcelu není třeba takového zákona, ja
kým jest zákon o úkonech válečných.« '

Tak tedy doslovně dle »Práva Lidu« ze dne.
6. prosince. Takový jest výsledek velikého rudé
ho sjezdu v Basileji. Když tam někteří němečtí
soc. demokraté byli tázáni, jak by se chovali pro
případ války, odpověděli, že to jest iejich tajem
ství. Nyní však rouška spadla.

Když byly nedávno přijaty branné předlohy,
soc. demokraté rozvířili velké protesty proti po
slancům, kteří pro ně hlasovali. Pořádali s bar
numskou reklamou schůze, které nazývali sou
dem lidu. Do posledních říšských voleb se hnali
pod heslem protimilitarismu. Jak často v posled
ním času vypovídali »válku válce«!

Také se trousilí rudé řeči o generální stáv
ce pro případ války. A právě tyto řeči mají na
tom veliký podíl, že vláda navrhla nyní brannou
předlohu tolik přísnou a dalekosáhlou. Ale jestliže 
soc. demokraté nezmařili obstrukcí branné před- :
lohy před inscenovaným »soudem lidu«, zachova
Ji se velice chytře a zbaběle i tenkráte. když za
mítnuto čtení jejich mírového manifestu v říšské
radě.

Napřed se tvářili, jako by zavrhovali válku |
každou. Jelikož však ostří takových výtek bylo
namířeno proti osvobozovacímu boji čtyř balkán
ských států, hned se mohlo tušiti, co se vlastně
kuje v tajné dílně těch, kteří powníjeli mlčením
nejhroznější surovosti turecké. A přece mongol
ská (bestialita nedala se zkrotit žádným jiným
způsobem než válkou. Podle rudé logiky však 9
svobozovací válka balkánská býti neměla, za to :
však nutno rozhodně bojovati proti Rusku, kde
není ani stý díl takových útisků, jaké bylo
zříti na tureckém Balkáně.

Rudá revoluce v Rusku byla poražena a proto
by se soc. dem. internacionála s největší chutí
Rusku vymstila. Také v Srbsku židovští vůdcové
soc. demokracie mají dosud vliv velice nepatrný.
A proto vzhůru proti >srbskému imperialismu«!
Jak dovedou dle vlastní potřeby soc. demokraté
měniti význam slov! Ten srbský >imperialismuse
jest vlastně patriarchální páskou mezi vládou a
národem. Ani z daleka srbská vláda neprovádí ta
kovou despocii nad národem jako rudí pohlaváři
nad svými poplatníky. Imperialismus! Vždyť pře
ce ještě v květnu tohoto roku rudý tisk odsuzo
val co nejpřísněji zlořády a násilnosti republiky

francouzské. Vyznal, že ve Francii soc. demokra- |
té ještě si ničeho nedobyli. A což teprve ten hroz
ný obraz zpupného karabáčování svobodomyslno
sti v republice portugalské! Za to srbský >»impe
rlalismus« nynější dbá o vrácení práv lidem uti
skovaným, plní vůli nejširších davů národa a vne
se trochu kultury do území, které bylo tak dlou
ho zamořeno vládou půlměsíce. :

Tedy takový imperialismus jest daleko lepší
než zednářská republika. Dr. Hruban tlumočil ve
řejně skutečnou loyalitu českých katolíků a pro
hlásil, že český vojín svou povinnest v případě
války vykoná. Hned se sypaly výtky řemeslných
Jbářů a demagogů, žijících ze štvaní, že chtějí ka
tolici čeští štváti do války. Nyní však soc. demo
kraté zcela jasně projevili touhu po bojí s Ruskem
a Srbskem. A-kde uvázly fanatické protesty?

Ze všeho vysvítá, jak by vrchní komando židov
ských vůdců rádo připravilo Srby o všecko ovoce

státům zapomíná soc. demokracie i na ta hřímavá
svá hesla, kterými tak dlouho demonstrovala.

námahy tolik praené. A pro zášť proti slovanským

Muj otec, Antonín Paulus, narodil se dne |4.
záři 1807 v Nasavrkách, kde dědeček byl kníže

Slul Jan. Jako knížecí služebník oženil se s Mag
dalenou, dcerou šafáře Peciny z Lipky. Z manžel
ství toho bylo devět dětí: Barbora, provdala se

Jan, studoval latinské školy a theologii, ze které
asi po 3. roce vystoupil a dal se k vojsku. Zemřel
jako úředník železniční v Bruku nad Litavou. Tře
tí dítě byl syn, jehož jména neznám. Zemřel snad
v útlém již mládí. František, naroz. v Licibořicích,
byl truhlářem, bydlel v Turkovicích, v Přesta
vlkách a na Malečsku; zemřel v Předboři u Malče.
Františka, naroz. v Sobětuchách. O té bližšího nic
nevím. Šestým dítětem byl můj otec Antonín. Jo
sef narodil se v Bitovanech, záhy však zemřel.
Osmé dítě, jemuž dáno opět jméno Josef, narodil
se v Sobětuchách, byl truhlářem, bydlil na Ma
lečsku i na Nasavrcku. Zemřel v Sobětuchách. De
váté dítě. Karel, záhy zemřelo.

Po smrti babičky Magdaleny, v Sobětuchách
zemřelé. oženil se děd s Annou, rozenou Kudláč
kovou ze Sobětuch. | Z: tohoto manželství byly
etyři dítky: Vojtěch a Anna, narození v Sobětu
chách, Kateřina a Václav, naroz. v Bitovanech.

Znal jsem tetu Barboru, strýce Jana, Franti
ška a Josefa. Také dědeček k nám někdy zavítal.
avšak podoba jeho mi vymizela z paměti.

Druhému sňatku dědečkovu nejstarší děti
mnoho nepřály, proto nebyly s dětmi »druhé ma
minky« takřka v žádném spojení. K mému otci.

ovšem také jeho — přispění.
Otec byl postavy prostřední, svalů silných.

Měl obličej okrouhlý a vždy vlídné vzezření, vla
sy tmavě kaštanové. Níže skrání měl rozené zna
mení, červené skvrny, proto nosil krátké licousy.
Ostatní vous vždy v sobotu večer neb v neděli
ráno holil.

Kde školu navštěvoval, určitě nevím, zdá se
mi. že v Nasavrkách. Jako chlapec učil se hráti na

koli se mu nějaký hudební nástroj do rukou do
stal, na něm hráti se pokoušel. Naposledy to byla
citera, s kterou se v prázdných chvílích obíral.

Otec byl po dokončené povinnosti Školní po
volán do Vídně, aby se tam řemeslu vyučil. Vy

pobyl ve Vídni plných 7 roků. Za ten čas osvoiil
si velikou dovednost ve všech odborech zámeč
nictví. Mluvil plynně vídeňským dialektem. avšak
i v řeči spisovné se vyznal, čítaje knihy německé

avšak dobře čitelné. Zvláštní dovednost měl ve
psaní »švabacherm«. Velikou zásobu receptů a vše
lijakých rad si sebral a do zvláštních knížek vpi
soval. Také mnohé novotiny v zámečnictví, kte
ré se mu líbily. si nejen popsal, nýbrž i vykreslil.

Ve Vídni onemocněl jednou jakýmsi žaludeč
ním neb očním (určitě nevím) neduhem. Lékař od
poručil prý mu kouření tabáku. Otec potom sku
tečně ozdravěl, avšak kouření stalo se mu ne
zbytným.

Pěkná dýmka byla jeho potěšením. Na trou
bele pěstoval si několik tureckých višní, z jejichž
prutů si je pak sám vyvrtával. Vojenský tabák
byl mu pochoutkou, avšak kouříval nejvíce >oby
čejný v balíčkách«, neb >kroucený«. O svátcích
pak přinášíval si »knastr« neb >tříkrálový«. Čím
více mu chutnalo kouření, tím byl veselejší. Ztrá
cel-li však k němu chuť, bylo to známkou nějaké
churavosti. Časem pokuřoval ještě v posteli. Říkal,
že by »fajfka« zamokala, kdyby do dna nevykou
řil. Někdy ovšem spaní se dostavilo dříve. než
dokovřil. Tu pak dýmka z úst mu vypadla.

Ku konci svého pobytu ve Vídní byl něko
likrát pronásledován »verbíři«, kteří chtěli jej chy
titi a k vojsku odvésti. Ušel jim šťastně, skrývaje
se vždy několik dní na půdáchi na střechách. Do
ma se odvodu neobával, poněvadž byl děd ve služ
bách vrchnosti a proto ochrany její požíval.

Přišed otec z Vídně, pracoval na blízku své
ho domova, nějaký čas také u stavitele kočárů
Miittermůllera v Chrasti.

Když se uprázdnilo při lučebních závodech
knížete z Auersperků v Lukavici místo strojního
zámečníka a kováře, bylo propůjčeno otci, poně
vadž byl synem panského služebníka. Při zařizo
vání dfiny byl od úřednictva všemožně podporo
ván. Také netrvalo dlouho, že v nezbytném pod
kovávání koní nabyl takové zručnosti, jako by se
tím více roků zabýval. Poněvadž v lemnějších
pracích zámečnických, jakož i pracích z jiných ko
vů, které zde pro závody neb pro jednotlivce vy
konal, se osvědčil, došel brzy obliby a přízně.

Mimo práce pro knížecí závody a dvůr směl
volného času užiti pro práce soukromníků v místě.
Avšak i z okolí dostával mnoho zakázek, zvlášť
kočárových.

Toho času bylo v Lukavici zaměstnáno do
býváním železného kyzu více dělníku. Tito, jakož
i dělníci v lučebních závodech zaměstnaní, nosili
hornický stejnokroj. Otec, jako strojní zámečník,

byl nucen účastniti se v témž stejnokroji haviř
ských slavností, které se občas pořádaly. Zvlášť
okázale slavila se v den sv. Jana Nepomuckého
pouť v Bitovanech, kam havíři z Lukavice se do
stavili za doprovodu hudby. Když zvonici po zvo
nění na »velkou« s věže průvod havířů blížiti se
zahlédli, začali opět všemi zvony vyzváněti. Tu
duchovní, který služby Boží měl zde konati, mi
nistranty provázen, oděn pluviálem, vyšel vždy
havířům vstříc. Po službách Božích doprovodila
hudba havíře zase do Lukavice, kde obyčejně se
jim dostalo od knížete nějakého občerstvení.

Jak již připomenuto, měla otcova sestra Bar
bora za manžela sedláka Jana Smetanu ze Sobě

tuch. Tento a otec matčin, tesařský mistr Václav
Smetana na Vrchách, byli bratři. Tím vysvětluje
se seznámení otcovo s matkou. Nevím, jakého
věna se matce dostalo, avšak zdá se mi, že ji dě
deček chalupu s pozemky postoupil, ona pak byla
povinna dvěma sestrám vyplatiti podíly. Kdy se
otec stal majitelem této Živnosti, určitě nevínt.
Možno, že to bylo svatební smlouvou provedeno.
Jisto však jest, že otec, jako majitel této živnosti,
složiv dne 28. října 1842 slib měšťanský, dekre
tem ze dne 4. listopadu 1842 čís. 5062 pol. práva
měšťanského v Chrudimi nabyl. Budova i pozem
ky byly po smrti dědově pronajaty.

Dne 11. července 1845 koupil otec ve veřejné
dražbě dominikální kovárnu č. d. 44. v Zaječicích
se 3 jitry 301 sáhů role a se zahradou pod 583 sá
hu za 2355 zl. konv. měny. Břemena a povinnosti
s vlastnictvím této kovárny spojené byly: 1. Jmí
nem gruntovního nájmu neb ouroku každoročně při
sv. Janě a Vánocích ve dvou pololetních termí
nech 12 zl. 21 kr. a za přádlo 12 kr. do duchodu
vrchnostenského platiti.

2. Vrchnosti každoročně od sv. Jana Křitele
až do sv. Václava 26 dní ruční roboty skrze stat
nou osobu pořádně konati.

3. Všecky výlohy s vyhotovením a vtělením
zápisu sám ze svého podniknouti, a konečně všech
no vykonávati, jak v prvopočátečném zápise usta
noveno, atd.

Aby otec platebním podmínkám mohl dostáti
(mělť kupní cenu do roka po dražbě úplně spla
titi), byl nucen chalupu na Vrchách prodati.
« -oKoupě kovárny v Zaječicích byla sice dosti
výhodná. avšak budova vyžadovala velikých 0
prav, s kterými se muselo ihned počíti. K tomu
starost o nástupce v Lukavici. kde knížecí závody
otce nerady propouštěly. a starost o získání zá
kazníků v Zaječicích, kde sám býti nemohl, ne
daly se | odstraniti., Aniž' častě ©pochůzky
k úřadům do Nasavrk i do Chrudimě nebylo lze
odložiti. (Pokračování.)

Kulturní jiskry.
Pravé cíle Volné Myšlenky. Lima se tvářil

lake beránek, ale na vlastní důvěrné schůzi pro
zradil, co považuje za korunu volnomyšlenkářské
práce: +Hus je můj prorok. Malé Portugalsko svrh
lo staré bohy, boříme chrámy a stavíme želez
nice. Volná Myšlenka utvořila portugalskou repu
bliku.- A volnomyšlenkářský list »Neruda« píše
dne 6. listopadu, že Volná Myšlenka musí po li
movsku buditi národ. —-Za takové »probuzení«
poděkuje každý člověk, který jest svobodomyslný
skutečně.

Americký protestant o katolicismu. Ve Spoje
ných Státech je několik sdružení, jichž hlavním
cílen je tupiti a potírati katolickou církev. Ve
Washingtonu je takovým spolkem |>Náboženská
Svoboda«, která ve svém orgánu »Liberty« číslo
za číslem na katolicismus útočí. Jedno takové čí
slo obdržel i protestant M. Sudley Wooten. Místo
předplatného poslat redakci »Liberty« veřejnou

odpověď, že list je typickým orgánem nesnášeli
vosti a jeho útoky proti katolicismu že jsou nejen
nespravedlivé, nýbrž i hnusné. Zároveň konstato
val, že mezi protestantskými pastory je skutečná
organisace, jež podporuje ve vládě i zákonodár
ství, katolickému hnutí nepřátelské — a v dalším
pravil: »Každý zdravý člověk, který není zasle
pen duchem sektářským, musí přiznati, že za vše
obecného rozkladu a směsice mínění jest katolic
ká církev jeďiným zřízením. které je ochráncem
a strážcem blaha a pořádku v naší společnosti. Po
žadavky katolíků jsou oprávněny, neboť nežádají
než spravedlnost a rovnoprávnost, což ústavou je
zaručeno. Naproti tomu lidé, jako spisovatelé »Li
berty«, porušují zákony snášelivosti a svobody, za
jelichž obhájce se klamně vydávají.«



Slovanské písně lidové. Poslední dobou počí
ná se veřejnost naše živěji zajímati o slovanský
život hlavně kulturní. Ježto životní tepnou slo
vanské duše jest zpěv, nemůže žádný přítel slo
vanské myšlenky přejíti, aniž by povšechně si ho
nevšimnul. Vítáme proto radostně právě vydanou
sbírku: »Slovanské písně lidové<, které .upravil
prof. Frant. Waic a vydalo nakladatelství R. Prom
bergra v Olomouci. Tato sbírka písní jest uprave
na pro pochody a ku cvičením prostným, takže
stane se výbornou příručkou pro tělocvik a po
chodové výlety. Cena jest nízká, jen 1.80 K za vá
zaný výtisk s notami.

Růžencová rozjímání. K četným dotazum sdě
lujeme, že růžencová rozjímání. která konal a na
psal spirituál bisk. kněžského semináře Jan Černý
o kněžských exerciciích v Hradci Králové, a která
se vždy těšila veliké pozornosti a oblibě kleru,
vyjdou k Vánocům letošního roku nákladem Me
thoděje Melichárka na posvátném Velehradě pod
názvem >Rosa mystica< a sice patero cyklů s do
datkem »Mše svatá a bolestný růženec<. Všechny
cykly přednes! autor při kněžských duchovních
cvičeních, dodatek při adorační hodině v euchari
stickém roce 1912 o pobožnosti Božského Srdce
Páně, jíž súčastnili se kněží i bohoslovci. Bude
tedy velice vkusně vypravená kniha krásnou u
pomínkou na exercicie i na tuto pobožnost, ale ta
ké vzpruhou opravdové zbožnosti při modlitbě
svatého růžence, jak autor v předmluvě připomí
ná: »Bojujeme proti formalismu v modlitbě, nuže,
nechať v prvé řadě u nás kněží modlitba tak krás
ná, jako jest růženec, není mechanickým odříká
váním zdrávasů, nýbrž tím, čím býti má: modlit
bou rozjímavou. A k tomu přispěti má tato kniha.«
— Knihu, jež jest v původní literatuře české svého
druhu jediná, rozesílati počne před Vánocemi na
kladatel Melichárek, který již nyní přijímá přihláš
ky, a jenž ponechal si výhradní její prodej, takže
jedině u něho bude ji možno obdržeti. Kdo by si
přál výtisk vázaný, nechť předem o něj koresp.
lístkem požádá. Jinak rozesílati bude jen výtisky
brožované. Cena výtisku brožovaného 2 K. ve
vkusné vazbě 3 K. Doufáme, že kniha najde v kléru
zasloužené pozornosti a že vyplní se přání autoro
vo, jež vyslovuje v předmluvě: >Kéž přijata jest
s tou láskou, s jakou byla psána!«

Péče o duševní potřeby slováckého lidu. Pí
še se nám: V »Slov. Ludových Novinách« činí je
den slovenský kněz apel na Českoslovanskou jed
notu, aby se starala o duševní blaho Slováků, ce
stujících za prací do Moravy a Čech. Desftiletá
zkušenost poučuje toho kněze, že Slovácí vracejí
se ze světa velkým dílem horší, než jak z osady
odešli. Asi 250 lidí z osady pobývá v Čechách od
dubna do listopadu při polní práci. Farář na otáz
ky, zda světili neděli, dostává odpověď, že ve
svátek i v neděli musili pracovati. Staří, mladí,
bez rozdílu pohlaví jsou vecpáni do ratejen po 50
až 80, což trvá po 8 měsíců. Nemají odpočinku tě
lesného, ani pokrmu duševního. Nechť tedy zvlá
ště členové Českoslovanské jednoty, z řad kléru
postarají se energicky o odpomoc! — Co zdeslo
venský kněz píše, pozoroval jsem sám v místě, kde
trávím prázdniny. Slováci tam pracují celé léto. V
neděli sice mají odpočinek, protože majitel pan
ství šetří jejich náboženského citu, ale společný
pobyt tam jest a do kostela slováčtí dělníci chodí
jenom ojediněle. Děti školu nenavštěvují, ač by
měly příležitost právě v Čechách při zdokonale
ném způsobu vyučování naučit se aspbň čísti. Sv.
svátosti také asi nepřijímají, ač přijdou do práce
v době velikonoční. Dal jsem 1I2letému děvčetí
s»Ludové Noviny«, aby mi něco přečetlo, ale ne
dovedlo ničeho ani přeslabikovati. — Katolickým
Slovákům však by se měla věnovati právě nyní
bdělá pozornost. Starejme se o jejich vzdělání a
duševní potřeby vůbec!

Sociální besídka.
Otroctví děti ve Francii. »Květem«, který vy

rostl na bezvěrecké půdě zvrhlé části Francie,
je t. zv. otroctví dětí, kterým se zabývají právě
francouzské soudy. Tak zv. »patroni« najímají Si
děti za 250 franků ročně, kterých pak používají
ke práci v továrnách. Děti tyto vydělají až 75
franků měsíčně. Výdělek musí odvésti svému pa
tronu, který je chová v nečistých ratejnách ve
hmyzu a špíně. Když soudní lékař jeden takový
sasyl« navštívil, bylo hned 8 dětí dáno do nemoc
nice. 10 posláno domů rodičům a 12 odevzdáno
španělskému vyslanci. Děti byly trýzněny, pose
ty ranami, uši měly natrženy.

Zanedbaných, opuštěných a osiřelých dětí u
jimaly se ve Francii řeholnice. Tyto však na po
křik zednářsko-židovského tisku byly ze svých
útulků vyhnány. Tedy začal jiný sociální proud:
dětí takových >ujali se« otrokáři, ale po vyjeve
ných protestech zednářských nebylo ani stopy.

Veliká chapadla. Nedávno konala se ve Vídni
v paláci průmyslovém schůze rakouských průmy
siníků, které obcovali: komerční a bursovní ra
dové z celé říše: Kuranda, Licht, Perutz, Engel,
Beck, Firth, Elbogen, Strass, Friedmann Sabath,
Weiss, Frank, Stein, Demuth, Biro, Biach, Thorsch,

Siegl ... Za předsedu, aby to nekřičelo, zvolili
si ovšem křesťana, dra Vettera. Spolek rakou
ských průmyslníků, spolek rakouských vývozníků
na východ jest skoro celý židovský. — Skoro vše
cky obory práce, vynálezů a vědy stávají se před
mětem židovské finanční spekulace.

Smysl pro občanskou svobodu. | Orgán soc.
dem. centralistů »Denník« napadá soc. dem. auto
nomisty pro neodůvodněné propuštění Merty:

>Dnes, kdy upracován, znaven námahou a stá
řím potřeboval by Merta odměny a odpočinku za
svoji vykonanou práci, byl surovými lidmi, křik
louny s druzým čelem, kteří klidí ovoce Mertovy
práce, vyhozen a zbaven chleba, všech požitků a
nároků, připraven i se Svojí rodinou na pokraj
zoufalství. Po I8leté službě byl Merta vyhozen ze
služeb v dělnickém ústavu, že nechtěl zaprodat
svoje přesvědčení za žvanec chleba, že nechtěl
sloužiti politickým rejdům separatistů, že se ne
dal koupiti, Ještě nedávno nabízeli jemu separati
sté čestné funkce pro něho i pro jeho dcery, když
bude ochoten zraditi svoje zásady. Merta vyslovil
svoje rozhodné: >Ne'«, na což mu bylo odpovědě
no: »Pak vyletíš!« a vyletěl. Tento skutek je vý
sledkem mizerné, nízké, ďábelské msty separati

| stů.- — Na Mertovi byla zásada »rovnosti, volno
sti a bratrství« provedena skoro den po basilej
ském sjezdu, kdež bylo manifestováno proti ná
silnictví, proti ničení existencí, životů, rodin, proti
porušování práva na život a sebezachování, pro
snášenlivost, spravedlnost, svornost, mír, pro re
spektování občanské svobody, zejména pro vzá
jemnou úctu národů, tudíž i jednotlivců, z nichž
národy se skládají, a pro smírné soužití.

Centralisté v protestní schůzi pražské charak
terisovali imnoravské rudé nepřátele Mertovy ve
lice nepříznivě. ©Centralista Nádvorník pravil:

»Starý Hybeš za žvanec zatratil a poplval vše,
co před separatismem hlásal českému dělnictvu.
Vaněk je člověk nafoukaný a brutální. Tusar ze
strany učinil si žebřík pro své osobní zájmy. Cen
tralista Hornof prozradil, že Vaněk jako tajemník
strany autonomistické, když přijel k němu za sou
kromou záležitostí (vypůjčovat si peníze), zapo
čítal straně do účtů i zaplacení elektriky tam i
zpět. Centralista Grunci sdělil, že Merta to byl,
který se hlavně o to přičiňoval, aby Vaněk do
Brna přišel, a nyní se mu Vaněk tak odměnil.
Grunc! doporučil, aby centralisté spláceli autono
mistůnm stejnou měrou.«

Radikální prostředek proti vyvlastňování pol
ské půdy v Poznaňsku. Dle zpráv několika pol
ských listů chystá se v Poznaňsku na rok 1913 a
sice na duben zvláštní stávka. Činí se přípravy,
aby polské zemědělské dělnictvo hned v dubnu
rázem opustilo všecky „německé zaměstnavatele
a nechalo je i jich statky na holičkách. »Gazeta
Wieczorna« napsala: »Tato zpráva — ukáže-li se
pravdivou — je velmi vážná. Kdyby k takové or
ganisaci polského dělnictva mohlo dojíti a došlo.
byl by to neobyčejně silný útok ne pouze proti
vyvlastnění, ale proti celé protipolské politice pru
ské vlády a pruského sněmu. Jde tu o stálé kon
traktové dělníky zemědělské, bez jakých se žád
ný statek v záboru polském neobejde ani jedin
ký den. Odchod těchto dělníků z německých slu
žeb hrozil by německým vlastníkům půdy zkázou
a katastrofou hospodářskou tím více a spíše. že o
náhradě dělníky německými nemůže býti ani řeči.
Na tento plán pomýšlelo se v Polsku již několikrá
te. ale k provedení nedošlo pro odpor vedoucích
vrstev k radikálním prostředkům. Jestliže však
nyní lid sám se chopí tohoto prostředku. může
dosíci pro celek tím většího úspěchu. Polští vel
kostatkáři a banky by dokonce mohly čeliti pruské
vnitřní kolonisaci vnitřní kolonisací polskou! Pů
du na to mají a prostředky poměrně také, a již
touto cestou by mohli mnoho polských sil vytrh
nouti ze služeb německých.«

Moderní pokladnictví. U nemocenské poklad
ny v Solingenu činí roční obrat kolem 300.000 ma
rek. Nad pokladnou rozhoduje správa soc. demo
kratická! Již dříve se proslýchalo o různých ne
pořádcích, ale protože Solingen jest pevnou ru
dou baštou, snadno se nesnáze ututlaly. Nyní však
propukla překvapující aféra plnou silou. Již jsou
zjištěny zpronevěry ve výši 100.000 marek. Se
znalo se, že hrabali pro sebe předseda pokladny a
obecní starší Knoth. dále Albers, Stiemke a Rein
hardt. Všichni jsou členy tábora rudého. Reinhardt
sám přiznal, že zpronevěřil 60.000 marek. Před
stavenstvo provádělo s penězi odvážné půjčky, z
nichž se platily nepatrné úroky, ale na vrácení
půjčených peněz se zapomínalo. Předseda Knoth
dal si vyplatiti z kasy několik tisíc marek. rovněž
tak druhý předseda Giessmann, který docela pro
dal pro vlastní prospěch kusy nábytku z kancelá
ře. Člen představenstva Bosselmann vzal dvakrát
z kasy po 20.000 M, z nichž vrátil pouze 9.00 M.
Albers dal si vyplatiti několik tisíc, jichž užil k
zábavnému cestování. Někdy promarnil denně až
300 M. Byly také falšovány kvitance. Dozorčí ú

-řad ihned. vyloučil představenstvo ze správy
pokladny a převzal finanční vedení sám. Všecky
podvody ještě odkryty nejsou, knihy se prohlížejí
dále. Až dojde k hlavnímu přelíčení s uvězněnými
defraudanty, bude vysvětleno, proč takové pod
vody byly dlouho trpěny.

Požidovštělá soc. demokracie. Sjezd německé
sociální demokracie ve Vídni debatoval o válce
balkánské. Mluvili Adler, Schacherl, dr. Bauer,
chefredaktor »Arbeiterzeitungu« Austerlitz, Ellen
bogen, Renner — a křesťanské arijské dělnictvo
poslouchalo své israelské pány. Za debaty ukázalo
se, že soc. demokraté jsou rozhodně proti válce,
ale že u Ruska činí výminku. Na největší slovan
ský stát mají militaristicky spadeno polští sou
druzi, dr. Renner zastával se mladotureckého re
žimu, ale proti Rusku mohlo by se do války. A
vítdce Schacherl připomínal slova Beblova, jenž
řekl ve sněmu: »Jsem sice starý chlap, ale kdyby
se šlo na Rusa, vzal bych si také flintu!«

Národohospodářská hlídka.
O ceně různých včelích plemen. Za nejstarší

plémě včely medonosné nutno pokládati včelu
kavkazskou. Ona ještě té doby ukazuje náklonnost
ku proměnlivosti. Dle cíle. který chovatel sledu
je, může ji přichovati ono zabarvení včely vlaš
ské zrovna tak, jako ono zabarvení včely středoe
vropské, i včely kraňské. V 10 letech může z ní
chovatel vytvořiti včelu velmi krotkou, ale také
stálým výběrem včelu zuřivě bodavou. Chce-li
včelař rojivost na uzdě držeti, provádí plemenitbu
příbuzenskou a vystříhá se spekulativního krme
ní; naopak, chce-li vytvořiti pravidelnou rojivost,
osvěžuje krev svých včelstev plemeniftbou cizí
a hojně krmí spekulativně. Z Kavkazu, kolébky to
lidstva, šířila se původní včela kavkazská záro
veň s člověkem na sever i na západ, všude změ
něným poměrům přírodním i pastevním se přizpů
sobujíc. Na severu přisvojila si pro snadnější vy
hřívání kabátek tmavší, ovládala pud rojový, za
to ale pudu snášejícímu pustila uzdu docela. Tak
povstala naše středoevropská včelí race s výteč
nými vlastnostmi. Bohužel však, že tato naše vče
la jednak pokrevným chovem, jednak bezmyšlen
kovitým přívodem rací z jižních zemí degenero
vala a lze ji regenerovati jen účelnou a promy
šlenou plemenitbou.

Do Kraňska, Korutan a pod. přijala středoe
vropská včela křížením se s rací jižní proti teplu
ochrannou barvu světlou. Bohatou a stálou past
vou získala pružnost těla a stálé její stěhování.
rcjení a osvěžování krve zamezilo degeneraci. Pro
svou domovinu je tento míšenec na místě a také
neocenitelný, neboť matka příroda jest a zůstane
vždy nejlepší vychovatelkou.

Produktem dvou faktorů, t. j. přírody a vče
laře, jest vřesovka; příroda na ni působila svou
pozdní pastvou, včelař stálým výběrem hodně ro
Jivých včel.

Vycházejíce znovu od pradávné včely kavkaz
ské, poznáme, že buď před, nebo zároveň s člo
věkem dostala se i na africký jih, do oné přebo
haté flory, která v nekonečné výplni střídá aroma
s hrou barev svých květů a do krajin s manou a
medovicí, kde bylo jí nutno chrániti se před toli
ka a tolika nepřáteli. Přizpísobila se však včela i
tam květeně a poměrům a známá cyperka, pale
stinka, vlaška i včela africká vzaly na sebe ka
bátek tropů těch. totiž světlý přehoz na žlutý
spodní oblek. Tato jižní race včelí jest výtečnou
včelou. Direktně přivezené včely cyperské ne
jsou nikterak zlé (?); včela ta jest sice ve všech
svých částech těla neobyčejně živá a pohyblivá,
ona tluče hlavou do těla včelaře, ona ústním ú
strojím i kouše — ale nebodá (?) zvláště ne hned. 
Vlaška překoná cyperku ještě větší pílí a ranným
vývojem i omezováním plodu trubčího.

Z toho zeřimo, že každá včela něčím vyni
ká. pročež ji lze k dalšímu chovu — výběrem -—
použíti s ohledem na naše poměry a na naše úly.
Nejlépe ale pochodí se, když Maďar svou banát
kou, Krajinec svou krajinkou, Vlach svou vlaškou
a my domácí včelou černou položíme základ k
povstání nových kmenů pro další chov. Z naší
hnědé včely můžeme vypěstovati kulturní raci
dle svého přání: omeziti co nejvíce pud rojový,
přeměniti barvu těla, ale pud stavební a pud sná
šecí nechati proniknouti co nejvíce. Prostředky k
dosažení účelu toho jsou: přirozený chov, řádný
výběr, osvěžování krve a náležitá obsluha.

Odpomoc v peněžní tísni. Veliká tíseň a nedo
statek peněz, jež se projevily v poslední době v
Haliči, přiměly poslance i zástupce finančního svě
ta, aby požádali vládu o pomoc. Poláci mají k ní
blízko. Ministr Dr. Zaleski, zdatný ministr finan
cí, i neméně horlivý ministr Dlugosz, ujali se oprav
du Haliče. Třebas i nebylo vyhověno, aby poštov
ská spořitelna přímo poukázala peníze do Haliče,
přece prohlásil J. E. ministr Dr. Zaleski, že jest o
to postaráno, aby haličským peněžním ústavům
dostalo se pomoci. To má se státi tím způsobem,
že Zemská banka dá ústavům své paplry, aby si
na ně u Rakousko-uherské banky penfze opatřily.

Za desetibankovku pět korun. Zrovna tolik
nabízeli a snad ještě nabízejí dnes v Haličí. ze
jména ve Lvově postrašenému válečnými přípra
vami lidu různá individua, která založila celý svůj
výdělek na hlouposti jimých, z.níž těží. Nejen těží.
Oni falešnými zprávami matou lid a šíří nepokoj,
protože se jim v kalných vodách nejlépe loví. Fi
liálka Rakousko-uherské banky ve Lvově podala



jistě své vídeňské ústředně zvláštní zprávu o pří
mém ranu na její pokladny v minulých dnech. A
spoň stříbro a'nikl chtěl lid polský a kdo nemohl
-se dočkati, prodal desetibankovku — za pět ko
run! To jest ovšem smutné vysvědčení pro lid
polský. V Čechách není to poblouznění možno. |
tu vyskytly se obavy. Ale lid čte a dá se poučiti.
Dnes v Čechách yí nejposlednější dělník, jenž měl

„a má nejméně času k vzdělání, co je bankovka a
nikdy ji pod cenou neprodá. Z bankovek nemá
strachu, ale ze ztráty jich, proto s nimi rychle —
do -peněžního ústavu, kde jsou nejlépe uschovány
-a nesou při tom úroky. Za 10 korun vyplatí ústav
ve dvaceti letech opět 10korun úroku.Zdvojnásobí

„se kapitál.
Zemská banka království Českého zvyšuje

základní fond závodní z 15 na 20 mil. korun vydá
ním dalších 4 proc. základních úpisů v sumě 5 mil.
korun. Foto zvýšení má býti částečnou pomocí v

„dnešní době peněžní tísně.
Škodovy závody v Plzni zvyšují akciový ka

pitál vydáním 25.000 nových akcií v ceně 5 mil.,
„čímž akciový kapitál bude nyní činiti 35 mil.K.

Největší pivovary v Rakousku Na první mí
sto'řadí se měšťanský pivovar v Plzni s výrobou

"900.000 hl piva, na druhém místě pak jest akcio
vý „pivovar na Smíchově s výrobou 617.000 hl.
Pak přichází Ad. Ig. Mautner a syn. Sv. Marx

„368.305hl, akc. spol. Dreherových pivovarů Malý
„Švechat 567.674 hl, Bratří Reininghausové, akc.
-spol., Steinfeld (Štyrsko) 410.000 hl, akc. spol. Ig.
a Jak. Kuffnerové, Otakring-Dóbling 351.305 hl,

„pivovar Okočim v Haliči 316.516 hi, pivovar Lie
sing akc. společnost 288.895 hl, První plzeňský a

ikciový pivovar 285.550 hl, akc. pivovar Lvov
274.672 hl, První brněnský akc. pivovar 266.046

zhl, pivovar města Vídně Rannersdorf 263.799 hl,
Akoiový| pivovar — »Moravia:. Brno-Jehnice
"135.908hl, Severormor. pivovar, Šumperk 134.344
hl, Akc. pivovar, dříve Strassmann, Mor. Ostra

-va 510.000'Hil,Prvni moravský akc. pivovar, Pře
vrov 108.216 hl.

Sušárny bramborů v Německu v roce 1910až
1911.V činnosti bylo 237 závodů, z nichž 216 bylo
hospodářských (majitel byl zároveň hospodářem.,

„a'tedy sušil své brambory), 94 bylo společenstev
ních, 7 samostatných a 10 bylo přičleněno k ji
ným samostatným podnikům. Tyto všechny Su

"šármy měty 331 sušících strojů, z nichž bylo 270
válcových, 54 bubnových, 6 lískových a I lisova
cí. Ve 273 strojích vytápělo se parou. v 58 kou
řovými plyny.

Mimo brambory sušilo se ve 13 závodech je
"ště obilí, v 11 závodech řepný chřást a ve 20 zá
vodech různé hospodářské plodiny. Mimo práci
denní bylo čínno 181 závodů i v noci.

Jen 4 závody zpracovávaly brambory loupa
né, a to: na koláčky a řízky 1 závod, na vločky
2, na vločky a mouku 1.

Ostatních 323 závodů pracovalo s brambory
neloupanými a vyrábělo: 52 závodů koláčky neb
řízky, 260 závodů vločky, 2 závody drobty, 3 zá
vody vločky a mouku, 1 závod vločky a drobty,
1 závod vločky a řízky a 4 závody řízky a mouku.

Zpravováno bylo bramborů 4,176.405 g. z
nichž jen 29.338 a bylo původu mimoněmeckého.

»Nestrannost« Zemědělské Rady. Známo jest,
že Zemědělská Rada nedoporučila náš Zemský

"Svaz českých hospodářských družstev k udělení
subvence. Za to však páni agrárníci sypou sobě
plnýma rukama! Ve schůzi Zemědělské Rady dne
15. listopadu usneseno doporučiti c. k. ministerstvu
orby udělení mimořádného (jak velký bude teprv
řádný?) příspěvku zajišťovacímu Svazu dobyt
kářskému 50.000 K. Agrárníci mají již tolik chatr
ných družstev a společenstev, že veškery sub
vence chtí pro sebe. To jest přímo hazardování se
subvencemi! Což naši stoupenci neplatí daně? O
všem, co bychom mohli chtíti od agrárníků? Rov
něž tak i agrární dorost dostává spoustu sub
vencí!

Obratní hospodáři »Právo Venkova« dne 6.
t. m. obětavost agrárních veličin charakterisuje
těmito řádky: >Máme přesné důkazy, že někteří
vyšší úředníci »Agrární banky< přímo šíleně hrají
na burse a to prostřednictvím »Agrární bankyv«,
aniž by účet a hra náležitěkryta byla..... Slav
ná dozorčí rado, račiž ihned důkladnou revisí
o správnostech našeho tvrzení se přesvědčiti a
podobné manipulace co nejdůrazněji zakázati. —
Jako líté saně vrhli se na nás oficielní demagogo
vé, když pokusili jsme se organisovati oposici při
valné hromadě banky »Slavie« letos z jara. Kdo
súčastnil se této valné hromady, jistě že živě se
pamatuje, jak majitel české strany agrární s Ci
zárem v ústech, rukama v kapsách procovsky
řval cosi o poctivosti a nezištnosti a jak hnal »0
'bětavého« dra Klumpara, aby zapěl chraplavým
hlasem ódu na nezištnost bankovní správy. Oposi
ce měla tehdy závažné důvody, jež chtěla přivésti
k platnosti. Než tehdy přece jenom netušil nikdo,
'kam až Švehla »Slavii« chce zatáhnouti. >Nezišt
ný«, »poctivý«, »obětavý« předseda strany agrární
-měl však plán již připravený. Dr. Klumpar musil
se >»poctivě«(rozděliti se společníkem předsedy
české strany agrární, jeho bratrem © advokátem
-drem Stanislavem Švehlou. Kdo poměry znal —

-chápal. Tento obchod však nestačil. Dosavadní

výkonný řiditel Vlach má jíti do pense a jeho ná
stupcem s příjmem 60.000 K má se dle Švehlova
diktátu státi jeho komiliton, důvěrník, společník a
korteš — Daneš, nájemce dvora Předboře, který
za odměnu dobrých mravu již po 4 léta vyssává z
banky »Slavie« každoročně 22.000 K. Proto prá
vem bouří se kvalifikované úřednictvo a čestní
členové správní rady. Jen dr. Klumpar snad pod
poruje tuto snahu — aby nepřišel také o kus chle

Slavie: a všech poctivých lidí v království Če
ském zvolat: >Ruce pryč: a zarazit ty »poctiv
ce«, kteří se tak neomaleným způsobem chtějí dě
liti o poctivě nabyté úspory českého lidu. — Sli
bil Švehla před časeni veřejnosti ve >Venkově«,
že příjem, který má z veřejné činnosti, odvede 0
kresní organisaci jilovské a říčanské. Aby při tom
to odvádění předseda Švehla na leccos nezapom
něl, což by snad později ve zlé mu vykládáno bý
ti mohlo, připomínáme timto jeho slib a upozof

vo. Nechť tedy nezapomene Švehla odevzdati svttj

tiskárny, z čes. odboru rady zemědělské, z ústřed.
sboru rady zeměd., z technického komitétu rady
zeměd., z úrazové pojišťovny, z plodinové bur
sy, poslanecké diéty atd. atd.. ale hlavně ať ne
zapomene odvésti organisacím těmto to, co od
padne při nejvyšší jeho správě volebního a agi
tačního fondu čes. strany agrární. V zájmu ve

svůj příjem od Švehly veřejně kvitovaly.
Není divu, že proti obratným hospodářínn a

grárním povstala silná oposice Bergmanova, kte
rá nyní svolává na den 22. prosince svůj sjezd.
My se ovšem s jejím programem stotožniti ne
mížeme. Ale tolik přiznati dlužno, že v oposici za
sedají mnozí mužové nezištní, kteří pověděli mno
ho pravdy a mají upřímnou snahu zbaviti venkov

si úmyslnými lžemi jako pražský tisk agrárnický.
Také pohlíží na naši stranu vážněji a spravedli
věji, než placení fanatikové z tábora Švehlova. O
posice jest přístupna pravdě, i když ji slyší z tá
borů jiných. Tací lidé, kteří k tomu všemu nepro

nezavírajíce oči před oprávněnými naléhavostmi
stavů jiných, dovedou působiti k uvědomění a sne
sitelnému kompromisu na venkově daleko lépe,
než kovaní fanatikové, visící celou duší na »Ce
pu.« Sluší ovšem uznati, že agrární tisk není všu
de stejný, ale že leckde mimo Prahu snaží se ta
ké poněkud rozháranost klidniti. Ale pražské ve
dení rozhodně není schopno provésti heslo: »Ven
kov jedna rodina.. V agrární oposici vládne roz
vaha a proto s ní lze debatovati rozumně.

Literatura.
Archa. Vyšlo 1. číslo nového katolického ča

sopisu, který jak v beletrii tak kritice represen
tuje se velice příznivě. Hned nyní list kolem sebe
shromáždí kru vynikajících literátů a slibuje i po
stránce ilustrační státi se listem prvořadným. Vy
chází ve lhůtách měsíčních v Prostějově. Roční
předplatné 6 K. Upozorujeme katolickou intelligen
ci na záslužný podnik.

»Luámila<, sbírka zábavné četby pro český lid za
redakce Jana Paulyho nastupuje právě patnáctý rok
své cesty po našich milých českých dědinách i městech,
ano proklestila si svou četbou zdravou a přece zábav
nou přístup i do pohorských chudých chat, kde za dlou
hých večerů doby zimní byla nouze 0 dobrou a lacinou
knihu. Vždyť Ludmila nevydává knihu ročně jen jednu,
ale šest svazků poutavého obsahu — vesměs původních

povídek, a to za pouhé dvě koruny , tisíci stranách.ač zdražil se poslední dobou nejen tisk, ale i papír. —
„Jsem otcem<, píše nám prostý řemeslník z okresního
venkovského města — »a bojím se, aby dospívající

jim do ruky jen tu knihu, kterou jsem sám přečetl a již
uznal jsem za bezvadnou. Leč co mi toliko za poslední
dvě léta přišlo braku do ruky! Nevěra manželská, leh
komyslný život, končící sebevraždou anebo vraždami,
toť obvyklý obsah a kolem něho vinou se často scény
přímo odporné. V »Ludmile< ani jediné takovéto po
vídky isem nenašel a dnes jí důvěřují úplně. Její láce
mne přímo překvapuje. Odebíral jsem po léta podobné
sbírky laciné četby, ale dal jsem jim výhost, neboť sot
va dva nebo tři svazečky byly bezvadné.. — Takových
úsudků máme na sta, a to jsou také ty příčiny, proč
»Ladmila« stala se četbou oblíbenou a tak rozšířenou.
Ročník letošní zahájen velice pěknou povídkou Jiřího
Holuba: »Aby byl pánem!«

Karel Novotný: Básník mezi Ildmi. Život a příhody
Svatopluka Čecha na vsi. S devatenácti vyobrazeními
dle fotografií a dvěma přílohami. Nákladem Hejdy a
Tučka v Praze. Cena 2 K. Skvostně vázaná dle návrhu
akad. maliře Viktora Oltvy K. 3.60. — Vydánim intim
ních vzpomínek a soukromé korespondence nesmrtelné

jistě piétním činem, který zasluhuje všestranné pozor
nosti. Plachý a snivý básník, ta hlava dobrá a usrně
vavá, kterou málokdo z širšího publika znal a která
jakoby ozářena aureolou stříbrných Sedin hleděla mír
ně na lidi — ta hlava našeho pěvce zatane jistě každé

| mu na mysli, kdo otevře první listy piétně upravenéknihy a čte. Vidime pana Čecha, jak skutečně žil, bez
zlatých ozdob a vavřínového věnce, bez veškerých
vnějších, oslňujících poznatků jeho velikosti: — básník
kráčí kolem nás, potkává sousedy — zastaví je a roz
mlouvá s nimi. Před Vánocemi zdobí svůj skrovný stro
meček, jak dělával to jako snivý hošík doma u rodičů
mezi bratry a sestrami, prochází se v tichých měsíč
ních nocích na labském ostrově u starého mlýna — —
obrázek za obrázkem. — Čtrnáct obsažných kapitol má
kniha, která je znamenitým doplňkem všeho, co bylo
o Svat. Čechovi dosud vydáno.

Zikmunda Wintra: Sebrané spisy. Rakovnické 0
brázky. Řada II., seš. 2.—4. po 30 hal. Jméno Wintrovo
spjato jest úzce s českou historií a spisy jeho zasluhují
vši pozernosti, Nákladem J. Otty v Praze.

Kazatelna. Ilomiletický Časopis, pořádá F. B. Va
něk. Roč. XI., čís. I. Obsah: Řeči: V. Bělohlávek, O.
Cr.. cyklus adventní: I. Roztouži se po pravdě: Roztou
ži se po očistě, 6: Roztouži se po pravém štěstí, 16. —
Na I. neděli adventní: J. Ptáček. O poslednán soudu,
21; II. AL Spisar, Co značí advent, 24. — Neposkvrněné
Početí (II. adv.); Al. Spisar. Maria, milosti plná, 28;
II. Váci. Bělohlávek, O. Cr. 34: III. J. Karmelský, O po

i třebě víry, 37. — Ned. III. adv.: A. Melka, Zapíráme
Boha, 42; II. Al. Spisar. Poučujte se o víře, 45. -- Ned.
IV. adv.: Al. Spisar, Význam obřadů vánočních, 49:
II. Jan Ptáček, Štědrost boží 53. — Dr. Jos. Kašpar,
Život — hodiny (exh.), 55. — F. B. Vaněk. Svěcení stří
kačky, 58. — Homiletický kurs v Brně. — Podobizna
Petra Skargy. — Kazatelna vychází nejméně 10brát v
roce za roč. předpl. 6.60 K nákladem E. Šprongia v Pel
hřimově.

-Lidumil. Měsíčník, věnovaný sirotkům, opuštěným
dětem a křesť. charitě vůbec. Řídí J. Stavěl kat. v Hra
nicích a řed. sirotčince »Ústavu sv. Josefa“ v Zášově. Vy
dává se ve prospěch sirotčince v Zášově. Roční před
platné 2.60 K.

| Střádal. Orgán Jednoty českých střádalů. Řídí J. E.
| Seguardt. Roč. VL. čís. 10. Vychází měsíčně vyjma čer

venec a srpen. Administrace v Praze-Il. Pro členy Jed
noty českých střádalů zdarma, jednotlivá čísla po 12
hal. poštou. Časopis tento svým neustálým poukazová
ním ku šetření měl by býti čten v každé domácnosti.

i „Lectures francalses«, list určený pro čtenářstvo, 0
bírající se studiem jazyka francouzského, přinášejí u
kázky z nové a nejnovější produkce básnické, články
pojednávající o životě Francouzů v Paříži i na venkově,
o zřízeních státních i soukromých atd. Časopis vychází
jednou měsíčně o 24 stranách a roční předplatné jest 24
K. Objednati možno buď v místním knihkupectví nebo
v nakladatelství Kabátníka a spol. v Jičíně.

Prodej dřivi
ve Svinarech čp. 17.

Jest na prodej dříví měkké a tvrdé,
v metrech srovnané, jakož i výřezy
dubové, olšové, jilmové, topolové atd.

Veřejná dražba
na dříví, asi ve 250 hromadách
srovnané, z větví části z dubů, bude
se odbývati dne 17. t. m. o 9. hod.

dopoledne na místě.

MGBBX 88 X G9 X G0 X 658X

ÉJan Horák,
X soukenník X
E RychnověnadKněžnou ŠM zasílá“na požádáhí vždy

Z vlastnívýroby;jakož i tu- i ciso
v zemských.
Cotnů usmámÍ zvláště z krubů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- NE
sluse mého křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení. fi
X

Velejemnélátky na taláry.
Též na oplátkybez zvýšení con! $

Učiňte, prosím, u, objednávku na

| KG0BXG0BXG0BXG0BXBBBX



Hradeo Králové,
g vo mano R oekadhotnke.

tiokéKlenotya šperky.Op
Nejlevnější ceny!

Sekretariát Matice
Cyrillo-Methodějské

doporoučí

paramenta, prapory spolkové

a veškeré církevní něčiní

firmy

Fr. Stadnik,
stálý přísežný soudní znalec

Olomouc,
naproti kostelu P. Marie Sněžné.

Za půl rok: odvedeno přes

800 K Matici Cyrillo-Meth.

Nekupujte s: :z
nejste-li přesvědčeni o dobré jahosti
a bezvadném provedení

zimního i let
ního prádla :«

jež v cenách mírných zasílá

Jan Zindulka,

Odbornýzávod pozlavovačský

GAUDENU APPL,
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

vr | oltářů,"SŠT
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, sochatd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

Rospočty a nákresy sdarma.

NaS OOKOOIK dostavímseihned.

ý
“
+
+

doporučuje svůj velký sklad

fotografio. aparátů |
za značně snížené ceny,

co nejvhodnější dárek vánoční.

Biskupská$
knihtiskárna

v Hradci Králové

nabízí své ochotné služby ku
provedenívšech zakázek
z oboru knihtisku. —

s správnéAaCeny mírné,

Moldůstej.biskupskoukonzisteří ověřendodávati.

Mešní vína,
zaručeně pravá, přírodní, neporušená, nejlepší
jakosti nabízí v soudkách nebo lahvích 1 litr

po 70,80, 90 hal., 1 K i výšefirma

Alois Čížele,
ve'kosbchod vínem v Humpolel.

ORP Na sta pochvalnýchuznání po race. "M
Račte dáti přednost vždy závodu osvědčenému.

Svatováclavské Matice Školské.

Uznanýza nejvýhodnější a nejlevnější ná-
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramentů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a

K Čechách,náčiní ne výrobnáchnejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referenc a odporučení. —
Obrázkové oeaníky, rospočty, vsory 8 vé sboší
k výběru franko.

Bez velkoměstské rožie ve vlastních dílnách s
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny sf o 30"/, neš všude jinde.

Ve prospěch

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Vankyž,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce) j

—umělsekýnárod— bYv SNAJoproMálbu P

okenkostolních,*ňAt zoJÍMYv
ul. čís. S9nové blíže Ma

lého náměstí, dříve pře6©roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

račuje se

č pa
, úkissy | odborná rada tad, beze

vaznosti ka definitivní ves.

OR" Nesčetnáveřejná i písemnapochva'ná vena.1.

Založeno roku 1863

ze rma Kolínskoucikorkul

PARAMENTA=*:55-“ Em. Werner a spol., "5145-



| Předplatné na čtvrt roku 2 K 60h|
Číslo 50. s napůlroku dK—h

DNna©
59, při výpovědi 30Odenní

K 41,000.000--,

Náš obchodní poměr k Srbsku.
Pozdě se nyní nahlíží. jakých finančních škod

jsme utrpěli tím, že Rakousko dlouhá léta dělalo
vývozu srbskému velké obtíže. Roku 1909 bujela
velká celní válka Rakouska proti Srbsku. Krátce
před tím bylo království Srbské vydáno na milost
i nemilost rakousko-uherskému zahraničnímu mi
nisterstvu. Řádná tržiště srbská byla pouze v naší
monarchii a mimo Rakousko-Uhersko jenom tam,
kde sprostředkovali naší překupníci. Srbsko ne
mělo vlastních vývozcuv a agentur, záviselo svým
obchodem opravdu jenom na našem ministerstvu.

Rakousko takové své přemoci hledělo vyu
žitkovati s pyšným sebevědomím. Chtělo donutiti
Srby k vykořisťující celní jednotě. Srbsko se brá
nilo, protože při takových případech právo silněj=
šího snadno ztotožní s mocí.

Ale Rakousko odpovídalo kladením překážek
hospodářskému sblížení slovanských státu balkán

voje těch států nemohlo samo Čerpati užitek ve
liký. Lehce mohla se zříditi při jednání příznivěj
ším nová balkánská odbytiště rakouského průmy

slu.
Srbové se ovšem bránili, majíce trpké zkušeno

sti z nedávné minulosti. Až do 1. dubna 1909 pla
tilo mezí Rakouskem a Srbskem smluvní proviso
rium, stav prozatímní — který na konec byl usta
noven na pouhé tři měsíce. Téměř dva roky trval
stav bezesmluvní a takovým bagatelisováním při
voděny rakouskému vývoznímu průmyslu a ob
chodu veliké ztráty, jež se tak hned ani nyní ne

« nahradí. Srbsko ve své veliké tísní bylo nuceno
hledati si odbytiště pro vývoz svých předmětů jin
de, hledělo se emancipovati. A skutečně dokázalo
obratným jednáním tolik, že vývoz srbských ze
mědělských produktů i při odmítavém stanovisku
Rakouska značně stoupl zřízením odbytišt mimo
naši říši.

Když pak se měla projednávati nová smlouva
s Rakouskem, dopadla r. 1911 pro nás hůře, než
přede dvěma lety.

(pro vklad
staré i nově)

Pk
512 při výpovědi ÓOdenní

Do Srbska se vyváželo r. 1905. z Rakouska
zboží za 98 imnil.K, asi tolik, kolik v těch letech do
favorisovaného Turecka. Když začala celní válka
se Srbskem, nabyli jsme nějakých zvláštních vý
hod v Turecku? V roce 1907 dovezli jsme tam
zboží jen za 9.5 mil. K a r. 1911 za 101.4 mil. K.
Toto hlemýždí stoupání nejlépe napovídá, zda k
vuli Turecku bylo potřebí šikanovati Srbsko. A
jestliže náš vývoz stoupl v Turecku za celní vál

napjatého stavu r. 1907klesl náš vývoz do Srbska
proti r. 1905 na pouhých 28.2 mil. K, tak že netvo
řil ani třetinu vývozu dřívějšího. A že ze Srbska
mnoho potřebujeme, patrno z tohoto: R. 1907 za
nepřátelského poměru přijah jsme ze Srbska za
112 mil. k, ale r. 1911 již za 42b mil, K.

AŽ do celní války 90 procent dovozu do Srb
ska obstarávalo Rakousko. Pak začaly se s ním
děliti na škodu naší říše jiné státy — a nyní v
čase válečném jest pro náš export do Srbska nei
buře. Ministr obchodu dne 11. t. m. ve schůzi
průmyslové rady se vyjádřil: »Vývoz do našich
nejbližších odbytišť byl namnoze ochromen. Čet
né objednávky byly zrušeny, zboží nebylo pře
vzato. obchodní dluhy nebyly placeny následkem
vydaných moratorií. S tím v souvislosti jsou re

o ————
Ročník XVIII.Inserty se počitaji levně.

Ps
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51k při výpovědi 9Odenní. %
Vkladů celkem ca <

čistý zisk za r. 1911ca K 1,360-000-.. č
©

nosti jest zcela beztrestný.
obecná amnestie.

Katolíkum však nad hlavou pokrokový ka
rabáč sviští pořád jednu píseň: »Plňte všecky
všenárodní povinnosti i tenkráte, když na ně sa
mi zapomínáme. Ale za vykonanou povinnost nej
výš se vám udělí ta milost. že rány našeho biče
budou trochu mírnější. Máme právo každou chvi
li vás vykopnouti z národa. ale vy nemáte práva

jemu se musí dáti vše

Protestantům, jimž pokrokáři neubližují, jest do
voleno budovati vlastní konfessní školy, konfessní

nouze o úvěr a četné insolvence . . . Zejména v
textilním průmyslu, který
dělníků, jsou poměry té doby vysloveně nepřízni
vé.« K odpomoci jest tedy nejvyšší čas.

Jakmile některý nekatolický list v řídkém
záchvatu upřímnosti pokárá dokázané čachry ži
dovské třebas formou nejmírnější, ihned denunci
anti z kruhů pokrokovějších se vší Škodolibostí
to sdělují židovským inserentům a voličům, do
dávajíce: »Tak pošetilí přece nemohou židé býti.
aby za tupení platili svými penězi a hlasy.«

Žid tedy v privilegované vlastenecké společ

zuje i nejnutnější sebeobrana proti fanatickým ú
tokům.

A zrovna tak bylo i s katolickými Slováky.
Jim naložili na záda pokrokáři a protestatné nej
těžší vlastenecká břemena. Za pokrokáře seděli
katoličtí organisátoři dlouho v žalářích. A za od
měnu začalo se neomaleně psáti a agitovati proti
katol. světovému názoru. Když se začali kato
líci proti ostrým zubům brániti, hleděli je uzavřít
fanatičtí útočníci do pevné klece, které dávali pře
krásné názvy. Nutili je, aby za potupy svého jmé
na platili a ve prospěch svých tupitelů zápasili.
Katolíci však klec otevřeli s rázným protestem:
Dále ani krok!

Již roku 1900 katoličtí Slováci utvořili v Žili
ně novou lidovou stranu, protože »krajinská ludo
vá strana« porušila v programu svém 13. bod, jímž
se přiznávala i k právu slovenčiny. Nová vlaste
necká strana radila se a pracovala spolu s národ
ní stranou v Turč. sv. Martině, která však dokon
čila svůj život pro vnitřní rozháranost dne 6. Srp
na 1912. Místo ní utvořen národnostní klub.

Slov. strana lidová obnovena 2. prosince t. r.
v Ružomberku. Má v programu hájiti katolický
názor světový. Jestliže však již živly seskupené
v národní straně sledovaly cíle protikatolické, ná
rodní klub v tom směru pokročil ještě dále. Přiro
zeně tedy slov. strana lidová hájí netoliko národ
nost, zle i své náboženské přesvědčení. | Také

Bohatě zásobený sklad moder. rámů.
První závod v místě.

Snímky dětí. Rodinné skupiny.
: (Ceny mírné, :

u C. a k. dvorní ::

a komorní fotograf

Nejvhodnější doba od 9 hodin dopoledne
do 3 hodin odpoledne.

dle každé fotogratie.

Podoba a trvanlivost zaručena.



Jediný
prodej

Svěřte zhotovení odborníka vyučenému.

Anglické kabáty. . K30— až 120—
Župany . . * * „27— , 70—
Rauní kabáty. . -. „20— „ 50—
Nepromokavé pláště „ 20— 10 —

Oddělení kabátové v I. posch-dí.

Nadherné kravaty od K 1— výše
Vesty . -< » 13— >
Kapesníky, půl tuctu K
Anglickéčepice „13m >

Prádlo dle míry nezvýšeně.

Košilebílé- „ K340 až 9
K šile barevné „4— 212
Košilenoční „4 m 7

Košilefrak a smoking.

Vyprání, vyžehlení a monogramy zdara.

Rukavice: voškeré plotonó a kožené.
Spodní teplé prádlo trikové.
Ponožky. Šle. — Hole. — Deštníky.
Spertovní a turistické potřeby.

Vlastní prádelna. —Žehlírna.
(= Sběrný:T777 ©

Palacká 77 „o Wearlova502
od Grandu do *'

Vlastnívýroba prádla.:

chrání hospodářský svéprávný rozvoj lidu sloven
ského.

Ferdiš Juriga odpovídá svým tupitelům, že
stál vždy na základě slov. lidové strany z r. 1906.
Nikdy se nepřihlásil za člena strany národní a pří
spěvku ji neplatil — ačkoli na jejích poradách bral
účast. Tedy Juriga z té strany nevystoupil, ne
mohl se státi na ní zrádcem. Národní klub nemá
naprosto práva mluviti ve jménu celého národa,
není lidový, ale na způsob kasina. Slov. ludová
strana má více členů, než panský klub, v němž
členové platí 10 K ročně. S vládou a župany se
bratříčkovali členové nynějšího klubu, nikoli však
Juriga, který jim počínání jejich vytýkal. Protiv
níci, kteří Jurigovi nepoctivě předhazují důvěrné
styky s vládou, tvrdí, že přešel do maďarské li
dové strany. To jest výtka směšná, protože proti
vládě provádí lidová strana maďarská nejtužší
oposici. Juriga však jest ve slovenské straně
lidové. — '

A což obrana katolického lidu slovenského v
užším slova smyslu? Jestliže Češi, Slováci, Poláci
s plnou úchvalou pokrokářstva vstupují do mezi
národní Volné Myšlenky, mají snad katoličtí čle
nové těchto národů zrovna takové právo stavěti
se proti cynické nevěře spojenými silami s náro
dy jinými. Do katolické jednoty, která jest zalo
žením starým a jež slovenčině neubližovala, do ne
dávna vůdčí politikové katolického Slovenska ne
vstoupili. Když však přijat v ní bod o právech
slovenčiny do programu zásadně, mohl do ní vstou
piti odhodlaně každý politický národovec. Úko
lem prozíravých politiků není rvát se s každým
věčně. ale naopak hledati positivní cesty k reál
ním úspěchům. A právě prostřednictvím »Katolic
ké jednoty“ mohou docíliti katoličtí Slováci, aby
se dálo vyučování ve školách v mateřštině a aby
v téže řeči mohli míti Slováci přímý styk s úřady.

V Německu chtěl se postarati o náboženské
potřeby Slováků spolek .sv. Vojtěcha. Nevšíma
vost zmařila jeho dobrý úmysl. A což Slováci ve
vlastní zemi toho nepotřebují?

Tisíce Slováků odchází do Čech a na Moravu
za výdělkem. Nikdo se neptá, jak jest o jejich du
ševní potřeby postaráno a proto není divu, že se
mnoho Slováků pokazí. Nanejvýš se jim cpe do
ruky a učí pokrok ve formě socialistických hesel.
Podobné poměry by měly dusiti náboženský a

t
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vzdělanostní rozvoj Slováků na samém Sloven
sku, kdyby upřímní přátelé slovenského lidu ne
nalezli cesty k průlomu ujařmujících hradeb. Ohni
vé fráse a stálá malomocná lamenta sice budí roz
ruch, útrpnost, ale nepomohou, pokud se nesáhne
k praktickým prostředkum sebezáchrany.

Volné listy.
Anarchism v rukavičkách a ve fraku. Jsou ji

sté známky doby a myšlenkových hnutí, kterých
si povolaní strážcové nevšímají a kteréž pozoru
jicím lidem jsou nicméně otevřenou knihou. I zdán
livé maličkosti mají často velikou důležitost, neboť
prozrazují druhdy pravou tvářnost věcí, které

jsou opatrně zastírány potud, pokud nemohou vy
stoupiti na veřejnost a pokud jsou ve stavu pří
prav. Máme na mysli tak zvanou »volnou my
šlenku«, která marně se namáhá, aby před ve



nost volné myšlenky s podvratnými snahami re
volučními jsou již dokázány, nedávajíce místa žád
ným pochybnostem. :

hy portugalského cechovního bratra Magelhaesa
Limu. Pán tento přijel s tváří nevinnou, usměva
vý, ulízaný a se sladkými, kulatými slovy o po
kroku a obecné lidské svobodě. Mimo volné my
šlenkáře razil mu cestu do české společnosti i Ma
sarykův >Čas«, jenž obzvlášť trousil hebounká a
pružná slovíčka, aby přesvědčil, že Magelhaes

Lima jest takovým člověkem, jako na příklad kaž
dý jiný pokrokář a že přišel do Prahy přednášet
moderním občanům o společných zájmech lidsko
sti a volnosti. Ale dovolte, pánové, o takových vě
cech dovede přece dobře hovořit každý z vás,
a proto bylo by podivuhodno, že si voláte z tako

nichž každodenně o závod melete. Jest prostě ú
žasno, za jaké hlupáky »Čas« má lidi, kteří si po
sud nevstavili na nos volnomyšlenkářské :brýle
mámení. Jest se tedy proč diviti, že Čas namáhá
se ještě házením písku do očí naší veřejnosti. O
vyšších mocnostech ovšem ví, že povážlivě po
dřimují.

Ostatně že >Čas« mluvil na prázdno a natíral
bílou barvou, co jest černé, prozradili sami volní

Hradec Králové
Palackého tř.77.
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myšlenkáři, když po odjezdu svého bratra revo
lucionáře se rozhovořili, jak všechno pokračuje a
jak i v Rakousku může časem změniti se i ústava.
Srozumitelně řečeno, projevili možnost revoluč
ního převratu a příchod tyranské svobody, kteráž
deptá a vězní v Portugalsku občany, neskrývající
odchylnost svého přesvědčení od přesvědčení vol
nomyšlenkářských násilníků. Zkrátka řečeno, por
tugalský revolucionář zavítal do Prahy posílit své
stejně smýšlející bratry.

S tím shodno jest, co jsme svrchu řekli o zna
meních doby. O jedno z těchto znamení postaral
se sám ctihodný Magelhaes Lima, jehož úsudek o
zavraždění španělského ministerského předsedy

rodný bratr volných myšlenkářů, »Čas«, uvedl v
záhlavním sloupečku. >Canalejas«, tak se vyjádřil
portugalský revolucionář zpravodaji >Času«, »byl
zavražděn z příčin politických. Bývalý pokrokář
později podlehl vlivu dvora a neprosadil zákon o

“

ský volnomyšlenkářský výtečník neodsoudil vraž
dy ani slovíčkem. Vysvětlil jen pohnutky její a dál
jako by se ani nechumelilo. Jinými slovy: jest do

býval pokrokářem, který později podrobil se vli
vům dvora a zanedbal zákona o úpravě platů že
lezničních zřízencův, a proto vidíte, že věc jest
jasna a že zavraždění Canalejasa bylo jen přiro
zeným důsledkem. Nerozčilujte se tedy zbytečně,
vždyť v naší revolucionářské a volnomyšlenkář
ské morálce jinak se ani díti nemůže. (Jen tehdy
bylo potřebí silně se hněvati, když byl potrestán
revolucionář Ferrer po usvědčení ze zločinů.) Pro

nek máme hlavním trumfem smrt. Nechť třesou se
tedy všichni, kteří smýšlí monarchisticky a ne
chtějí býti volnomyšlenkářskými pokrokáři, my se
s nimi shledáme. Z tohoto až ledově klidného kon
statování, z toho, že Lima bez nejmenšího rozhor
lení ukázal na vraždu jako na trest za monarchi
stické smýšlení Camalejasovo, vyzírá všechna bez
citnost portugalského anarchistického volnomy
šlenkáře, a >Čas« měl tolik nestoudnosti, že tuto
kynickou drzost vytiskl. K tomu ještě vezměme
na vědomost doložku, kterou učinil Lima zpravo
daji »Času«, že zavraždění Canalejasa jest před
zvěstí jiných událostí, a pochopíme ještě úplněji,
jak volnomyšlenkářství a pokrokářství připravuje
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myšlenkáře Limu, jenž suverenním hlasem roz

lejas byl pokrokářem, ale podlehl vlivu dvorské

straniti), proto byl zavražděn. Může-li býti jasněj

la proto, že Canalejas v poslední době, jak se zdá,
byl rozvážným královým ministrem, jenž vzpíral

bo volnomyšlenkář, vždyť o zvrácení trůnův a ol
tářů pracují tyto směry stejně a svorně. Jedni
jdou ku předu prudčeji, druzí opatrněji, ale všich
ni jsou řízeni ze Židovskozednářských loží.

*

Guth strká všechnu hloupost na katolickou církev.
Jeho nevědomost, o níž podali jsme důkazy, a je

abychom látku jím nadhozenou rozvedli obšírněji
a dovodili, že hloupost lidskou podporují a na ni
spoléhají obzvláště židé, jejichž životním progra
mem jest, všestranně rozrušiti a pak služebnými
sobě učiniti křesťanské národy.

Dne 22. ledna 1907 poslanec Březnovský na
říšské radě podal interpelaci, ze které vyjímáme
část řeči rabína Eigera: »Bratři! 1800 let trvá boj
národa israelského o nadvládu slíbenou Abraha
movi, ale křesťany židům vzatou. Jsouce potírání
a pohrdání nepřáteli, nejsme přece jen zničeni.
Jsme rozptýleni po celém světě, a proto nám má
náležeti celý svět. Naši učenci o to vedou neustá
lý boj. Síla naše roste. Nám náleží ten bůh pozem
ský, ten zlatý idól (modla), jemuž se dnes všech
no klaní. Zlato jest mocí světa, jest silou, radostí,
náhradou. Ve mnohých evropských městech vlád
nou židé několika miliardami franků. (Od té doby,
co rabín tuto řeč promluvil, miliardy židovské na
byly obrovských rozměrů. Pozn. dopis.) Dnes
všichni králové a knížata jsou u nás až po uši za
dlužení, aby si mohli vydržovat velké armády. Mu
síme vládám co nejvíce usnadňovat půičky, aby
chom je tím více měli v rukách. Zemědělství vždy
bude hlavní studnicí bohatství, proto, bratří, zjed
návejte si co nejvíce orné půdy. Praví se, že mno
ho židů dává se křtíti. To jest jen dobře. Pokřtě
ný žid zůstane vždy naším spojencem. Hlavním
uaším nepřítelem jest katolická církev, proto mu
sme dle všech svých sli vnukati lidu svobodo
myalnost. nedůvěra ko kněžstvu katolickému a 0

; povržení tím, že budeme na světlo vytahovati

| skandální historky z jeho | soukromého | života.
; Hloupé a slepé massy lidu dají se vždy říditi kři
: klouny. Čím jest slabší vláda, tím lépe pro nás,
* proto hleďme, bratří, zviklati každou vládu, a

brzo přijde den, jenž splní naše cíle, den, kdy do
sáhneme vlády nad celým světem.«

| Z interpelace posl. dra Myslivce a soudruhů
na říšské radě dne 3. a 22. června a 2. prosince
1909 vypisujeme část z rabínovy řeči, kterou u
veřejnil Ratcliff ve své knize: »Obzor politických

-a historickýci událostí v posledním desítiletí.«
»Protože křesťanská církev jest nám nejne

. bezpečnějším nepřítelem, musíme se ze všech sil
přičiňovati o to, aby církev tato byla oslabena a
proto musíme vočkovávati křesťanské inteligenci
Idee svobodomyslnosti, pochybování, rozkolu a
musíme způsobovati náboženské spory. © Starali
jsme se o to, znehodnocovati duchovenstvo kře
sťanské a tím zničiti jeho poslání, jež by nám mo
hlo býti překážkou. Každým dnem mizí význam
gojských (křesťanských) kněží: všude se hlásá
svoboda svědomí. Již tedy jen několik let dělí nás
od úplného úpadku křesťanské víry, nejnebezpeč
nější to naší protivnice. S druhými již si dáme ra
du, ale o tom jest ještě předčasno mluviti. Král ži
dovský bude tím, čím kdysi byl papež. On bude
patriarchou všehomíra a mezinárodní církve, kte
rou založíme. Ale dříve než vychováme mládež
pro tuto víru, budeme církve křesťanské| ničiti

: Kritikou, jež budí rozkol, Vůbec měl by náš tisk
kritisovati státní záležitosti, náboženství, neschop

- nosti křesťanu, kteří s námi nejsou za jedno, a to
slovy nehledanými, abychom je teď ponižovali.
jako oni po věky ponižovali nás..

Ze všech těchto míst a jiných, které ještě po
stupem času a za příležitosti uveřejníme, vysvítá,
jak židovsko-zednářský plán, usilující o úplné pod

: manění křesťanu. má předem všeho na zřeteli: roz
; rývati a podlamovati křesťanské náboženství, jme

' novitě katolické, rozsévati rozkol a nesvornost,
hanobiti kněžstvo a tím připravovati je o důvěru.

, Plán, jejž židé chovají od věků a o nějž houžev
: natě pracují, založen jest ovšem na předpokladu,
. že jest dosti prodajných lidí mezi křesťany, kteří

žido-zednářům budou pomáhati, a že žije hodně
hloupých, kteří se dají omámiti a vésti. Ředitel
ství této Činnosti, jak známo, tají se v nepřístup
ných sborech, odkudž dávají se povely důvěrní

" kům a široko daleko rozvětvené organisaci a od
: kudž vypouštěna jsou rozličná hesla o svobodo
; myslnosti a pokroku, aby moderností lovila, za
- slepovala a takto získané stoupence řídila k za
* mýšleným cílům. Nezapovídáme nikomu svobodo

myslnost, vzdělání a pokrok, ale ukazujeme | na
hlnupost těch, kteří, mohouce vzdělanost a pokrok

i pěstovati samostatně, dali se ukovati do organi
" sací, jichž zmocnili se židé, aby pod střechou lí
: bivých hesel rozrušovali křesťanské náboženství,

které dle jejich často již prozrazených výroků
jim nejvíce překáží na cestě k ujařmení a ovlád
nutí lidstva.

Postačí ukázati na sociální demokracii, která
1 otročí židům okatě a která má vrchní komando ú

plně židovské, postačí upozorniti na pokrokáře a
volné myšlenkáře, u nichž židé nabyli práva do
movského, aby myslící lidé dodělali se přesvěd

' čení, v jakých rozměrech židé na hloupost lidskou
spekulují. Vůdcové těchto organisací ovšem dobře

- vědí, komu slouží, ale dopouštějí se podvodu na
důvěřivých, když jim malují, že běží o blaho lid
stva, ač dle pravdy jde o měšec a vládu židov
stva. Neomylným důkazem tohoto našeho tvrze

' ní jest skutečnost, že noviny i řečníci těchto ži
! dům zaprodaných organisací nikdy neberou na

přetřes dnes již ohromující a děsnou vládu židov
ského kapitalismu, protilidskou a nekulturní židov
skou mravouku, ale překrucujíce skutečnosti, lhou
o bohatství katolické církve a protivzdělanost
ních snahách katolického kněžstva. Čtěte listy so
cialistické, pokrokářské, volnomyšlenkářské a o
statní noviny svobodomyslné a poznáte, jak se ži
dům v Čechách otročí.

Když tedy dr. Guth tolik si stěžuje do lidské
hlouposti, radíme mu, aby ji dnes hledal a odkrý
val tam, kde se usídlila. A že zvolila pobyt svůj
ve stranách, které se vyhlašují za nejpokročilejší,
dokázali jsme předchozími řádky zcela určitě a
jasně.

|

|

n

|

+

I

|

|

Jiné doklady o hlouposti, nemravností a za
bedněném zpátečnictví. Jak již v minulých >Vol
ných Listech< jsme se zmínili, dr. Guth, hovoře v
»>Čase< o rozličných nedostatcích v církvi kato
lické v dobách minulých, přislazoval svoji řeč
starostí o kulturní zájmy a láskou ku pravdě. Je
ho starost dnes však jest již farizejská a nemístná.
Neboť to, co vytýká církvi katolické, náleží již
dávné minulosti, musí se posuzovat dle tehdej
ších zvyklostí a bylo účinem živlu lidského, kte
rý chyboval a bude se mýliti, pokud lidé zůstanou
lidmi. Že však tento lidský živel v církvi katolic
ké pokračoval a se vyvíjel, toho důkazem jest
právě okolnost, že nepřátelé katolicismu musí lo

tha, že musí podnikati tak daleké pouti, a proto
nabízíme se mu za průvodčí po nivách přítomno
sti. Úvodem připomínáme, že katolická církev
svojí věrouky a mravouky neskrývá, její knihy
jsou otevřeny celému světu, a není nesnadno S
hlediska pokroku, lidskosti a ryzí mravnosti srov
nati učení její s učením Židovským, které Sice po
hrouzeno jest v temnotách, ale které vydává prak
tické a všem pozorovatelum viditelné ovoce.

Jen takovým srovnáním vyjde na jevo, na
které straně oprávněno jest mluviti o lidské hlou
posti, nemravnosti a zabedněném zpátečnictví. Da
lo mnoho práce, nežli takové srovnání bylo možno
učiniti, neboť bylo potřebí heveru, jimiž pravda
o židovském »Talmudu< a »Šulchan-Aruchu« by
la dobývána. Dnes znalost věrouky a mravouky,
ve dvou těchto židovských knihách obsažené, již
tak pokročila, že nemusíme tápati ve tmách a ko
lísati v nejistotách. Dr. Guth, jako pronásledova
tel nevědomosti a hlouposti, laskavě tedy dovolí,
když vzdávajíce příslušné díky zpytatelům »Tal
mudu« a >Šulchan-Aruchu«, otevřeme před zra
koma jeho příslušné partie, aby na nich mohl brou
siti svuj um a pruchod sjednávati své mravní hor
livosti. Ale i tak třeba přípomenouti, že tato naše
srovnávací práce není bez jistých obtíží, vztahu
jících se na tužku páně censorovu, Proto na poji
štěnou hned předem oznamujeme, že | výňatky.
které uvedeme, byly interpelovány —poslancení
Březnovským na říšské radě dne 22. ledna 1907.
Citáty jsou vybrány z »Židovské Otázky«, kterou
napsal S. Rossov. +Kdežto křesťanství hlásá na
prostou čistotu vzhledem k Bohu, bratrskou lásku,
nezištnost a spravedlnost ku bližnímu, židovství
dovoluje veškeru lest i vůči Bohu. Mravní židov
ský katechismus. místo mravouky | náboženské
jest pln obchodnických pravidel. Vubec možno ří
ci, že židovský katechismus projevuje nenasytnou
touhu po vezdejších statcích a odmítavou chlad
nost ke všemu, co není židovské. V modlitbě +Še
foch« prosí židé Boha, aby vylil svuj hněv na
goje (křesťany) a vyhladil je pod nebesy Hospo
dinovými. Jestliže umírající žid odkáže něco aku
movi (nežidovi), není třeba závěť vyplnit. Našel
li žid něco, co náleží akumovi, není potřeba mu
to navrátiti, leda že běží o to, aby akumové byli
přesvědčeni o poctivosti židů. Jest-li žid dlužen a
kumoví a umřel-li akum, nemusí žid dluhu dědicům
platiti, nevědí-li o tom. Klamati goje (křesťany)
jest dovoleno, ale tak, aby klam nevyšel na jevo.
Právě tak je dovoleno neplatiti gojovi dluhů. Žid
žida nesmí obírati v kartách, ale akuma smí. Jest
liže má žid akuma ve svých rukách (dle doslov
ného překladu: odírá s kuže), tu druhý žid může
přijíti k tomuto akumovi, pujčiti mu peníze a 9
klamati ho tak, aby přišel o všechno. Jestliže a
kum žádá na židu peníze, tu druhý Žid, jenž zná
poctivost akumovu, nesmí svědčiti v jeho pro
spěch. Žid smí křivě přísahati, hlavně ve věci krá
deže, nebo hrozí-ll mu tělesné tresty. Učiniti ně
co na prospěch akuma, nebo darovati něco aku
movi, jest velikým hříchem. Lépe hoditi kus
chleba psovi, než darovati jej gojovi.«

To jsou významné doklady pro p. dra Gutha
a ostatní pokrokáře, kde Jest jejich povinností hor
liti o nápravu a zachraňovati lidstvo od nevědo
mosti, hlouposti a nemravnosti. Vzhledem k těm
to ukázkám Židovské mravouky, uložené v »Tal
mudu« a »Šulchan-Aruchu«. sama sebou takořka
vtírá se otázka: kde že katolická mravouka má
podobná hrozná naučení a pravidla? Nuže, vybí
zíme dra Outha a ostatní pokrokáře, socialisty a
volnomyšlenkáře, otfrající se vytrvale o věci ka
tolické, aby kriticky pohovořili o těchto mravních
židovských pravidlech, jež zajisté nesnášejí se s
pokrokem doby a se zvučným hlaholem těchto
stran, které učinily se obecnými strážci lidské
mravnosti. Promiuvili jsme. a nyní mají slovo vy
znavači pokroku, kteří spínají ruce a vášnivě pro
SÍ o mravnost jménem národa a lidstva, jménem
cti a jménem přítomnosti i budoucnosti.

(Upozorňujeme, že právě v čase, kdy p. dr.
Guth' se vysmíval katolickým hlupáčkům, vyšel
ve Vídni pečlivý německý překlad >Talmudu« ve
dvou svazcích nákladem Th. Matterna, Vídeň X.-1,
Rotenhofgasse 106. Cena 6 K. Tento nefalšovaný
Talmud jest dokladem, jak celé davy židovské —
netoliko tedy jednotlivci — hraly sice proti kře
sťanství politiku veliké chytrosti, ale jak na druhé
straně také ve vlastním táboře utvrzovaly nej
větší zpátečnictví. Když tedy sahal dr. Guth po
kronice lidské hlouposti, pominul ta markantní

svědectví, která mohl míti po ruce nejsnadněji.
Kniha >Talmud« zkonfiskována nebyla a Talmu
du se přece učí sami kandidáti rabínství v praž
ské >Talmud-Thora-Schule.« Židovští dobráci však
si hrají na slepce a raději se snaží paběrkovati na
úhoru křesťanském. Pozn. red.)

A opětně doklad k pokrokářské nevědomosti.
>Čas« dne I. prosince v Besedě hovoří: »Podle
jakých zásad dávají se u nás národní dary, nemo
hu vyzpytovat. Jednoho dne strana staročeská
podnikla tiché sbírky a dala Fr. Lad. Riegrovi více
než stotisícizlatový dar. Mladočeská strana, pro
tože jest v každém ohledu chytřejší, nesbírala.



nýbrž odhlasovala dru Václavu Petákovi v Plzni
pensi z obecní pokladny, to jest z kapes všech po
platníků. Dr. Rieger měl velkostatek Maleč, dr.
Peták jest starousedlý advokát v Plzní a starou
sedlí advokáti nebývají pravidelně nuzáci.«

Závist z těchto řádků přímo čiší a nevědomost
prozrazuje se tu veliká. Nebereme V pochybnost.
že o daru Riegrovu více již ví čipernější gymna
sista. Jest přece obecně známo, že Rieger dostal
stotisicový dar, jejž závětí po své sinrti národu
vrátil. Velkostatek malečský koupili Palacký a
Rieger v pověstnou dobu chabrusových voleb, a
by získali hlasu proti Němcírm. Vykonali tedy vla
stenecký čin, jehož pisatel v »>Času« nedovede
chápati a jejž urážlivým způsobem vykládá v ten
rozum. jakoby Rieger, dostávaje národní dar,
byl býval zazobaným velkostatkářem. Kdo má jen
kousek rozhledu po našem českém životě, ví, jak
málo Palacký s Riezrem na kupní cenu zaplatili, a
jak skutek jejich vlastně byl počátkem hosp. tísně
a starosti. Sám Rieger, všechno obětovav národu,
musíval až úzkostlivě pořizovati rozvahu mezi vy
dáním a příjmy, kdežto mnozí také-vlastenci dnes
ve službách židovských pojišťují si teploučké €
xistence.

o

Pravdou ke svornosti. Poslanec Udržal v
»Union« rozhovořil se o neblahých poměrech a
rozervanosti v českém národě a vysvětloval ne
blahé výtěžky naší politiky. Děláme prý politiku
citem a nikoli rozumem. To jest stará pravda.
která ovšem opakováním nepozbývá platnosti. U
držal příčinu této citové politiky vidí v individu
alitě národa utlačovaného a těžce o svá práva zá
pasícího. S míněním tímto se nesrovnáváme, pro
tože dějiny znají i jiné, po staletí utlačované náro
dy, a přece u nich není a nebylo takové rozhára
né strannosti a neukázněné citovosti jako u nás.

Vlastní příčina rozháranosti české jest v po
litické výchově, což tvrdí sám, Udržal. jenže tuto
nrochybenou výchovu odstrkuje v dalekou minu
lost (do 60—70 let), což není pravda, neboť ško
dlivé vlivy na politickou povahu českého člověka
počaly se uplatňovati před rokem devadesátým a
postupně sílily přibíráním moderních filosofických
proudů, které přinášely do Čech všechny možné
prvky rozumového a mravního rozkladu. Nepo
chopená svobodomyslnost, měnící se často v bez
uzdnost, mátožný ©individualism, považující za
přední povinnost pohrdati každou autoritou, bez
myšlenkovité velebení svobody — toť byly příči
ny, které zavinily, že každý chce všemu co nej
lépe rozuměti a jest o sobě toho mínění, že vůd
covské žezlo vloženo mu bylo již do kolébky. Do
dneška myslící člověk nedovede chápati, jak byly
možny projevy předních vůdcův a směrodatných
novin, že vznikání nových stran není pro národ
neštěstím. Vzpomínáme, že »Obnova: od svého
vznika na lichost a nebezpečnost tohoto mínění
vždy důsledně ukazovala nestačujíc ovšem, aby
zastavila proud, jehož frásovné mělčiny bily do
očí.

I tady byla opětně potvrzena zkušenost, že
zveličování svobody působí rozvrat a rozháranost
národního tělesa. Tam nás dovedla neprozíravost
politických vychovatelu, kteří ovšem, co se tkne
ubíjení katolíků, na ručest nacházejí svornost též
na velikou radost mezinárodního žido-zednářského
činitele, v jehož zájmu jest, aby národové, roz
vrácení nábožensky a vysílení horečkou svobody,
stali se posléz jeho kořistí. S tím souhlasí, že vše
chny české noviny, které jsou pod vlivem židov
ským, o svobodě hovoří bez únavy a pátou přes
devátou. m

Má-li .se dostaviti střízlivější nazírání, není
na jiném, než aby chopili se obrodné práce všich
ni rozumní činitelé a o životě vůbec a zájmech po
litických zvlášť mluvili ryzí pravdu, neohlédajíce
se, co tomu říkati budou různí národní mluvko
vé. Pravdu musí mluviti člověk o člověku. strana
o straně. Předem jest to úkolem strany agrární,
jejíž noviny ve lži se topí a jejímž mužům, jako
Staňkovi, nabízí se již 25.000 korun, dokáže-li, co
potupného napsal o opatu Drápalíkovi.

Eoslelní práva
pozlacovačské a řezbářské,

sřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levněa solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v HradciKrálové.

Cetná usnání od viď, duchov úřadůk disposici

Obrana.
šlenku« organisací revoluční a dodal: »Kdo má od
vahu sledovat cíle revoluční, nechťnese také dů

sledky.« Na to odpovídají (v č. 14.) »Učitelské No
viny<: »>VolnáMyšlenka by byla rozpuštěna, kdy
by sledovala cíle revoluční.«<Chytrost žádné čá
ry! Pokrokáři každou chvíli vypalují ostré raké
ty proti vládě, nelíbí se jim na ní nic. Když však
jsou hnáni do úzkých, hned se odkazují na vy

šlenka byla rozpuštěna kdyby ... Vždyť přece
toto sdružení netepá jenom různé chyby, které se
vcírkví vyskytují, ale bojuje zcela zřetelně proti
křesťanskému světovému názoru vůbec. Paragra
fy státní praví, že má býti naše náboženství há
jeno, ale lidé, kteří berou plat od státu a kteří
skládali přísahu katolickou, ostentativně se k Vol
né Myšlence hlásí. Zde jest vyložená nesrovna
lost a — přece Volná Myšlenka není rozpuštěna.

Jest u nás revoluční, čili nic? Faktuni jest, že
členové Volné Myšlenky v Čechách ani slovem
nepokárali revoluční záchvaty volnornyšlenkářů

ve Španělsku a v Portugalsku. Naopak však k
vuli Ferrerovi pořádali fanatické protestní schůze.
na kterých byli tepáni katolíci vírbec.

Pokud to bylo nebezpečno, sami volnomy
šlenkáři portugalští zapírali také houževnatě svůj
revoluční ráz. Stěžovali si na všecky strany, jak
byrokratická vláda pronásleduje občany zcela po
kojné, jimž prý ani na mysl nevstoupilo osnovati
revoluci. Volalo se k Evropě, aby hájila svobodu
takových beránku.

A zatím nepoctivcům byly umožněny právě
soustavným lhaním účelné přípravy k převratu.
Tak hloupý není revolucionář žádný, aby vyložil
celý svůj plán dříve, než bude míti všecko dosta
tečně připraveno k výpadu. Vždyť přece samy
řádné vlády, opírající se o silné vojsko, před vál
kou hledí přípravy co možno utajiti. Natož živly
státoborné!

Ale zrovna v Čechách zby byla Volná My
šlenka rozpuštěna, kdyby .. .« Jest také pravdou,
že jest mnoho členů Volné Myšlenky, kteří vůbec
nevědí, jaké jsou konečné cíle kulturní, sociální
a politické těch, kteří Volnou Myšlenku vedou.
Prostomyslní občané lapají se na vějičku různými

rá jež Volná Myšlenka nehodlá nikdy uskutečniti.

Ale kam spějí cíle vůdcu, o tom nechť pře
mýšli ten, kdo ví, že volnomyšlenkáři všichni tvo
ří ligu všesvětovou, která odpovídá za to, co její
členové páchali v Brusselu, Rusku, Portugalsku
atd. V Portugalsku podle pokrokářské logiky »ne
byla< V. Myšlenka revoluční. Vždyť tam nebyla
rozpuštěna.

»Ratibor« mobilisuje proti nám. Židovsko-rea
listický »Ratibor« rozpomenul se náhle na doby
svého bývalého vlasteneckého nátěru a vypisuje
vlasteneckou klatbu na české klerikály, proti nimž
prý >po leta stále a stále mobilisuje«. V předešlém
čísle horlil ještě »Ratibor« proti vojenské mobili
saci a dnes tento povedený hlasatel humanity mo
bilisuje sám »všecky poctivé české lidi« proti ka
tolickým Čechim. Nevíme, zdáž blížící se změna
kvartálu způsobila v »Ratiboru< sentimentální po
su s choutkamni po vlasteneckém zrádcování, které
bylo v modě, kdy »Ratibor« vařil ještě ve svých
sloupcích pověstnou »kašičku«, či máme-li počítati
s novým přebarvením tohoto hadího exempláře,
který devede svléknouti kůži každým rokem po
dle barvy podávaného semence. Překvapí vás to
však rozhodně, že může se odvážiti k vlastenec
kéntu zrádcování list, který po léta slouží vyssá
vacímu molochu semitskému a jenž po léta šíří v
české veřejnosti realistickou otravu kosmopolitis
mu a vlastenecké lhostejnosti.

A proč hlásá »Ratibor« nutnost mobilisace
proti všem českým katolíkům? Zakladatelé Sva
továclavské Matice Školské, která vydržuje kato
lické paedagogium v Bubenči, napsali v subskripč
ním provolání, že akce její je v přítomné době na
léhavější a daleko nutnější nežli Ústřední Matice
Školské«. Ojedinělý tento projev, jenž nekryje se
s přesvědčením všech českých katolíků, prohlásil
ihned »Ratibor« za úklad proti Ústř. Matici Škol

ti všem českým katolíkům. Při tom ovšem proje
vuje pyramidální nevědomost o zásluhách křesťan
ství v Čechách a stotožňuje nás s německými kře
sťansko-sociálními násilníky ve Vídni. Kdo si z
nevědomosti a ze zlomyslnosti vybuduje základ
pro svou polemiku, prozrazuje, že mu skutečně
schází »rozum, srdce i svědomí«, jenže o tyto
kvality nepřišel působením křesťanství, nýbrž od
padem od něho. Jsme oprávněni tvrditi, že žádný
český katolík neodepře svou obvyklou podporu

ské. Je to však dost smutné, že listy rázu >Ratibo
rova« řáděním svým nutí české katolíky, aby ve
dle národní daně odváděli také náboženskou daň
na školství. Proti škůdcům křesťanské civilisace

národu poctivě sloužil. Ale to by ztratil inserenty
a subvence, proto bude raději nadále mobilisovati
proti českým katolíkům ve jménu své humanity

lontéry, kteří by sedli na lepidlo židovsko-reali
stické. Odmítáme vlasteneckou kladbu >Ratibo
ra< jako nepříčetný projev okamžitého záchvatu v
nynější válečné horečce a divíme se, že propustila

.
censnra tyto >Ratiborovy« mobilisační plán. Vla
steneckým povinnostem se u »Ratibora« učiti ne
budeme, protože lidé »bez rozumu, srdce a svědo
mí« nemohou nikoho poučovati.

Politický přehled.
Změny ve válečných a mobllisačních zákonech.

Hrabě Stůrgkh prohlásil, že nové tři vojenské
předlohy musí býti schváleny beze změny. Z toho
ovšem vzrůstala krise, proto ministerský předse
da hr. Stůrgkh najednou obrátil, snaže se vyho
větí některým přáním. V předloze zákona o vá
lečných úkonech jest vláda ochotna dodati, že ú
kon má platiti jen v době války nebo při hrozivém
nebezpečí války. Dále souhlasí vláda, aby civilní
osoby k určítým výkonům povolané byly zaměst
nány jen za bitevní čarou a že k těmto výkonům
mají býti povolány napřed osoby mladší. Řadu ji
ných ulehčení provede vláda v prováděcích naří
zeních. Rekvisice smí býti vykonávány jen ra
kouským vojskem, nikoli však také vojskem ně
které spojené moci na rakouském území. Toto
vojsko musí vždy užívati prostřednictví politic
kých úřadů a rakouští státní občané nebudou pak

V poslanecké sněmovně postavení vlády není
nijak utěšené. Překážku vytlouká za překážkou,
jen aby jakž takž se udržela. Před Vánocemi maji
býti především vyřízeny vojenské předlohy, kon
tingent nováčků, prozatímní rozpočet a prodlou
žení jednacího řádu. Služební pragmatika a malý
finanční plán byly z pracovního programu vylou
čeny, poněvadž není naděje, že by byly do No
vého roku vyřízeny. Vláda nechce bez úhrady
pragmatiku nechati vejíti v platnost a pro malý
finanční plán není opět nálady.

Malý finanční plán snaží se opět přichystati
vláda, aby si mohla opatřiti 30 mil. K na služební
pragmatiku. Malý finanční plán vypracoval posl.
Steinwender následovně: zvýšení osobní daně od
příjmu 10.000 K, daň mládenecká, daň z bezdětno
sti a daň z tantiem. Poněvadž však jest obava, že
by tento plán neprošel, má se z něho také něco
vzíti na sanování zemských financí, lépe řečeno,
má býti zvýšen podíl zemí na výnosu osobní daně
2 příjmu i daně kořaleční. Proto má býti také
zvýšena dosavadní daň z lihu o 50 K na hektolitru.
Kolo polské doplňuje tento malý finanční plán po
žadavkem, aby současně byla zvýšena státní daň
z piva do výše 8 K.

Významné změny v armádě. Ministr války
Auffenberg a náčelník generálního štábu Schemua
podali 9. prosince žádost za propuštěnou a císař
také ihned žádosti jejich vyhověl. A ještě téhož
dne ministrem války jmenován polní podmaršálek
Alexandr ryt. Krobatin, dosud odborový přednosta
a náměstek ministra války, a Frt. Conrad z Hot
zendorfu vrací se na místo náčelníka generálního
štábu, z něhož byl před krátkou dobou zatlačen
nebožtíkem hr. Aehrenthalem na přání Italie. Ná

hlá tato změna překvapuje a dohady stíhají do
hady. Krobatin jest vynikající v dělostřelectvu a
C. z Hótzendofu jest původcem všeho technic
C. z Hětzendoriu jest pírvodcem všeho technic

O česko-německém vyrovnání jednalo se v
pondělí ve Vídni v ministerské radě, jíž se také
sůčastnil kníže Thun. Rokovalo se tu především o
úpravě jazykové otázky u zeměpanských úřadů
v Čechách a pak o smutném stavu zemských fi
nancí. Veškeré prostředky jsou prý již vyčerpá
ny a království Českému hrozí insolvence. Do
konce prý není peněz ani na výplatu úřednictva.
1 v německých kruzích pociťuje se trpce, že zasta
veny byly veškeré subvence a proto se maléhá na
rozpuštění sněmu a na provedení voleb pod he
slem: »Dělnost sněmu'« | německé učitelstvo hro
zí zastavením veškeré národní práce, žádajíc roz
puštění zemského sněmu.

Proti vídeňskému starostovi Neumayeroví v
poslední době prudce útočí soc. dem. posl. Schu
mayer, odhaluje jeho soukromý život. Proto depu
tace křesť. soc. občanského klubu upozornila sta
rostu Neumayera, že by se musil vzdáti purkmi
strovského křesla, kdyby se útoky ty ukázaly 0
důvodněnými.

Obnovení trojspolku. Trojspolek, stávající me
zi panovníky a vládami Rakousko-Uherska, Ně
mecka a Italie byl beze změny obnoven a prý
pouze na 6 let. Trojspolek obnoven několik měsí
ců před uplynutím jeho konečné lhůty, což má
svůj význam i v tom, že obnovení stalo se před
konferencí velevyslanců. Proti snahám, aby v troj
spolku za vyjednávání velvyslanců povstaly roz
pory, postaven trojspolek opět zcelený.

Polský a rusinský projev loyality. V plenár
ní schůzi říšských a zemských poslanců přijata re
soluce, v níž se konstatuje, že všichni tuto říši 0
bývající Poláci jsou pohotově, aby v případě po

ků všech rusínských stran v Haliči přijata také

važuje carismus za největšího nepřítele rozvoje
rusínského národa. Všechen rusínský lid jest od
hodlán za všech okolností stát věrně při Rakousku.



Mimořádná opatření v Uhrách. V Uhrách za
Stavuje se prozatím vydávání cestovních pasů o
sobám, patřícím do armádního svazku. Druhým
nařízením zákazuje se osobám, které jsou schop
ny nositi zbraň, vystěhovati se do ciziny; násled
kem těchto nařízení jest občanská svoboda volné
ho pohybu úplně omezena.

„Mírové jednání. Delegáti balkánského svazu
a turečtí 16. t. m. zasednou ke společ. stolu v Lon
dýně, aby se dohodli o míru. Černohorští, srbští a
řečtí delegáti na své cestě do Londýna měli v
Paříži poradu s francouzským ministerským před
sedou. Zvláštní pozornost poutá bulharský dele
gát dr. Danev, který na své cestě zastavil se také
v Bukurešti, kdež byl velmi vřele uvítán. Nejen
tato návštěva Daneva, nýbrž také trůnní řeč. ru
munského krále ukazují, že mezi Bulharskem a
Rumunskem docíleno konečně dohody. Danev za
stavil se i ve Vidni a Paříži. Podobně řecký dele
gát Venizelos cestou uklidňuje; pouze Srbsko zdá
se příliš upjatým.

Mezinárodní sliuace hned stoupá v krisi, nato
zase se uklidňuje. Tvrdí se, že Rusko jest míru
milovno a že Srbsko ponechalo svému osudu ve
sporu s Rakouskem, naproti tomu však město
Grodno na Němenu stanoveno operační základ
nou ruského vojska, což znamená, že Rusko počítá

vodňuje nejistými poměry v ruském Polsku, če
muž ovšem lze také věřiti. Překvapuje ovšem ta

kurešti. — Jisto jest, že porady velevyslanců v
Londýně a delegátů balkánských rozptýlí všechny
pochybnosti.
mt

-——

dámských modních
látek za sníž. ceny

jižzačalufirmy

Karel Minář,
Hradec Král., 137.

| Genybez konkurence!

" Pozorna firmu. Velkývýběr.
V NENÍ

Zprávy organisační
a spolkové.

Naše schůze: V neděli dne 15. prosince pokračová
ní II. vzděl. kursu lidového na Hradecku o 2. hod. v

návštěvníci plně spokojení odcházeli. Výbor Jednoty
cíti se povinnen, vřelé díky vzdáti všem, kdož ku zdaru
večírku platně se přičinili, zvláště p. Neumannovi a spo
lučlenům bratrské organisace v Hradci Králové, kteří
z ochoty nevšední krásné výstupy sehráli, a všem ho
stům, kteří nás návštěvou svou poctili. Další činnosti
Zdař Bůh!

Černilov. Výbor katolické jednoty vzdává tímto ve
řejný dík vsdp. děkanovi Seidlovi za dar 50 K, který
nám věnoval po svém odchodu z Černilova. Rovněž tak
vřele děkujeme p. staviteli Černému za dar 50 K, kte
rý nám byl již v červnu prostřednictvím vsdp. děkana
odevzdán. Vidíme-li tuto obětavost, s hnusem si musíme
vzpomenouti, jak takové šlechetné dárce dovedou ne
přátelé hanobiti. Tak na př. v »Hlasech Venkova- jsme
četli o nesprávném vedení. ba docela o nesložení účtů
za úpravu parku panem děkanem Seidlem. Jaká jest to
neomalená lež, patrno jest z toho, že veškeré účty ju
bilejního parku vedl pan pokladník jednoty, nikoli pan
děkan. Preto odkazujeme klepaře. aby do konce pro
since t. r. ony účty si prohlédl u pana Tomana v Čer
nilově, t. č. pokladníka, kdež jsou vyložený k volnému
nahlédnutí a jsou od kruhů kompetentních uznány za
správny. Patří k tomu notná dávka drzosti, když ně
kdo beze vší informace si dovoluje pustit do světa tak
velikou lež. — Katolická jednota naše bude pořádati.
jako roku minulého, ples a to v neděli dne 12. ledna
1913 v sále u Jindrů. |

Mikulášská zábava sdružených katolických jednot

pojištění« (vsdp. dr. Fr. Šulc, kanovník z Hradce Král.),
. b) »Úkol ženy v dnešním boji protináboženském« (sl.

M. Věchtová z N. Bydžova). — Týž den odpoledne schů
ze skupiny v Rohozné v hostinci p. Ant. Báči, na které
bude řečniti sl. M. Balcarová z Pardubic. — Týž den
o 2. hod. odpol. schůze skupiny v Turově a o 5. hod.
ve Velké Skrovnici; na obou promluví řečník z Hradce
Králové. — Týž den o 2. hod. odpol. schůze skupiny ve
Skutíčku. o 5. hod. odpol. schůze ve Žďárci; na obou
promluví tajemník vp. St. Beneš z Hradce Králové. —
Týž den koná se valná hromada skupiny Polička. — V
neděli dne 22. prosince: valná hromada okresního Sdru
žení na Opočensku v Opočně o 2. hod. odpol. (viz zvlášt

nostech měšťanské besedy, vydařila se přímo skvěle.
což opět s potěšením konstatujeme, jako o všech pře
dešlých zábavních podnicích, pořádaných našimi jed
notami. Sál besední byl hostmi zcela vyplněn. Večírek
počal řečí spisovatelky Vlasty Pitnerové, která ochotně
promluvila k přítomným »O četbě«. Duchaplnou a spolu
zajímavou řeč, propletenou místrně vzácnými životními
zkušenostmi, vyslechli všichni přítomní s napjatou D0
zorností a projevili vděk svůj hlučným potleskem. Všich
ni účinkující v jednotlivých číslech programu vedli si
velmi čile a pobavili milé naše hosty jak náleží. Ně
kteří z nich zvláště upoutali na sebe pozornost svým
pružným předvedením a komickou přirozenou figurou.
jako byl na př. p. Marek v úloze »Mladého praktikanta“.
Podobně pan Klivický, p. Matys, p. Manna všichni 0
statní páni i dámy zavodili v předvedení svých úloh se
známou rutinou. Zajímavé dárky, kterými během ve
čera podělování byli přítomní, působily mnohým radost
a překvapení. K celkovému výsledku mohou si katolic
ké jednoty, které se v Pardubicích opravdu činí, jen
gratulovati. Zdař Bůh!

Křesť.soc. vzdělávací spolek v Čáslavi. Výroční mi
kulášská zábava, která již loni těšila se značné přízní
členstva a milých hostů našeho spolku, překonala letos
všecko očekávání. Rozlehlá restaurační místnost hotelu
U modré hvězdy. byla napiněna do posledního inlsta
animovaným obecenstvem, jehož vždy znova se opa
kující potlesk svědčil, že plně mu bylo vyhověno jak hu
debním programem, tak i solovými výstupy. St. Pelco
vá a pp. Lump, Mrázek a Rěssler, v jichž rukou octly
se jednotlivé kuplety, snažili se opravdu vzájemně se
překonati. Podaření byli: Věční študenti, Kuplet benzi
nový, Vzhůru do Ameriky a zvláště Klarinetista, jenž
musil býti opět a opět opakován. A což teprve, když
přišel Mikuláš s půvabným andělem a hrozným čertem,
se spoustou dárků! Tu smích nebral konce. Vážené příz
nivkyně spolku našeho pí. komis. Nebožátková a pí. inž.
Vocásková věnovaly k vydražení ve prospěch Katol.
spolkového domu dva dorty, za něž strženo 13.40 K.
Děkujíce všem účastníkům zábavy a všem účinkujícím,
prosíme, aby i dále zůstali naklonění spolku našemu,
jenž, jak se přesvědčili. dovede pobaviti nejen vesele.
ale i slušně. Na shledanou v novém roce při zábavách
i při přednáškách! ,

Vamberk. V neděli dne 1. prosince t. r. po odpo
ledním požehnání konal náš spolek měsíční členskou
schůzi, kteréž se sůčastnili místní duchovní a mnoho
členů a jimi uvedených hostů. Četnému "tomuto shro

na Hradecku ve Svinarech v hostinci p. Fr. Šrámka o
2. hod. odpol. přednáškami: a) »Otázka drahotní« (ref.
vldp. J. Konečný, bisk. vik. a farář z Pouchova), b)
„Křesťanský socialismus a naše doba“ (ref. p. Fr. Šup
ka, redaktor z Hradce Králové). — Týž den o 1. hod.
odpol. schůze skupiny Přibyslav v hostinci p. Fr. No
váka, na které promluví sl. Lid. Kosařová z Dobrušky.
— Týž den o 3. hod. odpol. schůze skupiny Čibuz v
místnosti p. K. Duškové, na níž promluví řečník z Hrad
ce Králové. — Týž den o 3. hod. odpol. v Chocni (dům
Katolické Jednoty) valná hromada okr. Sdružení na
Vysokomýtsku. — 15. prosince ve 2 hod. odpol. v Oleš
nici u Červ. Kostelce v hostinci p. Josefa Iadnara ve
tejná spolková schůze s programem »O významu or
ganisace katol. mládeže« promluví sl. Kosařova z Do
brušky.

Nový Hradec Králové. Mikulášský večírek Katolic
ké Jednoty. dne 8. prosince t. r. »U Dušků« v Novém
Hradci Králové pořádaný, se plně zdařil. Návštěva by
la hojná a brzy rozproudila se živá, nenucená zábava
při hudbě a humor. výstapech a při rozdílení dárků a

| trvala v stejné svěžesti až do konce večírku, z něhož

stelce n. Orl. »O cirkvi a jejím poměru ku světu«. Ve
ledůst. pan řečník mluvil více než hodinu krásným, je
mu vlastním. nadšeným způsobem o lásce a dobrotivo
sti církve katolické k lidem, za což, bohužel. se ji do
stává nejčernějšího nevděku: pohany a pronásledování.
Tím se však církev od svého vznešeného poslání od
vrátiti nedá a bude dále dobro činiti a to i těm, kteří ji
pronásledují, podobna jsouc oné milosrdné sestře, kte
rá člověku nemocnému, který jednou, když byl ještě
zdráv, ji potupil nejpodlejším způsobem, naplivnutén do
obličeje. se odměnila laskavou milosrdnou posluhou v
jeho nemoci. Tak právě činí církev katolická a tím prá
vě dokazuje svůj božský původ. Nadšená přednáška ta
to byla vyslechnuta s napjatou pozorností, posluchače
hluboce dojala a odměněna byla zaslouženým potle
skem. Potom přednesla procitěně sl. Dostálová krásnou
báseň »Kam jdeš?: — Vldp. děkan navázal na děj před
nesené básně svoji vzpomínku na svoji pouť v Římě,
kdež shlédl ona dvě památná místa, jichž se báseň do
týká. První, kde sv. Petr prchající z Říma, potkal Pá
na Ježíše a po domluvě Mistrově se vrátil, a druhé, kde
sv. Petr prolil svoji krev mučednickou, ukřižován byv
hlavou dolů. — Na rozloučenou pak doložil vldp. dě

kan, že dnešní doba svým bojem protikfesťanským po
dobá se oné době Petrově. [ my musime bojovat a je-li
třeba, i trpět, chceme-li po příkladě Petrově věčné slá
vy dojíti. — Jsme velmi povděční vjdp. děkanovi za ob
sažnou, časovou přednášku, za všechny krásné, po
vzbuzující myšlenky a vyslovujeme mu za jeho přátel

skou a nezištnou ochotu, se kterou k nám. zavítal,
srdečné »Zaplať Pán Bůhl«, těšíce se, že na nás ani v
budoucnosti nezapomene. — Valnou hromadu bude po
řádati spolek náš na svátek sv. Tří Králů dne 6. ledna
roku 1913, při níž se bude konati přednáška a voliti vý
bor. Členové a členky, dostavte se všichní k této val
né schůzi!

Kolárky,
český výrobek, kněžské záprsenky od 90 hal.
košile, spodky, ponožky, kaposníky, jako nejlepší

vánoční dárek
doporučuje a poštou na výběr zašlo

Václ. L. Holý,
Hradee Králové.

Výroba a sklad střižného zboží. “8

Zprávy
místní a z kraje.

Zprávy diecésní. Ustanovení jsou pp.: Jan Nosek,
administrator, za faráře v Dolní Kalné, Jos. Herkner,
farář v Bílé Třemešné, za děkana v Jaroměři, P. Ju
stin Zelenka, O. P.. administrator v Běronicích, za ad
ministratora do Jensovic, Jan Samec, kaplan. ustanoven
za administratora in spirit. ct temporal. v Čáslavi, za
nemocného p. děkana Foltu, Frant Budinský. kaplan, za
administratora v Kněžicích, Jos. Novák, administrator
v Němvčevsí. za administratora do Bílé [řemešné, Jos.
Sedláček, kaplan v Žlunicích. za administratora do Ně
myčevsí, Frant. Brýdl, kaplan. za administratora ve
Vvsokém Mýtě, Jos. Krkoška, výpom. kněz v Žichlin
ku, obdržel dovolenou. -- V Pánu zesnul: p. Antonín
Svatoš (V Vuln.), rytíř řádu Frant. Josefa I., konsist.
rada, b. notář, děkan ve Vysokém Mýtě, zemř. 30. li
stopadu. (naroz. 15842,vysv. 1867). Uprázdnila se: Fa
ra v Bilé Třemešné, patron. pí. Miloslavy Lohařové,
od I. prosince, děkanství ve Vysokém Mýtě, patron, cí
xařovna Rakouská co královna Česká, od 5. prosince

1912. .
Městská rada v Hradci Králové dne 9. prosince u

činila následující usnesení: Za dar 20 K, věnovaný Prv
ním rybářským klubem v Hradci Králové ve prospěch
raněných Jihoslovanů, vzdají se díky. — Zřídí se pře
chodník v ulici Jungmannově mezi domem p. Juliše čp.
479 a paedagogieim. — Uděleno bylo do odvolání povo
lení ke stavbě kolny na parc. č. 172-22 v Pospíšilově tř.
p. Ant. Peckovi, truhláři. -— Svoleno bylo k obývání
domku pp. manž. Remešových na parc. č. 153-28 v Po
spíšilově třídě. — Tecknické kanceláři bylo uloženo,
by se sůčastnila kollaudace prací, provedených v ko
stele v Novém Hradci Králové, dne 13. prosince t. r. —
Zápis o jednání pátého sjezdu českých měst z králov
ství Českého. v Mladé Boleslavi letos uspořádaného,
byl vzat na vědomí. Palackého čítárně věnovány
byly 3 m hůlkového dříví. .

Jmenování. Pan H. Steinfeld, mistodržitelský rada
a správce c. k. okres. hejtmanství v Hradci Králové,
jmenován jest dvorním radou.

Klicperovo divadlo. Jednota divadelních ochotníků
»Klicpera“ v Hradci Králové sehraje v neděli dne 15.
prosince 1912 původní novinku (premiera Městského di
vadla na Královských Vinohradech 5. listopadu 1912):
Slunovrat (Tu noc před svatým Janem). Hra o třech
dějstvích: I. Stmívání. II. Půlnoc. II. Svítání. Napsal K.
M. Čapek. Děj v zahradě lékárny v Podsedíně. pošu
mavském městečku, od večera před svátkem sv. Jana
Křtitele do svatojanského jitra. Začátek o půl 8. hodině
večerní. Předprodej lístků nalézá se u pana Růžičky,
papírníka na Velké podsíni.

Mužský odbor Ústř. Matice Školské v Hradci Král.
konal výborovou schůzi v Besedě dne 10. prosince t. r.
za účasti sl. dámského výboru a zvlášť pozvaných pá
nů. Po zahájení schůze místopředsedou p. řed. Rybou
přednesl p. JUDr. Hušák stručný obraz činnosti Ú. M.
Šk., její význam a podal zprávu o jeji kritické finanční
situaci a o akcích muž. odboru. Příspěvky pp. členův
odboru dosáhly letos výše 990.10 K. Vzdají se díky p.
dru. K. Klimešovi, c. k. auskultantu, přeloženému do
Úpice, za horlivou činnost, osvědčovanou jím jako čle
nem výboru od r. 1909. Po té ustavílo se zvací komité
za příčinou pořádání Matičního plesu, do něhož vstou
pily dámy: pí. Červená, Schmidtová, Baťková, Švor
číková, Rejthárková, Oehmová, a pánové: inž. Bárta a
Vacek, prof. Krbec a Slavík, obch. ak. Schwarz, stav.
as. Valášek. mistři řezb. Soudil a Jenčovský, prof. Rejt
hárek a řed. Ryba. Zvaní rozšíří se tentokráte též na
venkov. Z té příčiny zvolí se zvláštní výbor. Pozván
kám přiloží se provolání, vybízející k podpoře Ú. M. Š.
Ježto jest nezbytným rozšíření zvacího komité, žádají
se snažně ti, kteří by mohli spolupůsobiti, by se lask.
přihlásili u p. řed. Ryby aneb pl. Schmidtové.

Labské břehy. Regulací mnoho stromů a keřů na
labských březích padlo, ale c. k. řiditelství pro stavbu
vodních cest. město 4 Okrašlovací spolek zdejší po
staraly se o náhradu. Při upravených cestách na bře



zích labských přesázelo město přes 100 velikých a vy
sázelo 1470 mladých stromů a to, aby ráz krajiny lab
ské zachován byl, 609 topolů, 200 vrb, 142 duby, 120
lip, 100 jilmů, 177 javorů a 122 jiných stromů.

Z obchodního gremla v Hradci Králové. Udělí se 2
nadace po zemřelých manželích pp. Janu a Marii Kruš
vicových v částkách po 72 K. Žadatelé, bývalí obchod
nici, podejte své žádosti k rukám starosty obchodního
gremia pana Karla Richtra, velkoobchodníka sukny v
Hradci Králové do 15. prosince 1912.

Pohádkové divadlo spisovatelky Abigail Horákové
a umělecká recitace pro mládež odbývá se s povolením
sl. c. k. okr. školní rady v pondělí dne 16. t. m. ve
dvoraně Adalbertina. —Spoluúčinkuje (vybraným obsa
hem recitačních čísel z našich předních básníků) choť,
vynikající recitátor p. Jožka Horák. Známá umělecká
dvojice připravuje naší mládeži velice cenný, v pravdě
ušlechtilý požitek. Vřele doporučujeme.

Přednáška cestovatele dp. Svojsíka byla navštíve
na velice četně. Ačkoli zabrala delší čas, přece nikoho
neunavila. Promítané obrazy byly velice zdařilé a vše
obecně se líbily. Pan cestovatel skončil za obecné po
chvaly.

Tyroly, východní část mezi Dolomity a Vysokými
Taurami s nádhernými velehorskými partiemi z jižních
Alp vápencových od Cortiny v údolí Ampezzo, Antholz
ské a Toblašské jezero a údolí, Brunneck, Taufers, Cor
vara, Motreja, Sterzing, Mieders, Igels a j. jsou v ma
lebné řadě pohledů vystaveny v Panoramě Národní Jed
noty Severočeské v Hradci Králové od 14. do 20. pro
since 1912.

Úmrtí. Dne 8. 1. m. zemřel p. Bohumil Svoboda, re
daktor »Orlických Proudů«, v mladém věku 27 let. V
sobotu se podrobil operaci a den nato již zákeřné ne
moci podlehl. Zpráva o skonu tak inladého života vy
volala obecnou soustrast a to tím více, že zesnulý zde
zanechává synáčka a choť. Pohřeb se konal za veliké
účasti dne 11. t. m. Kondukt vedl z kaple okresní ne
mocnice dp. Kopecký na hřbitov Pouchovský. R. i. p.

Obsah vyhlášky, týkající se podání přiznání k o
sobní dani z příjmu a ku dani důchodové. A. Osobní
daň z příjmu. Po rozumu $ 202. zákona ze dne 25. října
1896, č. 220. ř. z. o přímých daních osobních, čl. 29. a
43. prováděcího nařízení ku IV. hlavě tohoto zákona,
stanoví se lhůta ku podání přiznání k osobní dani z pří
jmu pro rok 1913 do 31. ledna 1913. Nebude-li přiznání
v předepsané lhůtě podáno, může daň býti uložena od
hadní komisí na základě pomůcek úřadu po ruce jsou
cích z moci úřední. Kdo ve lhůtě předepsané nepodá

povinného přiznání k osobní dani z příjmu, může býti
vzat do vyšetřování pro zatajení daně ($ 243.). Koneč
ně se upozorňuje zvláště na to, že povinnost podati při
znání a následky opomenutého snad podání nejsou zá
visly na tom, bylo-li doručeno osobnt vyzvání podle
$ 204. čili nic. — B. Daň důchodová. Přiznání o všech
důchodech dani důchodové podrobených ($ 124. a 125.
zákona), mimo ty, z nichž daň důchodová dlužníkem se
sráží, buďtež pro rok 1913 podána po rozumu $ 138. zá
kona ze dne 25. října 1896, č. 220. t. z., a článku 18.

prováděcího nařízení ku III. hlavě tohoto zákona ve
lhůtě, ku podání přiznání k osobní dani z příjmu svrchu
stanovené, u onoho berního úřadu vyměřovacího, kte
rý jest příslušen přijímati přiznání k osobní dani z pří
jmu. Připomíná se, že i při dani důchodové povinnost
podati přiznání i následky opomenutí této povinnosti
nejsou závisly na doručení zvláštního vyzvání.

Houpal se na elektrice. Dne 6. t. m. čeledín, zaměst
naný u p. J. Vacha v Černilově, chtěl prozkoumati sílu
elektriky beze všech předběžných studií. Vzal žebřík,
vylezl k světelnému vedení, vzal do ruky jeden drát.
Poněvadž necítil žádných účinků elektrických jisker,
chopil se drátu druhého, který mu nahradil svojí ener
gil až přes hlavu tvrdošíjnost drátu prvého. Proud pů
sobil tak prudce, až čeledín křičel. Přikvapivší lidé sun
dali žebřík, ale ubožák visel na drátě dále, nemoha se
odtrhnouti, ani tehdy, když bylo do něho vráženo tyč
kou. Konečně rozkázal hospodář pan Vach, aby se při
neslo několik otepf slámy pod pověšeného, což jej mělo
isolovati od země. Pak chopil hospodář čeledína za
boty a strhl jej dolů. Čeledín utrpěl značné popáleniny
a zapřísahal se, že víckrát elektrotechnikem se učit ne
bude.

Pardubice. Primář okr. nemocnice v Pardubicích
dr. Messany, který dlí již přes měsíc v Srbsku, vyžádal
si dovolenou až do konce tohoto roku. Městem kolo
vala pověst, že pan primář vstoupil do státních služeb
srbských, obdržev tam skvělé místo a že bude na místo
primáře v okresní nemocnici v Pardubicích resignovati
a do Pardubic více se už nevrátí. V jeho nepfitomno
sti vykonává vážné operace v naší nemocnici primář
okr. nemocnice v Něm. Brodě p. dr. Zahradnický. —
Známý spor »Samostatných Směrů« s tajemníkem vel
kostatku pardubického p. Benáčkém skončil tyto dny
před porotou v Chrudimi osvobozením redaktora p. Ště
pánka, kterého p. Benáček žaloval pro stálé novinářské
útoky. Příčinu k vypuknutí sporu zavdala okr. nemoc
nice, kdež byl p. tajemník zástupcem okr. výboru. Dáv
né staré rozmíšky« v nemocnici stupňovaly se, místo a

by se klidnilyR doby vzaly si »SamostatnéSměry« na mušku ijemníka tak, že tento byl nucen há
Jiti se před forem soudním. Přičítané nečestné skutky
nebyly tu sice dokázány, ale přes to porota uznala p.
redaktora za nevínna a p. tajemník musí nésti finanční
tíhu porotních útrat. — Nedávno v Pardubicích zesnulý
děkan přeloučský Frant. Hejzlar založili vedle jiných
hamánních odkazů stipendium pró studenty, pocházející
z příbuzenstva zakladatelova a rodáky z Dobrušky. Sti
pendium obnáší ročního příjmu 320 K a jest určeno pro

všecky druhy škol. Toto nové stipendium studentské

pendium studentské« a mělo býti obsazeno od 1. října
1912. — Okrašl. spolek v Pardubicích pojal druhdy u

Slechtilou myšlenku povzbuditi školní mládež k pěsto
vání květin a tím probouzeti v srdcích dětí cit pro krá
su v přírodě. Za tou příčinou rozdává ročně školní mlá
deži tisíce květináčů s různými druhy květin k dalšímu
pěstění. Náklad to vyžaduje dosti značný. Ke konci kvě
tinové sezony přinášejí mladí pěstitelé květiny zpět, a
by se pochlubili, jak dovedli po celou tu dobu o květi
ny pečovati. Za dobře vypěstovanou květinu dostane

Připouštíme, že okrašlovací spolek má nejlepší úmysl,
ale jiná jest otázka, zdali takové podělování školních
dětí jest vhodné a praktické a konečně také odpoví
dající příslušnému značnému nákladu. Jest nesporno, že
pozornost školních dětí značně se odvrací tím od po
vinností a že se těkavá mysl dítěte v městech dost tak

rozpoutaná ještě více tříští. Školní dítě má co dělati,
aby dostálo všem svým povinnostem školním a není
tudiž radno ukládati mu ještě něco nového. Na mno
hých dětech školních bylo pozorováno, že před vyučo
váním, místo aby se obíraly důležitým předmětem u
čebným, hrály si v okně s květináči. Jest jisto, že do
sti cenné diplomy po malé chvíli zahodily a docela
jest známo, že mnohé zahodily sobě svěřené květináče
hned na cestě k" domovu do Chrudimky. Okrašlovací
spolek nechť laskavě o věci uvažuje.

K té nesnášelivosti holického faráře. Minulý týden
v pokrokářském a rudém tisku byl napaden náš pan fa
rář pro »velikou nesnášelivost«. Kdo dobře zná »prav
domluvnost« toho tisku, hned si mohl učiniti pojem 0
skutečné tendenci a hned si vzpomněl, jakých prostřed
ků tací lidé užívají. Lidem dobré vůle však sdělujeme
krátce a pravdivě toto: V Holicích zemřel dne 30. li
stopadu pan lékárník Josef Tuma, který se vůbec k
žádnému positivnímu náboženství v Holicích nepřizná

val, do kostela nechodil, sv. svátosti nepřijímal, zao
patřiti se dát nechtěl a taky nedal. Kdyby tedy kněz
chtěl nad takovým zesnulým konati církevní obřady,
titéž lidé, kteří si nyní obmyslně stěžují na »fanatismus«
farářův, nazvali by úsluhu knězovu bezohlednou dotěr
ností. Nad to všecko pan Tuma nechtěl, aby byla jeho
mrtvola nesena do kostela, jak jest obyčejem v Holi
cích. K smrti pracující pan lékárník vydal pouze pro
správu duchovní přesný vzkaz, aby ho farář holický

ný člověk uváží, zda jest zde duchovní správa jenom
k tomu, aby plnila rozkazy občanů, kteří před smrtel
nou nemocí nechtěli o nf slyšeti a kteří dávali zřetelně
na jevo odpor proti církevnímu zřízení vůbec. Jestliže
v takových případech kněz hned neposlechne jako na
vojně, tím přece nijak nemusí urážeti památku nebož
tikovu. Odepřením církevního pohřbu pouze jedná tak,
jak si toho odpůrci církve v zásadě přejí. — Pan farář
postavil se na stanovisko mírné a správné. Protože na
ši odpůrci tvrdi, že kněží zadarmo neudělají nic, ale
bohatým lidem i nekatolického smýšlení za peníze vše
cko, prohlásil pan farář k zeti zemřelého, panu obchod
nikovi Víšovi, že udělá pohřební průvod zadarmo, bu
de-li mrtvola nesena dle obyčeje v Holicích do kostela.
Nestane-li se tak, pak že výkrop dle církevních záko
ně vykonati nemůže. Tohle přece nebyla žádná fanatic
ká řeč. Co by také řekli upřímní věřící až by odpůrci
katolictva začali tvrdití, "že nad rakví pana Tumy pří
nutili faráře k bezpodmínečné poslušnosti! Po té odpo
vědi však jistí pánové přemýšleli, jak by pana faráře
potrestali. Hned se šlo s denunciací k nejd. Bisk. kon
sistoři až do Hradce, aby faráři k nezaviněným a trap
ným svízelům přibyly ještě nové. To přece pánové
mohli uhodnouti, že takové odepření naprosto se he
činí z lehkomyslnosti. Protože však žalobníci v Hradci
nepochodili, hleděli potrestati faráře jinak — vylili tu
svou šlechetnější lásku a snášelivost do vždy ochot
ných protikatolických listů. Tak se má celá záležitost
ve skutečnosti.

Žaloba p. arch. Dvořáka. Terazzová dlažba v dě
kanském kostele stala se nepřímo příčinou soudního
jednání před c. k. okr. soudem v Pardubicích. Dělníci
na této dlažbě pracující pokračovali ve své práci také
v neděli a ve svátek, což fungující kaplan dp. Novotný
rozhodně zakázal, přes to, že terazzaři se odvolávali
na jakési dovolení. Protože stavbu chrámovou vedl p.
arch. B. Dvořák, upadl tento v podezření, jakoby on
byl původcem znesvěcování neděle v samém kostele
katolickém. Aby jakékoli podezření toho druhu p. archi
tekt od sebe odvrátil, podal na Josefa Rychtra, terazza
fe v Praze u firmy Všetečka, žalobu pro urážku na cti
s dokladem, že jej obvinil tento z jednání nečestného,
jež jest s to p. architekta snížiti v očích veřejného mí
nění, neboť jest příslušníkem strany křesť. soclální a
učení církve pokládá práci nedělní za přestupek nábo
ženský. O žalobě této jednalo se dne 5. prosince před
okresním soudem v Pardubicích. Dělníci se vymlouvalí
rozličným způsobem a jevili /snahl, jako příslušníci
strany soc. demokratické svésti stín neblahé události
na dp. Novotného. Líčení soudní se však ten den ne
skončilo a odloženo bylo na 11. prosince za příčinou
povolání za svědka stavitele p. Janečka. V dalším
soudním líčení došlo ku svědectvím tak sobě odporují
cím, že okr. soudce p. Krekule byl nucen postoupiti ce
lou spornou záležitost státnímu návladnictví v Chrudimi.

"Čáslav. K přednášce dp. A. Svojsíka. Z řad účast
níků odpolední přednášky Svojsíkovy, zvláště z ven
kova, bylo zle žehráno na to, že místo ohlášeného před
nesu cestovatelova dálo se pouhé předčítání Vina sva
Jována byla na dp. Svojsíka, ale úplně neprávem. Vlnu

nese komité, přednášku pořádající. Vyžádali jsme sí in
formace u samotného .p. céstovatele, který nám sdělil,
že pro odpoledne ujednáno bylo toliko zapůjčení obrazů
a cestopisu za nejnižší režijní cenu, aby umožněna byla
dětem i těm chudým návštěva. Stanoveno bylo záro
veň vstupné pro dítky a je doprovázející osoby a to
20 h k sezení, 10 h k stánl Tak to pro odpolední předčí
tanou přednášku stanoví dp. cestovatel všude. Pro
přednášku večerní platí ovšem pak ceny zvýšené, pro
tože tu přednáší dp. Svojsík sám. Nechť tedy zklamané
obecenstvo se svým rozhořčením obrátí se na pravou a
dressu a neviní z nešetrnosti někoho, kdo toho nejméně
zaslouží. —. Doslov k veřejně schůzi Věpodb. sdružení.
Schůze tato dohněvala dopisovatele do Posáz. Kraje,
takže v něm po způsobu lidí, kterým schází věcné dů
vody, nadává klerikálům. Hemží se to klerikálními žva
nily, studenými redaktory, černou společnosti, otroky,
svičkovými babami a pod. Odpovídati na takové lfbez
nosti bylo by zbytečno, ty se charakterisují samy. Jen
tolik podotýkáme, bylo-li by kde možno hledati nějaké
baby, pak bylo by to právě ve společnosti dopisova
teli do Posázavského Kraje velmi blízké, jak zrovna po
slední události v našem městě ukazují. Doufáme, že po
chopuje. — Zbytky čáslavských tortifikací. Poslední se
šit »Krásy našeho domova« přinesl zdařilá vyobrazení
pozůstatků bývalých hradebních zdí čáslavských. U
pozorňujeme na to čáslavské rodáky. Mnohý spatří tu
krásné partie rodného města, o nichž snad vůbec ani
nevěděl. Hlavní zásluhu o objevení a zveřejnění těchto
pěkných svědků staré slávy Ččáslavské má pokladník
nemoc. pokl. Paďfouk, který jako mistrný fotograf ama
tér jednotlivé snímky provedl a nezištně je musejnímu
spolku »Včele« přenechal. P. řed. a c. k. konservátor
KI. Čermák napsal k nim slovný doprovod. — Na ob
jasněnou. Někteří čtenáři tohoto listu se rozčilovali, že
prý sí z nich dopisovatel »vystřelil«, když v jednom z
posledních čísel napsal, že p. MUDr. K. Tesař odjede na
balkánské bojiště pomáhati české lékařské expedici a
zatím prý p. doktor je doma. Ujišťujeme čtenáře, že
jsme je nijak neměli k dobrému, neboť pořádaný v čte
nářské besedě večírek na rozloučenou s p. doktorem
naši zprávu úplně zajišťoval. Že se stalo jinak, za to
dopisovatel naprosto nemůže, jako nemůže udati dů
vody, proč po tak nadšených řečech skutek — utek..
Král. město naše je však přece zastoupeno čáslavským
rodákem pp. assist. MUDr. Adamcem, MUDr. J. Wagne
rem a MUČ. AI. Lochnerem. Representuje se tedy mezi
slovanskými bratry dostatečně. — | Slavnostní večer
Vrchlického konán jest osvětovým svazem v sobotu 14.
prosince v místnostech Čtenářské besedy. © Program
vedle slavnostní řeči prof. Tittla vykazuje řadu zpěv
ních a hudebních čísel, jakož i ukázky z děl básníko
vých. Při slavnosti vylosováno bude mnoho knih ze
mřelého básníka a některá umělecká díla z keramické
školy Bechyňské. Ačkoliv s radostí vítáme tuto po

smrtnou poctu velikého mistra, přece třeba pozname
nati, že by snad bývalo lépe uspořádati ji bez zařízení
restauračního. — Místo polemik. Na četné ústní i písem
ní pobídky, abychom odpověděli »Pravdě« v jejim gen
ru, prohlašujeme, že odpovídati na osobní, z průzrač
ných pohnutek vycházející útoky považovali bychom sa
snížení nejen své stavovské, ale i lidské důstojnosti.
Nechť jsou útoky tyto diktovány kýmkoliv a za jakou
koliv příčinou, každý jen poněkud slušnějšt člověk, kte
rý nás i Pravdu zná, i když patří do tábora nám zcela
protichůdného, učinil si jistě o tomto »ušlechtilém« jed
nání náležitt úsudek. A to nám stačí!

Vápno. Dne 8. prosince byla naše malá osada jevi
Štěm náboženské manifestace, jaké dosud ve Vápně, po
kud lidská paměť sahá, nebylo. Zakončovala se totiž to
ho dne sv. missie, řízená P. Karlem Lerchem T. J. z
Hradce Králové. Byl-li starobylý kostel Vápenský od
1. do 8. prosince den co den lidmi naplněn, byl posled
ního dne v pravém slova smyslu přeplněn. Sešla se ke
slavnosti svěcení missionárního kříže nejen celá kol
látura, ale také lidé ze širošlrého okolí. Dle toho utvá
řil se vrchol celé slavnosti — průvod s křížem — vel
mi imposantně, a to tim spíše, že veškeré okolnosti by
ly k zdaru průvodu vesměs příznivé: počasí bylo pře
krásné, lidí celé mračno, dostavil se nejvyšší hodnostář
z vikariátu, sám vsdp. bisk. vikář Jos. Posplišil z No
vého Bydžova, mládenci a družičky v ladných ústro
jich, hospodářsko-čtenářský spolek »Hálek« s prapo
rem, zkrátka byla to překrásná podtvaná, když tento
obrovský průvod se ubíral s křížem z lesa, kde kříž
by! připraven, do chrámu Páně. Úchvatné závěrečné
kázání P. Lercha působilo dojmem nesmazatelným. Ne
bylo snad jediného člověka, jenž by s touto nábožen
skou manilestac ano i s celou missil nebyl spokojen.
Panu míssionáři, jenž ve fammostidosti veliké, sv. mis
sji sám konal, za jeho namáhavou práci nejupřímnější
diky! Kéž Bůh této duchovní žní požehná, aby do bu
douecnosti co nejvíce užitku přinášela!

Do Cbradimě. Již od prázdnin objevovaly se v +0
světě lidu« různé články, spílající klerikálům a štvoucí
proti spolku akademiků chrud. proto, že dosud pře
chovává ve svém středu klerikály, členy České Ligy
Akademické, navštěvovatele klerikálních sjezdů | atd.
Tim dal se spolek vyprovokovati a učinil po návrhu
p. J.U.C. pardon J.U.St. Ježka usnesení, že jeho čle
nové nesmějí býti zároveň členy Č. L. A. Tim byli jsme
slce odříznuti od svých kollegů, ale vlastně uvolnění.
Teď mohll jsme klidně přehlédnouti celou činnost spol
ku, jak vlastně vypadá, a zač se prohlašuje býti. Ta
revise dopadla tak, jak bylo uvedeno v Obnově. Ne
hodlám nijak reagovati na vývody p. předsedy Hu
báčka, nedovedl bych ani nalézti vhodných obratů, bych
mohl čeliti jeho »klepavé bábě« a ostatnímu podobně



mu $lohu, jemuž přiučil se nejspíše v nějakých kursech
o slušnosti u »Zlaté Husy.< Proti něčemu takovému
jsem sláb. Trvám pouze na tom, že vše, co jsem uvedl
ve svém článku v Obnově ze dne 22. listopadu, jsou
poghá fakta a totéž jsem zmocněn prohlásiti o druhých
dvou článcích, jež psali rovněž akademikové, a to v
Praze, naprosto beze všl inspirace z Chrudimě. Je te
dy naprosto neoprávněné fanatické napadení dp. Zelin
ky, jenž -o všem neměl vůbec ani potuchy a jemuž 0

stetně je spolek asi příliš nepatrnou veličinou, než by se
oň staral. Co se té »klepavé báby“ týče, pozor, pane
Hubáčku, aby ten titul nehodil se na toho, jenž dově
děv se něco od kollegy Maye, ihned s tím běžel na trh,
nepřesvědčiv se o ostatním a neuváživ, není-li možna
jiná alternativa než on usoudil. Neb z toho, že někdo
nepsal určitý článek, není naprosto možno souditi, že
ten článek a ostatní nutně musel psáti, resp. inspirovati
druhý podezřelý, totiž moje maličkost. Bude-li se sna
žit vyvrátiti uvedená fakta, nepůjde to rozhodně +Sa
mo sebou«, ani pohrdáním »celou opravdovostí mla
dého nadšení«, neb fakta ta lze kontrolovati protokoly
schůzí, výboru a valné hromady, resp. výroční zprá
vou, z níž byly hlavně »interní záležitosti spolku« čer
pány. Z výroční zprávy je však též patrno, že spolek
minul se již se svým původním určením: býti totiž kul
turně činnými mezi obyvatelstvem chrudimským a že
sklesl na pouhý spolek zábavní. Vždyť hlavní slovo
má ve spolku kollega pořadatel, ať už jedná se o různé
večírky s tanečním programem, nebo o koncerty v par
ku, či o společenské výlety s datem -O Anně« a s pro

"gramem »budeme tancovat., kterážto stylisace smutně
dokumentuje akademického občana. © Jiná činnost ve
spolku naprosto usnula, neboť uvnitř je spolek v ú
plném rozkladu. Vzchopí-li se někdy k něčemu, je to.
jen působením jednotlivce, jež ale nedovede spolek
z jeho lethargie vyburcovati. Není možno, by byla jed
notná práce tam, kde vedle sebe stojí realista, národní
sociál, materialistický determinista, dále člověk, jenž
již v -sextě po dlouholet. dušev. bojích dospěl k přesvěd
čení, že nemůže věřiti«, pak živel konservativní a ko
nečně celkový kmen, který hlásí se ovšem k praporu
pokrokovému, poněvadž je to moderní. A tento chaos
přesvědčení není spojen žádným jednotným programem,
žádnou společnou ideou, členové dají se prostě do spol
ku zapsati, jejich jména vyplní výroční zprávu a dost.
O spolek stará se asi deset lidi, ostatní se celý rok ve
spolku málokdy ukáži. Tak vypadá životní síla spolku,
jenž znamenal kdysi mnoho, ale nedovedí pokračovati
s dobou a proto živoří teď pouze z toho, co mu vybu
dovak nadšení a obětaví předchůdcové. Snad by se mohl
opět povznésti, ale jen tehdy, až by zrevidoval svůj
vnitřní život a pokusil se soustřediti kol sebe všech
no studentstvo ke společné práci, s pevným student
ským programem. Pak mobl by se opětně vzchopiti a
státi se důležitým faktorem v životě studentském, což
uvítal by jistě každý s radostí a takovému spolku a
kademiků chrudimských přeji i já hodně zdaru a zdár
ný vývoj v budoucnu. — Ph.CČ. F. Hvížďala.

Častolovice. Podnětem J. E. vysoce uroz. pí. hra
běnky ze Šternbergu založen vedle spolku sv. Alžběty
ku podpoře chudých v Kostelci n. Orl. druhý tento spo
lek v Častolovicích. Při valné hromadě 2. prosince ko
nané podána výroční zpráva za první správní rok. Z ní
viděti, že spolek podporoval různými potravinami 30
chudých a maje po ruce značnější prostředky, bude mo
ci v příštím roce rozvinouti ještě větší činnost. Všecky
dámy ve správě spolku súčastněné působí horlivě jak

péčí o chudé samy. Uvedeme-li, že vedle spolku s. Alž
běty působí tu konference sv. Vincence a že naše vyso
korodá hraběcí rodina vedle mnohých podpor každo
ročně na 150 chudých dětí i dospělých ošacuje, je zřej
mo, že málokde tak o chudé je postaráno.

Dobruška. Tuto neděli dne 15. prosince večer po
řádá se u nás velikolepý symfonický koncert. Filhar
monické sdružení čítá 60 členů a zajisté ještě zvýší do
brou pověst zdejších reproduktivních umělců, která se
již tak často osvědčila.

Záložna v Hradci Králové.—=Janskénáměstíč.103.—

Vklady na knůly B%
Při větších obnosech dle výpovědí úrok i vyšší!

Poděkování. K padesátiletým narozeninám dostalo
se mně tolikprojevů přátelství a lásky, že nemohu*
hned, jak bych rád, za každý jednotlivý zvláště podě
kovat. Děkuji proto zatím touto cestou všem, kdož |
si na mae v den tak významný dobrotivě vzpomněli.
Jsem vděčným za veškeré ty přátelské projevy, které.
mnepovzbuzují,abychi dále, dokadPán Bůhzdravía
síly dá, vytrval v práci pro. náš lid a český národ dle |

hřivny mně svěřené. — V Olomouci dne 2. prosince ;1912. Dr. Hruban.
Soukromý majetek jest loupež! Tak prohlásil dr. '

Adler, vůdce rakouské soc. demokracie, v Basileji,kdyěřečníi pro mír mezi národy. Pro mtr řečnil a válku
váděl: kdo sl dá vzíti svůj poctivě nabytý majetek?Ja
kým právem prohlašuje Adler majetek, nabytý prací a

„přiěinlivostí a šetrností za loupež? Na soukromém ma

jelku stojí stát i rodina. Do poctivě nabytého majetku
ovšem nenáleží lichva, spekulace bursovní, hromadění
zlata na jednu hromadu. »Majetek jest loupež«, řekl dr.
Adler. Nedivte se, že neustále přibývá krádeží a lou
peží a že kradou už desitiletí chlapci.

Kdo má z války prospěch? Židé a zase židé. Bal
kánské státy neměly pomalu peněz k dalšímu vedení
války, jejíž každý den stojí na příklad Bulharsko 3 mil.
franků. Bulharsko marně se ucházelo o půjčku, židé
zapiali kapsy, ale slíbili neobmezený úvěr, jakmile bu
de uzavřen mír. Srbský konsul v Brusselu stojí v čele
bankovního domu Cassel spol. a vymohl Srbsku
půjčku 3 miliony franků na 9 procent! Tedy výpomoc
asi na 4 až 5 dní! Žid tyje z války, on bude kořistit
i z míru!

Všelicos. Uherské ministerstvo obchodu odebraio
poštovní dopravu v Uhrách některým bělehradským li
stům.

1 mil. K nové moderně zařízené městské parní, vanové
a sprchové lázně. — Novou modu zavádějí si dámy

pařížské, totiž technikové zubní přebarvuji jim zuby
na růžovo. — Bývalý portugalský král Manuel přidělen
byl důstojnickému sboru 7. husarského pluku v Debre
cíně. — Na kijevské universitě v Rusku vypukly nepo
koje: 400 studentů bylo zatčeno. — Český pomocný vý
bor jihoslovanského »Červeného kříže“ obdržel dosud
darů více než 1 milion K. — Ve Vídni opětují se dc
monstrace. při nichž provolána byla hanba Srbům a
Čechům, Kramářovi a Klofáčovi, a sláva Habsburkům a
Hohenzollernům. - Belgická vláda požádala velmoci 0
zrušení neutrality Belgie. — Ve schůzi státní železniční
rady bylo sděleno, že bude přikročeno k reorganisáci
státních drak a že zvýšení osobních tarilů jest předmě
tem studia. — V Uhrách bude zřízeno honvédské dělo
střelectvo, prozatím 2 pluky s 5 a 8 divisemi a 2 bate
remi. — +Právo Lidu“« obviňuje »Arbeiterzeitung« z
falšování válečných řečí soudruhů Liebermanna a Ren
nera. kteří Stvali do války s Ruskem a Srbskem. »Arb.
ztg. totiž řeči bojovných soudruhů vykuchává a zaml
čuje místa, kde se vyslovili pro válku. V uherském
parlamentě schválen byl zákon o zřízení sněmovní strá
že. - Apoštolát sv. Cyrilla a Methoděje vypravil pro
zatím 5 milosrdných sester do Sofie dle přání bulhar
ské královny. — Pěšák Liittinger, vězněný pro vyzvě
dačství, byl odsouzen posádkovým soudem v Krakově
na 15 let do vězení. — Listy veřejně obviňují bývalého
francouzského zahraničního ministra de Selves, že za
šantročil na 42 mil. franků, určených pro starobní fond
městských úředníků, uživ jich pro městský rozpočet.

- Největší jedlici chleba na světě jsou Dánové, neboť
u ních připadá roční spotřeba chleba na jednu hlavu
287 kg. nejměně pojídají chleba Portugalci, totiž 102
kg. v Rakousku 195 kg.

Pro bídu slepých dívek neoslyšte! Veselé Vánoce,
při nichž radostí oči září, nezažijí ubohé nevidomé dív
ky. Ti nejnešťastnější, i nemocní a sirotci aspoň z Bo
žího světla, ze soucitu v očích bližních se zaradují, jen
slepým dívkám toho popřáno není, ty jsou stále tmě od
souzeny. — Jen paprsek milosrdenství šťastných vido
mých je v jejich opuštěnosti potěší! Smilujte se, šle
chetní dobrodinci a v době vánoční, v té době štědrosti
a lásky, kdy nám popřáno zříti tolik světla a radosti,
dárkem svým jejich trampoty, prosíme, zmírněte. Vděk
vyhaslých očí nevidomých dívek bude Vám odměnou.
Příspěvky, trochu potravin, i nejmenší dárek s díky
přijímá správa Útulny slepých dívek v Praze-lil., n
Kampě. I administrace t. | uveřejní.

Svatováclavská sbírka Ústřední Matice Školské
měla býti dokončena do konce měsíce listopadu. Poně
vadž však zatím zahájena byla všenárodní sbírka na
Jiné účely, při které sbírka na Ústřední Matici Škol
skou zůstala bez povšimnutí, prodlužuje se lhůta k u
spořádání sbírky svatováclavské ve prospěch Ústřední
Matice Školské do konce prosince t. r., do kteréhož dne
všechny sběrací listiny i hotovosti mají býti odvederty.
Na výsledku svatováclavské sbírky záleží další činnost
Ústřední Matice Školské v příštím roce. Jestliže národ
český Ústřední Matici Školskou opustí, bude to zna
mením, že si nepřeje, aby byly české dítky zachraňo
vány svému národu, že se vzdává německému národu
a dobrovolně se chce zgermanisovat a ulehčiti tak sna
hu Všeněmcům, kterým nejvíce Matice překáží. Rovněž
tak podporují všeněmecké snahy ti, kdo radí, aby Ú
střední Matice Školská hledala pomoc u státu. Nechť
rádcové oni použiji svého vlivu u státu, aby Matici po
mohli, ale než ta pomoc přijde, nechť každý Čech koná
svou povinnost, chce-li se zváti Čechem.

Vánoční a novoroční dopisnice Ústřední Matice Škol
ské, které v bohatém výběru již nynf jsou předmětem
nejčilejších poptávek, právě z kanceláře matiční se ro
zesílají. Mistři V. Skála, R. Schlosser, A. Scheiner při

kdož jen matičních dopisnic k

dě umělecky. — Čeští obchodníci, jako jiná léta, zásobí
se včas všemi druhy vánočních a novoročních dopis
nic Ústř. Matice Školské, za kterýmž účelem doporu
čujeme, aby objednávky zasílány byly kanceláři ma
tiční již nyní. aby rychle a pečlivě mohly býti vypra
veny. V zájmu p. t. pánů obchodníků prosíme, aby při
všech objednávkách uváděna byla čísla druhů, jimiž do
pisnice jsou označeny. Při všech druzích dopisnic po
skytuje se českým obchodníkům knihkupecká srážka.
V drobném prodeji jsou dopisnice po 16 hal. Všechny
objednávky obratem vyřizuje kancelář "Ústř. Matice

Školské v Praze I., Husova tř.
Finanční Rozhled, vydávaný Záložním úvěrním ú

stavem v Hradci Králové, přináší článek »Říšské vel

kobanky- od Miroslava Kundráta a v přehledu za mě
síc listopad statě: Úvěrní krise v Haliči. — Nový pre

sident Spojených Států. — Osnova zákona o petrolejo
jového monopolu na rakouský průmysl petrolejový. —
Názor obchodu a průmyslu o akutních otázkách dneš
ka. — Z trhu peněz.

»Bankovní Zprávy«, vydávané Českou bankou, při
nášejí ve svém prosincovém čísle následující zajímavé
články: »Německé banky r. 1911, Z italského peněžnic
tvi a hospodářského života (pokrač.), Spojené státy a
Kanada s hlediska hospodářského (pokrač.), Různé zprá
vy, Obchodní kalendář, Kursovní a Slosovací list.«

Příloha. K dnešnímu číslu našeho listu přiložen je
obrázkový vánoční seznam Singer Co., akciové společ
nosti pro šicí stroje v Hradci Králové, obsahující odpo
ručení jejich výtečných, co užitečný vánoční dar zvlášť
se hodících původních Singerových rodinných. šicích
strojů.

(Zasláno.)

Shromáždění členů třetího řádu sv. Františka ře
holní obce královéhradecké bude se odbývati řízením
vdp. P. Akursa Košťála, kvardiána z Bechyně, ve stře
du dne 18. prosince t. r. o třetí hodině odpol. Hojná ú
čast žádoucí.

Jos. B.Veselý,
stavitel varhan a harmonii

v Hoře Kutné
dop>ručuje svůj závod v: rhanářský voledůst.
duchovenstvru a slav. patronatním úřadům.

Co mistr závodů prováděl stavby varhan: ve velechrámu av.
Barbory v Iloře Kutné. v koncertní síní na jubilejní výstavě
v Praze, které byly nejvyšší cenou vyznamenány v Tambově
na [ins a ve čtyřech chrámech | áně ve Varšavě, v Buda
pešt'. na |'rsatu - [jeka, oprava varhan v kathedr. chrámu
Páně v Naratově na Rusi a mimo tyto v mnoha jiných
mistech v Chorvalsku, v Uhrách, na Moravě, v Ruska a
v Čechách.Stavby a opravy varhun a hurmonií
všech soustav se provádějí přesně a levně. Zároveů dopo
račuje svůj hojně zánvobený vklnd plan a pianin
osvědčených firem. Opravy a ladění jich se přijimají a se

zárukou provádějí.

Jmenován ce.k. kraj. sondem v Hoře Kutné stálým přísežným
soudním znalcem.

Veledůstojnému
"duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům 4ovolnje si dope
račěití veškeré kostel uklu:y A
načíni a to: mopstrsu.e, kulichy

cibáře,nádobky,patéuky E ensvícny, lempy, Auitelnice,kro
atd. své vlastní výroby, předhiedasám
církevním vybovující. Staré před
wéty opravuje v původní intenci a
« obni zlatí a stříbří nebo proti do
piatku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy sasílá na u
kázku franko bez sávosnosti koupě
Vše se posílá postěcené. Práce ruční

Sklad reskerých slatých a siřlbrných klenotů, jako: ře.čsí
uadouek, kříšků,pratýnků, náramků atd. s Notářské
proteny, tabatěrky, jídelní náčiní se atříbra pravéhc

1čínakého vždy na skladě.
Slere slate, siříbro a drahokamy kupuje za nejvylší ceny

JAN STANĚK,
paslé a olselour

Praba-l..979., ul. Karoliny Světlé, čis. 12. n

NÁBYTEK
KOBERCE

koupíte nejvýhodněji co do jakosti i ceny přím
v osvědčených závodech firmy

AD. NOVOTNÝ a SPOL

Zástnpce:Hynek Kodym, Vinobrady, Bl
nioká ulice čís. 6.

Sklad též: Olomouc, Česká ulice 18.

O výhodách se přesvědčíte, dopíšete-li si hne
o náš nový obrázkový cenník čís. 6

Harmonia
ssací i evropské soustavy, domácí varhany krá
néhotonu,plana a planina osobněv t
várnách vybraná půjčuje a za tovární cer
dodává (též na měgi. spi. od 10 K)

Jos. Malý, řed.kůru,Čásla:číslo 339.

Obehraná harmonis a piana vědy na sklad

Nojlopšídoperadení zkroki vů. dashovonsty

s



jsou nepřekonatelné.

Chcete koupiti praktické
a vhodné dárky vánoční
© opravdu levně! (©

Velký výběr pánského a dámského
prádla. Trikotové zboží.
Pravé jigrové prádlo. Nákrčníky.
Bílé bavlněné a Iněné damasty na
cichy. Ručníky.
Kanafasy, sypkovíny véby, *ifony.
Obrovská zásoba kapesníků od
K 120 počínajíc.

Kupony na dámské šaty od K 4—

Cenylevné a zboží jen nejlepší
jakosti odporučuje ©00600

Stanisl. Jirásek
Velké náměstí 136.

Všeobecná úvěrní společnost
s. 8. 8 r. ob.

2 v Hradci Králové <

dle výpovědi.

Nejlepší jistota.
Prodej uhlí.

oDarevná —ZD>)(d4o2S ZOAAA
kostelní x o 04FEEDDo

ok fi a vodbor.provedeníHNEDč) zy
zhotovujeadodává 1 DY proTOTOPALAF'r.Uhlíř,oba

umělé sklenářství a malba skla JE M Dre w TRY
v Třebechovicíhu HradceWIT

Králové Aba
Cenniky a y na požádání

arma.

TPAZVV jé DT |'« 088 RETRO ra

Moderní látky
nejlepších jakostí

v nevídaném jinde výběru doporačoje
«obchodní dům sukny

V.J.Špalek||
v Hradci Králové.

ORP*>Největší český závod v oboru. "a

Pohodlné, světlé prodejní místnosti
: v přízemí a mezaninu.

Původní anglické „Homespony“

reprodukce a vůbec veškeré obrazy a zrcadla
v moderních rámoích, nejrůznější umělecké
výrobky, kříže, sochy, rámce a lišty nej
novějších vzorů a provedení odporačuje

od roku 1891 renomovaný

ve vlastní dílně.$
Obchod umělecký

a papírnický. “jBí
Na skladě veškeré drahy papíra, psací, kreslicí a

Ukolní potřeby, alba, kasesty dopis. papírů, kalendáře,
knihy obchodní a zápisné, modlitební kufžky atd. atd.

3000000000000000C

Mošní vina
zaručené pravá

dodá na objednávku

Jan Košťál,
hotelier v Adalbertinu

v Hradci Králové.

Ceny za litr od 90 hal. výše.

X0DO0O0O00OL

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubieích,
doporučuje závod svůj veledůatojnéma dacho
vemstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

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

nová chrámová zařízení
+ každém slohu a provedení čistě uměleckém.

Plzy a rospočky shotovuji úplně bezplatné akústnímuj Ídostavimsenapožádánítaktéš
bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bromsová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

badi Závodzaloženr. 1898. G

Továrna macottagová americká .

HARMONÍIA
též evropského systému

RudolfPajkrz spol.
v Hradci Králové.

Ok lady:
Praha, Videá, Badapoit.

Podálováharmonia
obou soustav v každé ve
likosti, pro kostel, školu

i ovičení.

any a
Ha splátky od 10m

P. T. duchovenstva | 4

u zvláštnívýhodj.

yzan TONAEt nakoupite .ÍástaUk
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Veledůctojnému
duchovenstvu a

úřadům dovolujesi depo

náčiní a to: monstrauce. kalichy

oibáře,nádobky,paténky(ily,svícny, lampy, kauitelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
církevnm vyhovující. Staré před

aěty opravuje vpůvodní intenci a« obni zlatí astříbří nebo proti do
piatku za nové vyméňoje. Hotové
předměty neb výkresy zasílé na u
kázko franko bex závsznosti koupě.
Vie 26posílá posvěcení. Prdes ruční.

Sklad veškerých zlatých a stříbrných klenotů, jako: ře.dzů
madonek, kříškó, prstýpků, náramků atd. z: Motářské
prsteny, tabatěrky, jídelní náčiní se stříbra pravého

V A ínabého vědy na skladě.
Staré slato, stříbro ©drahokamy kupuje sa nejvyšší ceny.

JAN STANĚK,
pasiř a ciselour

Praha-l.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

NÁBYTEK
KOBERCE

koupíte nejvýhodněji co do jakosti i ceny přímo
v osvědčených závodech firmy

AD. NOVOTNÝ a SPOL.

Zástnpce:Hynek Kodym, Vinohrady, Bla
nická ulice čís. 6.

Sklad též: Olomouc, Česká ulice 18.

O výhodách se přesvědčíte, dopíšete-li si hned
o náš nový obrázkový cenník čís. 60.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
vematvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

slacení pisma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné, — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím 8e na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

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

(> Závodzaloženr. 1898. "G
—— - ——

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB p„Wzájemnost““ mm
89 v Hronově Čís. 186. "UB

Vývoz lněného a modního zboží. —
Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sesoně:

Modní látky vlněnéi prací, dámskéi panské
plátna, damašky, ubrasy, ručníky ZOfÍMY na košile,
— — daty atd., překrásných modních vzorů. — —
WB“Výbavy pro nevěsty “U8
za levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Jínoho po
chvalných u.nání. — Objednávky v ceně přes 20)K zasí

láme vyplacené, 1 balík 40 A sbytků vkusně rozdražených=== za18K. =
Obdršíte to nejlepší! | Mřesť.nociálpodnik!
SB“ V podniku tomto lze táš bezpečněuložiti B
wklady proti 6%,úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Ceského
=SSSIIUu5óó:- ;%Zemského Sramu. | LL

Hudebniny starší
1 pro piano nebo harmonium

prostřední těžkosti

se levně koupí.
„ "Dotazy zodpoví administrace t. listu.

(

arevná

kostelní
ohna
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HYv odbor. provedení

zhotovujeadodává ny LEOFr. Uhlíř, O0
umělé sklenářství a malba skla EO DOV pro

v Třebechovicíchu Hradce |W3Y)T |
Králové. Z PRÝ

Cenníkya rozpočtyna požádání Mslem—= Z
zdarma.

Harmonia
ssací i evropské soustavy, domácí varhany krás
néhotonu,plana a planina osobněvto
várnách vybraná půjčuje a za tovární ceny
dodává (též na měs. spl. od 10 K)

Jos. Malý, řed.kůru,Čáslav,
číslo 339.

Obehraná harmonia a piana vždy na skladě.
Nojlepší doporučení z kruhů vd. duchovenstva.

XG X CSDXCODX ČSDXCB3X

ĚJan Horák,Ťsoukenník

É, Rychnověnad Kněžnouxzasílá na požádání vždy

dle roční salsomy kollekci 4
nejnovějších druhů pravých '“

vlněných látek

m zvé vlastní výroby, jakož i tu- i cizo- j
v zemských.
Cetná

X
Volejemnélátky na taláry.

sluze mcho křesťanského závodu za
dobu více než třice'iletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

ummáNÍ zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

Též na oplátky bez zvýšení cen!
K GSBXL56 X CBDX 6D X B8BX
C8BXABBX

Jos. B.Veselý,
stavitel varhan a harmonii

v Hoře Kutné
doporučuje svůj závod vsrbanářský velodůst.
dachovenstvu a slav. patronátním úřadům.

Co mistr závodů prováděl stavby varhan: ve velechrámu sv.
Barbory v Hoře Kutné, v koncertní síni na jubilejní výstavá
v Praze, které byly nejvyšáí cenoa vyznamenány v Tambové
na Rusi a ve čtyřech chrámech Fáně ve Varšavě, v Buda
pešti, na Prsata - Rjeka, opravu varhan v katbedr. chrámu
Páně v Saratově na Rasi a mimo tyto v mnoha jiných
místech v Chorvatsku, v Uhrách, na Moravě, v Rneku a
v Čechách.Stavby a opravy varhan a harmonií
všech soustav se provádějí přesně a levně. Zároveň dopo
ručuje svůj hojmě zásobený sklad plam a planim
cavědčených firem. Opravy a ladění jich se přijímají a se

zárakou provádějí.

Jmenován c. k. kraj. soudem v Hoře Kutné stálým přísežným
soudním znalcem.

Růžencová rozjímání
kteráo kněžských exerciciich v Hradci
Královékonalspirituál Jan Černý,

AZedati
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Rosa mystica
u Mothoděje Molichárka ma posv. K
Velehradě (p. Uhr. Hradiště), u něhž

jedině lze knihu obdržeti.

Čenavýt- brož. 2E, vkusněváz. 3E.
(Bližší v kulturních jiskrách t. listu.)
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Světoznámý

malinský křen
letošní sklizně,jakož ielbali,
česnok, majoránku a domuní
nejlepší jakosti zasílá nej
levněji v 5 kg. balíčkách
i ve velkém

Josef Mikulecký v Kutné Hoře.
Vývoz malíp. křenu. Cenfky na požádání franko.
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Číslo 51.51. 4 Předplatnéna čtvrt roku:zkůvh:; Inserty se počítají levné. Rečník XVII
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Láložní úvěrní ústav v radci Králové *:
zvyšuje (na základězvýšenísazby Rak.-Uher.bankyz 5'"/ na 69%)dosavadní úrokovousazbu z knížek41, na

3 (pro vklady
O staré i nové)

Mimo to zúročí vklady vázané výpovědí

59% při výpovědi 30denní Bb při výpovědi ÓOdenní 5'k' při *ýpovědi 9Odenní.

Ústav založen roku 1868. Akciový kapitál K 15,000.000--, reservní fondy K 2,700.000-. Vkladů celkem ca
K 41,000.000--, celkovýobrat K 2,278.000-, čistý zisk za r. 1911ca K 1360-O00-..
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x Kníže pokoje. vésbratří!Milujkaždéhobližníhojakosebesa- Dopis z Ameriky.mého — i nepřítele!
Tyto sociální a humanní předpisy zajisté jsou (Z Jack + Mi224 ANNA / 4: (Z Jackson v Minnesotě.)

Blíží se svátky vánoční, kdy oslaviti máme nejlepší cestou k trvalému míru.

příchodvtěleného Krista, Knížete pokoje. Již Isa- Povstali však falešní proroci, kteří řekli, že Den 28. listopadu, jakožto každý poslední čtvr
láš předpovídal lidstvu, že Zaslíbený bude dárcem „zchovají mír cestou jinou. Jejich řeči však byly tek téhož měsíce prohlášen byl presidentem S. S.
míru: „Maličký narodil se nám a syn dán jest pouze zhoršeným opakováním starobylých pra- za národní svátek, kdy každý obyvatel této ze
nam. a učiněno jest knížectví na rameni jeho. A videl a jelikož přidáním demagogického pochle- mě má ustati od svého obyčejného zaměstnání a
nazváno bude jméno jeho: Podivný, Rádce, Buh. | venství budily pýchu, rozvířily nespokojenost a ve chrámě svého vyznání vzdáti díky Bohu za
Silný, Otec budoucího věku, Kníže pokoje. Roz- nesvornost, tak že jednotlivé skupiny lidstva pro- všecka v minulém roce přijatá dobrodiní:. oslaven
množeno bude panování jeho a pokoji nebude ©ti sousedum hleděly uhájiti se velikým zbrojením. byl v našem theologickém semináři v St. Paul ne
konce.: Zachariáš dodává o Messiáši: »Mluviti bu- A gutnosti válečné sebeobrany nevyhnuli se pak obvyklým způsobem.
de pokoj národům a panování jeho bude od moře | 39; diplomaté nejpokojnější. O prorocích, kteří ta- James J. Hill (nekatolík) pozván byl s celou
až k moři a od řek až do končin země.< . ký rozvrat zavinili, platí slova Hospodinova v bi- svou rodinou k slavnostnímu obědu a uchystáno

Bylo prorokováno, že knotu kouřícího neu- bli: >Hojí rány dcery lidu mého s hanbou, říkajíce: mu slavnostní uvítání, Sám arcibiskup uvedl mi
hasí a třtiny nalomené nedolomi. Právě Kristus Pokoj, pokoj: a nebylo pokoje . . . Toto praví Ho- lého hosta do jídelny a tam u přítomnosti profes

měl zjeviti celou hloubku milosrdenství Božího., spodin proti prorokům, kteříž svádí lid můj: kteříž soru a studentu velebil jej asi takto: »Theologové
Proto výnzamně pěli andělé nad jeslemi betlem- | kousají zuby svými a hlásají pokoj. A nedá-li kdo —semináře Sv. Pavla nechť při této příležitosti dají
skými: »Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj| co v ústa jejich, zasvěcují naň boje... Zklamali! na jevo Svoji hlubokou vděčnost zakladateli to
lidem dobré vůle!« Kdo přicházel na svět dobro-| jjd můj, říkajíce: Pokoj, a není pokoje; a on sta- , hoto ústavu. Sedmnáct let zpět, kdy seminář zalo
volně s takovou skromnosti, kdo vkročil hned při| věj stěnu, oni pak ji omazávali hlinou bez plev.. ; žen, bylo zde pouze 57 studentů. Dnes jest jich
svém narození do veliké bídy, ten zajisté neměl Ano, o pokoji mluví nyní nejvíce ti fanatičtí | 192. Zařízení ústavu jest co nejmodernější. On sám
v úmyslu bezohlednou přísnost, která plodí roz- | demagogové, kteří pokojné lidi hledí bezohledně u-| stal se požehnáním našemu západu. jsa základem
trpčení a sváry. Proto mohl Kristus v době svého| jařmiti, všech prostředků sebeochrany zbaviti. Po- | kvetoucích osad a katolického školství. A to vše
učitelského úřadu odhodlaně prohlásiti: +Pokoj| koj — a není pokoje — také nemůže býti, pokud děkuje za původ svůj panu Hillovi.
zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám ... Tyto štvavý boj třídní stále mocněji víří, pokud panuje ; Mr. Hill děkuje arcibiskupovi, professorstvu A
věci mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli.<| útisk slabších národů. lidí věřících, pokud kapita- | studentum za překvapení a předpovídá velikou bu
Sv. Pavel také vděčně uznával: >Onť jest pokoj| Jisgmuspronásleduje chudinu. doucnost ústavu. Velebí činnost venkovského du
náš ... Apříšed zvěstoval pokoj vám, kteříž jste Od Betlema však září hvězda míru tím jasněji. ' chovenstva zvláště na severozápadě jakožto prů
daleko byli, i pokoj těm, kteříž blízko.« Triumfál-| tm čarovněji, čím více se od ní lidé vůle nedobré | kopníků pokroku.
ní vjezd svůj do Jerusalema neslavil Kristus za| odvracejí. Věrní křesťané nedají se však zastrašiti Odhadováno, že aspoň 55.000 »turku- zabito
průvodu vítězných ozbrojenců, ale v průvodu a- | křikem moderní negace, zrak jejich toužebně po-| a snědeno bylo na den díkůvzdání (28. listopadn)
poštolů. Na cestu mu metány ratolesti — symboly | hlíží ke Knížeti pokoje, který jediný dovede dáti ; v St Paul a sesterském městě Minneapolis. Tu

pokoje. mír na zemí jako sladkou předzvěst míru věčné- | rek -- krocan. angl. turkey — jest posvícenským
Kristus netoliko všude nabádal k blahému mí-| ho. »Ku pokoji povolal nás Bůh«, praví sv. Pavel. | plákem americkým.

ru, nýbrž i grandiosním způsobem ukázal cesty, Jas Boží mocně proniká srdce lidí dobré vůle. I opravdového Turka jmenuje Angličan tur
po nichž má se mír bráti bezpečně: V rodině, kte- | Vánoce, svátky milosrdenství, štědrosti, míru po- Key a s radostí by i o totéž číslo zmenšil řady 0
rá jest základem státu, panuj úcta k rodičům! Slu- vzbudí a posílí naděje těch, kteří s pokorou se ěch edvěkých barbarských nepřátel křesťanstva
ha pracuj svědomitě, ale zaměstnavatel chovejž se | skloní vřed Božským Děckem nesoucím ratolest a zvláště Slovanstva. Sympatie amerických listů
k němu otcovsky! Všem národům přineseno světlo ; míru. jsou na straně našich bratří a zdar jejich zbraní
poznání, všichni tedy se těší rovnou měrou péči . sledován je s nadšením.
Otce nebeského. Proto přemrštěný národní šovi- Náboženské vyznání, jakožto nutný doplněk
nismusustoupižspravedlivosti!Nechťse národo-| Podporujte katol. tisk! kvalifikaceučitelůobecnýchškolžádalna schůzi

a » : Snímky dětí. Rodinné skupiny. Nejvhodnější doba od 9 hodin dopoledne

AN CNÍ DARY = Cenymírné.: do3hodinodpoledne.

Bohatězásobenýskladmoder.rámů.“ VEL É OB AZY dlekaždéfotografie.| "B
— — První závod v místě. — Podoba a trvanlivost zaručera.

. u C. a k. dvorní :
Hradeo Králové, Adalbertinum. a n fotografJ. F, LANGHANS



»University Liberal Association« nedávno konané

sity fakulty paedagogické a president »Minnesota
educational Association.«

Každý učitel — žádá — má být vázán (s ohle
dem na různost vyznání školních dětí a mimoná
boženský charakter amerického školství státního),
aby složil a podepsal následující principy:

1. Duševní interpretace života lidského.
2. Svědomí, jakožto indiv. odpovědnost v sou

hlase s veřejným životem.
3. Závazek vynčovati theorii tvoření v příro

dě v souhlase s náboženstvím a vědou.
4. Uznávání fakta, že duše je nesmrtelna a že

následuje po smrti život individuální a bez ome
zení. —

5. Závazek prohlubovati v dětech náboženský
názor.

Jaké to »hrozné zpátečnictví«
státní universitě!

Konečný výsledek národních „voleb americ
kých jest pro nás katolíky potěšující.

V senátě i domě zástupců mají demokraté sil
né většiny. Pro presidenta demokrata odevzdáno
přes 6 mil. hlasit, pokrokáf Rosewelt ne celé 4 mil.,
republikán Taft přes 3 mil., socialista 690.000.

Ač nelze všeobecně to vymeziti, přec možno
považovati katoliky po většině za příslušníky stra
ny demokratické, pro kterou oni pracují a která
také jim vždy nejvíce přála. ač v posledních le
tech i republikáni, i Rosewelt sám. za naše přátele
se veřejně prohlašovali a i skutky dokázali, že ji
mi jsou. Zda upřímně, ovšem nelze říci, ani po
příti.

na americké

Věnujte jednu korunu ve prospěch stavby samatoria

na Pleši zakoupením losu »České Loterle«. Jest to má
rodní povinnosti!

FEUILLETON.
+ KNĚZ — PROFESSOR.

PíšeKarel Ronovský.
Starému Brodu:

>... Vidim Tě v duši, město kaštanů,
vzpomínka na Tě v daleku mě vzruši,
vidím Tě v poesii starých snů, -
však už jen v duši. jenom ve své duši...

J. Jahoda.
Prchají léta, letí dni. mládí prchá. život mra

jivými doteky ničí všecky květy mladých snů a
ařichází stáří, tiše, pomalu ... A duše se plní
vzpomínkami. Jako kouzelné proutky jsou ty vzpo
nínky. Šlehneš a už ti v duši vyrůstá rodný do
nek, vidíš zahrádku, pole, dobrého otce, milou
natičku, všecko je plno sytých, zelených barev,
Jak vidíš dále a dále, město, kde jsi čerpal základy
rzdělání, kde jsi studoval, první lásky tak bojácné
1 přece tak sladké vidíš —-dnes usměješ se tomu,
vidíš ty kadeře, rusé, černé i plavé i oči modré jak
Jormněnekkvěty a černé jak bezedné tůně vábivé..
rše se ti zjeví, potěší mysl a shasnou zas ty o
nrazy, jak shasíná svíce...

A přec tak rád vzpomíná každý ...
Německý Brod ... Mnoho vzpomínek zalétá

©tomu útulnému městu, mnoho vzpomínek na zla
č mládí, dobu studií. Tam k těm lipám u kláštera,
am letí ty vzpomínky ...

Dnes už je jiný Německý Brod... Ty silné
di klášterní nezní ozvěnou mladých hlasů, nezní
iž latinou, řečtinou, mlčí ... Nemluví ty stěny,
tteré slyšely tolik jásavých písní mládí i těžké
rzdechy mladých těl... Jen v duši, ve své duší
ridím to gymnasium, to staré gymnasium opřede
té zbožnou legendou ...
2 A s tím gyimnasiem společně, jaksi nerozlučně
šou spiaty obrazy professorů, dobrých učitelů.

Požehnání židovské na Slovácku. Kdo stále
ještě věřína Židovskou touhu po assimilaci, ať si
všimne, jak si židé počínají všude tam, kde mo
hou poroučeti. Přísně oddělená kasta semitská se
stará jen a jen o zájmy vlastní, ať jest v nejtěs
nějším jejím sousedství bída jakákoli. Polský Swiat
Slowiaňski« přináší velice poučné doklady o vzá
jemných vztazích křesťanů a židů na Slovensku.
Na př. jedno z největších slováckých měst jest
Ružomberk, který má bez předměstí 8200 obyv.
Mezi nimi jest židů pouze 693. A přes to tito lidé
vládnou městem. Tak nepatrná hrstka židů ovšem
se těší privilegované přízni maďarské, dostávajíc
značné výhody za horlivou maďarisaci slovácké
ho lidu. Před 50 lety byli v Ružomberku pouze tři
židé, kteří se musili vykoupiti. aby nebyli vyho
stěni. Dnes židovský továrník Mauthner zaměst
nává ve své továrně 6000 slováckých dělníků, jest
osvobozen od obecních přirážek na 25 let. Město
mimo to musí platiti dva písaře, kteří vystavují
pro Mauthnerovy dělníky pracovní knížky. Ru
žŽomberská městská spořitelna platí ročně katolic
ké náboženské obci jen 5 K 60 hal., ale obci židov
ské ročně 1000 K. Ale židům jest toho málo. Do
máhají se, aby jim město vydržovalo židovského
hrobaře, sluhu v synagoze, zpěváka i rabína. To
všecko tedy na útraty poplatníků slováckých pro
pouhých 693 městských židů! Již dosáhli židé to
ho, že byl uzavřen dosavadní katolický hřbitov,
protože se rozkládal blízko židovských příbytku.
Ružomberk také platí ročně 3800 K na gymnasium,
do něhož chodí většinou židé. Nákladem 10.000 K
vydržuje měšťanskou školu dívčí, ve které mezi
120 žákyněmi jest 70 židovek. Ale židé postupují
ještě dále. Zasazují se o to, aby purkmistrem byl
plnokrevný žid. Nestačí jim dosavadní křesťanský
purkmistr, který přirozeně se bojí sebe menší ne
opatrností židovské velikáše rozmrzeti.

Šedivá hlava, výrazná vysokým čelem a po
hledem přísným a přece tak milým ředitele Kon
činského mihne se duší, Svoboda, jehož postava
upomínala na tvrdý křemen, který nedal se zfor
movati do těsných úředních forem, P. Augustin
Dufek, poslední z klášterních professorů s usmě
vavou tváří, jenž neuměl zarmoutit nikoho, P. Bo
huš Neumann, upřímný přítel, kněz-professor, sto
jicí vysoko nad pojmem professora katechety. —
Celá řada těch starších professorů táhne myslí,
slyšíš ty hlasy jejich, jejich vtip i slovo vážné, u
stněješ se jednou a jednou se zamyslíš ...

Kus života, mladého života voní z těch vzpo
mínek ... ,

A všichni již odešli.. . Posledně odešel prof.
E. Neumann. Po dvacet roků působil na brodském
gymnasiu, srostl jaksi s dějinami jeho. Byl dobrým
učitelem, ba, možno říci, výborným. Ze dnešní do
by těžko jest professoru náboženství získati si
sympatií svých žáků, získati si jejich lásky a u
znání pro svoji práci. A professor Neumann toho
dovedl.

Neuzavřel své duše pro pocity a zájmy svých
svěřenců, nepostavil se na trůnu nedotknutelnosti,
ale otevřel své srdce plné pochopení pro mladé
nadšení, pro mladé zápaly, všem svým žákům do
kořán. Viděl radost jejich, radoval se s nimi, vi
děl zármutek a starosti, rmoutil se s nimi a těšil je.
Byl dobrým učitelem a přítelem ...

Poznal život, snad až příliš musel prožít vše,
co osud uchystá hořkého, trpkého .... A vyrostl
v muže širokého rozhledu, velikého vzdělání a vě
domého své zodpovědnosti jako professora.

Jeho oduševnělá tvář prozrazovala vzácnou
povahu, upřímnou a přímou nahoru i dolů. Neznal
pochlebování, neznal falše. A hájit pravdu, své
přesvědčení dovedl hrdinně, bez bázně! Tím im
ponoval, tím vzbuzoval úctu a lásku. Jemu ne
bylo učení náboženství pouhým memorováním
řádků učebnic, jemu bylo vědou, pravdou. kterou

Pak nemaji Hlinkovci chrániti svobodu kře
sťanského lidu proti takové záplavě maďarsko-ži
dovské despocie! Protože plány slováckého po
krokářstva jsou již dobře prohlédnuty a jelikož
žid jásal, že za nepatrný poplatek se po hřbetech
slováckých vyšplhá ještě výše, musili rozhodně
vůdcové katolických Slováků volati po vymaně
ni z příze tolik nebezpečné.

Jak se tupilo pořadatelstvo | eucharistického
kongresu. Adlerův »Arbeiterzeitung« a prof. Ma
saryka >Naše Doba« nařkly několik vídeňských
milionářu židovských, že dali velký peníz na eu
charistický kongres, aby za to dostali řád. David
Berl, velkoobchodník uhlím, ihned klep tento po
přel. Nyní došlo na druhého milionáře, bankéře
Jana Reitzesa, chefa bankovního domu S. a M.
Reitzes, jehož strýc na vídeňské tramwayi a ban
kovních spekulacích vydělal 100 mil. K. >Arbeiter
zeitung« vypravuje: »Reitzesovi. bylo slíbeno ba
ronství. když dá půl milionu K na nějaký vě
decký účel. Ministerský předseda pul milionu Reit
zesových K přijal, ale dal je na cucharistický prů
vod. To se dověděl spisovatel Peter Rosseger od
jistého (!!) hraběte. — K tomu odpovídá »Frem
denblatt«: Baron Reitzes dal 40.000 K na vídeň
skou garnisonní nemocnici, jinak ani haléř. — O
všem rudý a pokrokový tisk český svých lží ne
odvolá. A kdy se stala tomuto tisku nehoda, že by
byl křivě obvinil z něčeho rabíny? V tom ohledu
jest panstvo až příliš opatrné.

Pokrokoví hospodáři. Již více českých měst
trpkou daní zaplatilo důvěru v pokrokářské sliby
o finančních reformách. Bengál zapálen, ale když
dohořel, studené číslice dokázaly jalovost chvastu.
Nový příklad! Z pokrokářské radnice valašsko
meziříčské byly metány junácké blesky proti Or
lům jako velikému neštěstí národnímu. Po plamen
ných řečech husitských, žižkovských, masarykov
ských však se konečně veřejnost podívala do 6
ředních lejster, za jichž sestavení bvli pokrokáři

jeho žáci měli pochopit, přesvědčit se o ní.
Nelekal se atheismu u svých svěřenců, protože

dovedl vše objasnit, vysvětlit, důkaz podati a na
zásady protichůdného učení upozornil. Chtěl,aby

přemýšlel, uvažoval a pak teprve svůj ú
sudek projevil. V tom tkví jeho cena veliká jako
paedagoga.

Než ještě jedna stránka jeho ušlechtilé povahy
zvláště vyniká u něho jako učitele středoškolské
ho. Mnoho stesků a stesku oprávněných jeslyšeti
na středoškolské professory, že tak málo se snaží

ří dovedou své přesvědčení hájiti, kteří jednou
mají znamenati důležité jednotky v národním ži
votě. —

Této výtky je prost zajisté professor Neu
mann. Všichni jeho žáci, kteří za těch dvacet ro
ků jeho pírsobení na brodském gymnasiu vyšli do
arény životní, dají mi za pravdu. Sám jsa charak
terem pevným, chtěl, aby i jeho žáci, třebas snad
měli časem odlišné životní názory, byli a zůstali
poctivými, přímými a hlavně čestnými.

Nejedna exhorta jeho byla apelem v tomto
směru na studenty, nejedna hodina náboženství
změnila se v hodinu tříbení názorů o silném a pev
ném charakteru. © »Muž intelligentní, student, má
býti majákem, který svým životem, svými skutky
má zářiti v moři života všem, kdož ztratili vesla,
neb koho bouře zahnala v nebezpečná místa ú
skalí«, toť jeho slova, jež tak často opakoval.

Ve studentech viděl budoucí muže práce ná
rodní. A že právě historie našeho národního života
na svých prvních posicích měla a i ještě dosud má
muže, kteří vyšli z chudobných chat a světnic,
kteří byli zceleni a utvrzeni silou v boji o život,
obracel hlavní péči svoji k chudým studujícím.
Těmto vojínům v boji s osudem hleděl trudné chví
le studentských let zpříjemnit, mnohou trpkou a
hořkou chvíli zažehnat.

Nejlépe charakterisují jeho lásku k těmto stu
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placeni. A revise dopadla velice tragicky. Poklad
ní hotovosti ve fondech z části scházely. V chudo
binském fondu se nedostávalo 230 K. Byly tam
však náhradou lístky se slovy: Šafář 180 K, Bu
blík 50 K. Ztratily se dva účty stavitele Brdy,
jdoucí do tisíců, tak že revisoři ani nemohli se
znati, co město dluží. Z nadace Miillerovy pro chu
dé dítky vzal si účetní Šafář provisi, jež mu nále
ŽÍ, až po novém roce. Město utrpělo ztrátu několi
ka set. protože nebyly včasně a řádně vvmáhány.

Když chtěli konservativci čísti revisní zprá
vu, bylo jim to odepřeno, aby se prý veřejnost
neznepokojovala. Prý později budou podány vy
světlivky. Jest nejvyšší čas, aby se tam městských
financí ujali lidé schopnější.

Pomlouvačný poslanec hledá zadní dvířka.
katolický tisk obrátil reflektor důkladné kritiky na
Staňkovo hospodaření v rolnické motouzárně. Je
ho talent byl podroben kritice tolik výmluvné, že

——.

dentům jeho vlastní slova, která mi nedávno na
psal: >... . Bývalo mi upřímně líto ubohých na
šich hochů, kteří nuceni jsouce doprošovati se 0
bědů u soukromníků, nejednou sousto s trpkostí
požívati musili.«

Jeho činnost v tomto směru nedá se ani dobře
oceniti.

Zásluhou jeho se stalo, že spolek ku podporo
vání chudých studujících účelně i znamenitě plní
svůj úkol, jeho zásluhou vznikl a prosperuje >ju
bilejní fond« na stravování chudých studentů.

On kněz a professor chodil po městě dům od
domu, prosil za ty naše chudé studentiíky, sbíral
milodary i členské příspěvky pro tento fond, jehož
existence je dnes úplně zabezpečena. Všichni, kdož
z tohoto fondu podporu budou brátí, vděčně zají
sté budou vzpomínati jeho zakladatele. On proje
voval svou péči a lásku nejen slovem, ale i skut
kem. Před dvaceti lety přišel do Německého Bro
du chud a zase tak chudý odešel.

Měl úspory, nastřádané svým skromným ži
votem, jejž zasvětiLjen práci pro studenty a když
odcházel z Něm. Brodu, nevzal s sebou haléře z
těchto úspor. ač v poslední době churavěl a mno
hého přilepšení potřeboval. Všecky své peníze na
střádané věnoval na založení nadace pro chudé
studenty ... :

Tímto svým činem zabezpečil si v Něrneckém
Brodě „nehynoucí paměť a v dějinách ústavu jeho
jméno zůstane psáno písmem nesmazatelným.

A odešel odsud tiše, bez pompy světské, jako
vojín, který dobře bojoval, jako člověk, který po
ctivě, celou silou života vyplnil svoji životní po
vinnost . ... A co učinil ve prospěch výletního fon
du, městského ústavu chudých, sirotčince a ji
ných humanních ústavů, to ví celá brodská ve
řejnost.

Kéž jest mu dopřáno, aby léta svého zaslou
žilého odpočinku strávil spokojeně ve zdraví a tě
šil se vzpomínkám na léta minulá, ztrávená v Bro
dě, v městě kaštanů a starých štítů...

slídil a slidil s největší houževnatosti, jak by se
organisovaným katolíkům vymstil a vyhláškou

nějakého finančního skandálu »klerikálního- „od
své neobratnosti pozornost odvrátil. Když se vzdal
P. Norbert Drápalík opatského úřadu, zamnul si
Staněk radostně ruce a už to začalo. Vydal docela
lživou brožru za účelem zcela demagogickým. Ne
ostýchal se uveřejniti lži jako topory — vždyť byl
kryt poslaneckou immunitou.

Ale katolický tisk moravský v zápětí odkryl
falšování fakt. Když byl Staněk hnán do úzkých,
prohlásil po delším váhání, že prý dokáže, jak
Raiffeisenka v Nové Říši se usnesla zapůjčiti P.
Drápalíkovi, který prý ani jejím členem nebyl,
20.000 K. Činil si také velkopanské podmínky, co
všecko mají katolíci učiniti v zájmu přesného zji
ční pravdy. Katolická Raiffeisenka však nevá
hala s náležitou odpovědí. Vydala otevřený list,
který zustane pro vždy ostrou fotografií poslance,
starajícího se tak úzkostlivě o zdar —-podniků ci
zích. Jasně vysvětleno, že opat Drápalik se čle
nem záložny stal, ale nikdy o půjčku 20.000 K ne
žádal, tak že odhlasování v té příčině bylo nemož
ností. Správa Raiffeisenky odvolává se na staré
i nové členy, revisory, na neporušené protokoly,
seznam členů, knihu podílů atd. Správa na př. pí
še, že její první denník jest 11 let starý, kolkovaný
c. k. hlavním berním úřadem v Brně, spočtený a
přísně ziměřený, prošitý a neporušenou pečetí 0
patřený, datovaný, tak že se v něm, jakož i ani v
jiných knihách nedalo naprosto něco s úspěchem
zfalšovati. Zkrátka jsou nabízeny nejsvětlejší dů
kazy, že Staněk mluvil nehorázné lži. Správa vy
zývá, kdy a kam Staněk přijde do N. Říše s důka
zy vlastními a poukazuje, jak jiní pomluvači schlípli,

když měli dokazovati. Ku konci správa volá: »Pro
to Vás rozhodně zdvořile žádáme. abyste určitě

že nemáte kdy. Na díikaz pravdy vždycky musí
býti kdy u člověka čestného, za jakého Vás pova
žují Vaši přívrženci.«

Leč o Staňkově ochotě pruběhem dvou týdnu
isme nečetli nic -—a pokrokářské listy místo cha
rakterního odvolání šalebných lží stichly.

Politický přehled.
V poslanecké sněmovně 12. t. m. vyřízen

zákon o podpoře rodin mobilisovaných záložníků;
zákon ten jest všeobecné prospěšný, proto schvá
lení jeho bylo hladké. — Dne 13. t. m. ve druhém
i třetím čtení přijat zákon o kontingentu nováčků,
Něco podobného, aby zákon o nováčcích přijat byl
již před březnem následujícího roku, nestalo se už

generální řečník pro prohlásil za katol. stranu če
skou na Moravě, že pokládáme za svou povinnost
v této těžké době dáti říši to, co žádá zabezpe
čení její existence. Hlasování naší strany nesmí

však býti pojímáno jako známka ©spokojenosti s
militaristickými břemeny. Jako strana křesťanská
Stavíme se proti militarismu a výstřelky jeho bu
deme potírati všemi prostředky, Jsme rozhodně
proti válce a odmítáme štvaní proti nám, jako by
chom byli pro válku. — Dne 14. prosince ve dru
hémi třetím čtení vyřízen byl zákon o odvodu ko
n a voziva. Posl. dr. Stojan v debatě litoval, že
vláda přichází stále jen s předlohami, které uklá
dají nová břemena. Bylo by na čase, aby konečně
podala předlohy zákoni lidu na prospěch. Jedná-li
se o odvod koní, pak ať se vláda také postará 0
dobrý chov koní a rozděluje koně mezi malorolní
ky. V této schuzi ze 36 agrárníků přítomní byli
pouze 4. -- Návrh posl. dra Germana a soudruhu,
aby plaíiost zákona ze dne 28. prosmce 1911(pro
visořiuim jednacího řádu) byla prodloužena na r.
1913, byl přikázán bez prvního čtení výboru pro
jednací řád.

Obstrukce v poslanecké sněmovně.© arla
ment prožívá dále těžké chvíle, které ie pusobi
obstrukce. V justičním výboru vedli obstrukci čes.
nár. sociálové proti zákonu o vojenských úko
nech jediným svým členem. dr. Hibschmannem,
který v noční schůzi na 13. prosince mluvil od
tři čtvrtě na deset večer až do tří čtvrtí na 6. rá
no. Schuze trvala až do 7. hod. ráno a tím ob
strukce nár. soc. zlomena. Z výboru —justičního
přešla obstrukce čes. nár. soc. do sněmovny 17
prosince proti zákonu o vojenských úkonech. Vět
šŠinaobstrukčníku přihlásila se ke slovu k formál
ním návrhům a každý mluvil česky i německy.
Někteří radikálové chopili se tlustých knill a bušili
jiní do lavic vší sílou. Přes to radikálové pohořeli
se svými návrhy. Návrh posl. Fresla na konec
schuze zamítnut 274 proti A) hlasu, návrh posl.
Lisého na odročení sněmovny na 3 hodiny zamít
nut v témže poměru hlasu, a návrh, aby na první
místo dán byl spolkový zákon 344 proti 87 hla
stím. V témže poměru hlasu zamítají sei návrhy,
aby na první místo dána byla zpráva legitiimač
ního výboru. aby jednáno bylo o horním zákonu a
nebo © zprávě immunitního výboru. Velkou vět
šinou přijat návrh, aby zákon o válečných úko
nech zůstal jako první bod denního pořadu.
Ces. rad. Fresl od 8. hod. večer 17. t. m. šeptal svo
ji řeč až do I8. v poledne. Sněmovna zasedá tu
plných 29 hodin a odhodlala se zlomiti obstruk
ci třebas i několikadenní schůzí. Hotová komedie!
V rozpočtovém výboru 17. t. m. dosáhla obstruk
ce slovinská vrcholu. Schuze rozpočtového vý
boru trvala celou noc a byla přerušena až o tři
čtvrtě na 11. hod. dopoledne.

Česko-německé dohodování. Místodržitel kn.
Thun minulý týden zase konferoval !ve Vídni

v záležitosti česko-německé dohody. -—- Němci
chtějí prý přece připustit dělnost zemského sněmu,
aby mohlo býti vyhověno učitelstvu, které bouřli
vě žádá o úpravu svých platů.

Na státoprávně-pokrokovém sjezdu v Praze
prohlášeno, aby se státoprávně-pokrokoví poslanci
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Na skladě:

Veškeréspisy,
hodící se za dárky, ve skrostných vazbách.

Špisy pro mládeš,
cestopisy, potádkové knihy, obrázkové

knihy.

na pohledy, podobenky, pa

Modlitební knihy.

Jilba opravy dopisníchpapírů.
Nejvhodnějším dárkem letošního roku je

pro mládež B. Němcové:

Babíčka |
illustrov: vydání akad. malířem Kašparem. |
Dříve stála K 25—, nyní jen K 8— váz.

Obracejte se na své knihkupectví.
— které Vám vždy poslouží. —

Družstevní knihkupectví,
nakladatelství, závod hudobní
——— a papírmiství

v Hradci Králové, Adalbertinum.

R

postarali o svolání generálního sněmu českých po
slancií z Čech, Moravy a Slezska.

Protidaňový odpor v Uhrách. Následkem od
poru v celé zemi odhodlala se vláda Lukacsova
odročit platnost nových berních zákonů v Uhrách
z 1. ledna 1913 na 1. července 1913.

Volební reforma v Uhrách. Minister. předseda
Lukacs podá císaři k předběžnému schválení no
vou volební reformu v Uhrách. Počet voličů zvy
šuje se z I mil. na 2 mil. Do jara má se dostati
předloha tato do sněmovny.

Bavorský princ-vladař Lultpold zernřel 13. t.
m. v Mnichově. Narodil se r. 1821 jako syn bavor
ského krále Ludvíka I. Dne 10. června 1866 pře
vzal po Ludvíku II. správu Bavorska a podržel ji
také za jeho nástupce Otty, který jest rovněž du
ševně chorý. Na osiřelý trůn bavorský nastoupil
nejstarší syn zesnulého prince-vladaře, Ludvik.
jemuž jest 67 let.

Účel trojspolku za nynějšího štvaní Rakouska
do války objasněn na říšském sněmu. něm. v deba
tě o poměru Německa k Rakousku. Socialista Lede
bour pravil tu výslovně, že spojenecká smlouva
Rakouska s Německem a Italií má ráz srilouvy 0
branné, to jest každý člen trojspolku jest povinen
přispěti na pomoc spojenci, je-li tento od jiné ne
přátelské moci napaden a vzešlo-li by z toho ne
bezpečí, že by spojenec byl zničen. Kdyby tedy
Rakousko někoho zbraní napadlo, musí bojovatí na
vlastní pěst, a to také proto, poněvadž již Bismark
uzavřel s Ruskem smlouvu, ve které se Německo
zavazuje, že Rusku zachová naprostou neutralitu,
kdyby Rusko bylo napadeno od Rakouska.

Jak se vyráběji různé projevy. Za nynějšího
válečného napietí mnohé zprávy novinářské při
spívají velice ku štvaní, ač jsou lživé. Tak na př.

srozhovor min. předsedy srbského Pasiče se Zá
stupcem >»Leipziger-Zeitungu« prohlášen úplně za
vymyšlený, ježto Pasič nepřijal vůbec zástupce
jmenovaného listu. A také bulharské vyslanectví
v Berlíně vyvrací co nejrozhodněji domnělé hovo
ry dra Daneva se žurnalisty berlínskými, jakož i
v nich obsažené výroky.

Úřední zpráva o aléře konsula | Prochasky.
Co se naštval vídeňský tisk proti Srbsku, k vůli
konsulu Prochaskovi, kterého prý Srbové v za
jetí chovali a špatně s ním nakládali. Všecko lež
a také není pravdou, že by konsul sám nebo per
sonál konsulátu pálil z pušek z budovy vyslanec
tví na srbské vojsko. Jest pouze pravda, že srbské
úřady vojenské v Prizrenu v mnohých případech
vůči Prochaskovi porušily mezinárodní právo. Do
sud není příčiny, že by srbská vláda odepřela dáti
zadostiučinění. Celá aféra tato byla zbytečně na
foukána na velikou událost.

Mírové jednání v Londýně započalo sice, ale
ihned bylo zase přerušeno do čtvrtka, poněvadž
turečtí delegáti neměli žádné plné moci k vyjed

návání také s Řeckem. Známá praktika turecká, z
odkladi kořistit pro sebe. Bystrý politik dr. Danev
prohlédli hned turecký úskok a prohlásil, že buď
budou Turci současně jednati se všemi 4 spojenci
nebo se nebude jednati o mír vubec. — Současně
zahájena konference velevyslanců; na výsledek
mírového jednání čekati nebudou.

Boje na Balkáně neustaly. Věrolomné Turecko
proti znění podmínek příměří dopravuje do Caři
hradu a odtud hned na bojiště poslední asijské re
servy. Mrzí je však, že nemohou z Dardanel na
moře, aby přebytečné vojsko mohli dopraviti po
lodích do Makedonie a Epiru. To jim Řekové svým
loďstvem znemožňují. Dvakráte již se objevilo
turecké loďstvo u výjezdu z Dardanel, vždy však
bylo zahnáno slabším loďstvem řeckým zpět. Také
v Epiru u Janiny naprášili Řekové Turkům, kteří
musili opustiti přední velké tvrze janinské. — Ve
litel Skadaru dosud neuznal příměří a střílí prud
ce na černohorské posice.

Panská sněmovna 17. t. m. schválila zákon o
kontingentu nováčků, o příspěvku na živobytí pro
příslušníky mobilisovaných, ;0 dodávání koní, o
rozšíření nemoc. a úrazového pojištění, o berních
a poplatkových úlevách pro výdělkové a hospo
dařská splečenstva a záložny, zavedení třídí lo
terie atd.

Zprávy organisační
a spolkové.

Resoluce našeho křesť. dem. klubu v příčině sou
časné slíuace. Politický klub křesť. demokratický pro
okres královéhradecký. porokovav ve valné své schů
zi, konané dne 16. prosince t. r. v Hradci Králové o ny
nější politické situaci: 1. odsuzuje nepřátelské vystupo
vání tak zvaných křesťanských sociálů ve, Vídni proti
českým školám jako nekřesťanské a nesociální.

2. Doufá pevně, že osvědčené imírumilovnosti a
moudrosti J. V. císaře a krále i jeho povolaných stát
níků podaří se přes veškeren křik nepovolaných štváčů
zachovati mír, kterého pro státní, národní i hospodář
skou rovnováhu nezbytně jest třeba. Proto

4. lituje. že nerozvážné davy na některých místech
uposlechly zlomyslného a podvodného štvaní a daly se
strhnouti k bouřlivým a násilným projevům, jež nijak
nemohou zlepšit trudné postavení českého národa a bí
du jeho trpících tříd, ano naopak je zhoršují.

4. Poněvadž za nynějších poměrů nouzi nemajet
ných rodin, jichž otcové do zbraně byli povoláni. nej
prospěšněji čeliti se dá dobrovolnými sbírkami, vyko
nal politický klub křesť „demokratický pro okres krá
Jovéhradecký ihned sám první takovou sbírku, a se
braný obnos zaslal k jeho účelu spolku »Svornost« v
Hronově.

Politický křesťansko-demokratický klub pro hejt
manství královéhradecké pořádal v ponděli dne 16. pro
since v místnostech Adalbertina výroční valnou hro
mádu, spojenou s přednáškou vsdp. kanovníka dra. Fr.
Šulce -O politické situaci«. Po schválení zprávy jed
natelské a pokladní podal pan kanovník věrný obraz
politické situace za hranicemi, uvnitř státu a v křesť.
sociální straně. Řeč sledována s neobyčejným zájmem
a odměněna nadšeným potleskem. Vsdp. předseda klubu
dr. Domabyl navrhl. aby vzhledem k válečnému ne
bezpečí učiněn byl politickým klubem projev. jímž by
byla tlumočena touha katolíků po zachování míru a kte
rý by zdůraznil lovální smýšlení vůči stařičkému pa
novníku. Bylo to přijato s pochvalou. Pan Fait podotý
ká. že noční sobotní demonstrace nerozvážnými živly

nou nevoli. Na návrh vsdp. kanovníka dra. Reyla vyko
nána ihned sbírka ve prospěch nemajetných rodin po
volaných záložníků do zbraně. Vynesla 21 K, jež účelu
svému ihned byly odevzdány. Pak provedeny byly vol
by nového výboru. Zvolení byli pp.: Dr. Gustav Doma
byl. Václ. Engelmann. Antonin Fait, Josef Netuka, Jiří
Sahula, Frt. Šupka, Frant. Třasák. Náhradníci pp.: Fr.
Dostál. Jan Hostýnek, Václav Jenčovský, Josef Polák,
Jos. Kieslich, J. Šlechta. Funkce rozděleny následovně:
Vsdp. dr. Domabyt předsedou klubu, pan vrchní správ
ce pošty Václ. Engelmann I. mfstopředsedou, pan Ant.
Fait II. místopředsedou. p. Frant. Šupka jednatelem, p.
Josef Neuka pokladníkem. Revisory pp.: Jos. Kieslich,
Fr. Dostál. Po významném doslovu vsdp. předsedy byla
rak sckůze ukončena.

Naše schůze. V neděli dne 22. prosince: valná hro
mada okresního Sdružení na Opočensku v Opočně o 2.
hod. odpol. — Zakončení III. lidového kursu vzděl. na
Hradecku ve Svinarech v hostinci p. Fr. Šrámka o 2.
hod. odpol. přednáškami: a) »Otázka drahotní«, ref. vdp.
J. Konečný, bisk. vík. sekretář a farář z Pouchova,
b) »Křesťanský socialismus a naše doba«, ref. p. Fr.
Šupka, redaktor z Hradce Králové. — Týž den o 1.
hod. odpol. schůze skupiny Přibyslav v hostinci p. Fr.
Nováka, na které promluví si. Lid. Kosařová z Dobruš
ky. — Týž den o 3. hod. odpol. schůze skupiny Číbuz
v mistnosti pí. K. Duškové, na níž promluví vsdp. Dr.
Fr. Šulc z Hradce Králové. — Týž den o 3. hod. odpol.
v Chocni (dům Katolické Jednoty) valná hromada okr.
Sdružení na Vysokomýtsku. — Na sv. Štěpána 26. pro
since o 3. hod. odpol. v hostinci p. Arn. Grubhoffera
schůze skupiny Oldříš; promluví si. M. Balcarová z
Pardubic. — V neděli dne 29. prosince: Schůze skupiny
mládeže a valná hromada odbočky »Všeedbor. sdruže
ní křesť. dělnictva« v Poličce o 4. hod. odpol. ve spol

kovém. domě; »0 cílech a úkolech křesťanské mládeže
městské“ promluví p. V. Nejedlý, bankovní úředník z

Hradce Králové. — Týž deň"ScMůzeskupiny Jásená od
polednev hostincip. Jana.Hojného.—Týž den schůze
skupiny Zrátětín o 2. hod. odpol.v hostinci p. Fr. Bar
toše. — Týž den plenární schůze ústř. výboru Sdružení
mládeže. — Sekretariát. . .

Zbíslav u Čáslavě. Za velikéno účastenství P. T.

obegenstva v hostinci u Kosteleckých ve Zbislavi po
řádalo místní sdbužení katol. mládeže Mikulášskou zá
bavu, již obecenstvo se živým zájmem sledovalo, Zá
bava zahájena byla »Mikulášským proslovem«, který
jadrně přednesla sl. A. Karelová ze Zbislaví. Druhým
číslem programu bylo rozkošné duetto »Automobilisté«,
úchvatně přednesené sl. H. Hulíkovou ze Zbíslavě a p.
Ant. Říhou z Bálého Podolí. Dále následoval veršovaný
výstup »Už nemusím do školy-, který s roztomilou ko

mikou přednesla sl. Ráž. Frýbová ze Zbislavě, po němž
přidala ještě báseň od Ant. Kosiny »Soud Boží«. Dal
ším číslem programovým bylo duetto »Hubičky“ s pro
cítěnín přednesené sl. Jos. Šafránkovou ze Zbislavě a
p. Ant. Říhou z B. Podolí. Potom následovala humori
stická scéna se zpěvy »Mařenka a Kačenka:, kterou ži
vě předvedly sl. Zd. Hanková sl. A. Karelová ze Zbi
slavě. Humoristickou scénu »Paní Bábi a paní Gábi«
věrně vystihly sl. Bož. Šmídová a sl. Zd. Hanková, kte
roužto scénou obecenstvo příjemně rozjatily. ©Veselou
náladu udržela sl. Bož. Šmídová komickým přednesem *
sólového výstupu »Panímáma z Bublova:. Též sl. Růža
Šmídová upoutala na sebe pozornost živě přednesenou
básní od Nečasa »Strakonické dudy . Přidané číslo na
výměnu »Franc Vopršálek, krejčí z Luxenburku«, a na
podobení koktavého učně vystižně podal p. Frant. Frý
ba ml. Na jeviště pak vystoupil opět p. Ant. Říha z B.
Podolí se zpěvným kupletem »Umřela práce«. Precisní
přednes tak působil na obecenstvo, že konce slok zpí
valo s přednášejícím. Také divadelní umění represento
váno v žertovné jednoaktovce »Tragedie ševce“ vy
stoupením si. Lesákové, p. Ant. Štočka a p. Ant. Kur
ky z B. Podolí. Pokračováním byla veselá jednoaktov
ka »Vše pro jedináčka, v níž vystoupili sl. H. Hulíková,
sl. Bož Šmídová, p. Ant. Kurka, p. Václav Frýba a p.
Fr. Frýba ml. Obě jednoaktovky byly živě a umělecky
provedeny. Zakončením zábavy byla »Mikulášská scé
na«, v níž vystoupily jako »andělé« sl. M. Zavadilová
ze Zbislavě, a jako »Mikuláš« p. Podávka z B. Podolí.
Dojem scény zvýšen bengálovým osvětlením. — Obe
censtvo napjatě sledovalo celý program zábavy a po
každém čísle dalo na jevo úplnou spokojenost hlučným
potleskem. — Srdečný dík vzdává se všem.kteří při
Mikulášské zábavě účinkovali, zvláště pak sl. Lesákové,
p. Ant Říhovi, p. Ant. Štočkovi, p. Ant. Kurkovi a p.
Podávkovi za jejich nelíčenou ochotu, a též sl. křesť.
sociálnímu spolku a organisaci katol. mládeže v B. Po
dolí za ochotné propůjčení jeviště. Též dlužno proje
viti upřímný dík p. Fr. Frýbovi st. jako režiséru, p. Ste
hlíkovi za pečlivé cvičení zpěvních čísel p. Kostelec
kému za ochotné propůjčení místnosti a konečně všem.
kteří se zábavy v tak hojném počtu súčastnili. — Z či
stého výtěžku věnováno na jesle chrámové 10 K a pro
naše raněné bratry Slovanské též 10 K. — Další činno
sti místní skupiny katol. mládeže žehnej Bůh!

Chrudim. Zdejší katolické spolky pořádaly velice
zdařilou veřejnou spolkovou schůzi v místnostech »Sla
voje< v prům. Museu. Tato místnost byla tak přeplně
na, že mnozi byli nuceni pro nedostatek místa odejíti.
Páni řečníci obrali si za themata akutní otázky doby
přítomné. Pan red. Šupka z Hradce Král. promluvil na
thema »Křesťanský socialismsu a naše doba« a pan
JUC. Vojt. Vičánek z Prahy »O naší práci v katolic
kých organisacích«. Výstižně probral pan redaktor Šup
ka ve své řeči neblahé sociální, kulturní, politické a ho
spodářské poměry přítomné doby a vylíčil různé systé
my moderní, jež zabývají se nápravou těchto neblahých
poměrů. Úkol této nápravy obraly si různé politické
strany ve svůj program, řeší jej na základě svém. čímž
vyvolaly třídní boj. Klidné soužití všech stavů bylo
timto rozeštváno. Příkře stojí proti sobě dělník — za
městnavatel, obyvatel venkova, proti obyvateli měst.
Takováto strannická náprava nemůže uspokojiti veške
ré vrstvy společenské, neboť lepší sociální bytí jedno
ho stavu má se uskutečniti na úkor druhého, takže ná
prava sociálních poměrů vrstev společenských nemůže
býti uskutečněna. To správně postřehla česká strana
křesť. sociální, která sdružuje všechny stavy: rolnic
tvo, dělnictvo, živnostnictvo a inteligenci a chce jedi
ným programem uspokojiti všechny tak různé třídy spo
lečenské. Dále zmínil se o naší roztříštěnosti politické,
která ovšem nemůže vzbuditi nijakého respektu v kru
zích nám nepřátelských. Proto dovoluje si zuřivý ně
mecký nacionalismus, ať už je zabarven liberálně, ne
bo se skrývá pod jméno křesťanských sociálů, zavírání
českých škol ve Vídni a v uzavřeném území. Snadno
pak dále dokázal, že česká strana křesť. soc. nemá s
nimi zcela nic společného, že tato snaží se na podkladě
křesťanském pracovati k lepší budoucnosti národa. Věc
ná řeč jeho byla přerušována častým hlasem a občas
né poznámky odpůrců zodpověděl pan redaktor případ
ně a řízně. Odměněn byl zaslouženým potleskem. Slo
va se ujal na vyzvání dp. předsedy pan JUC. Vojt. Vi
čánek. Dovodil naprostou nutnost zřizování křesť. soc.
organisací pro všechny stavy a ukázal, že všechny vy
volány byly chováním nepřátel. Poukázal pro zajíma
vost na naši studentskou organisaci, která byla taktéž
vyvolána nutností, a že právě byl to prvý zdejší spolek
Akademiků Chrudimských, který učinil počátek ve vy
lačování katol. akademiků z krajinských spolků. Leč
nemáme čehy želet, a náší akci to velice prospěje. ne



Roslolní práva
pozlacovačské a řezbářské,

zaovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborné, levně a solidné provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradci Králové.
Četná umání odviď. duchoo dředů k disposici.

boť tím jsme byli uvolnění ve své svépomocné akci pod
růrné a naši lidé přinucení věnovati se práci pouze v
katolických spolcích. V příčině práce na podkladě so
ciálním pro všecky vrstvy je často potřebí podřiditi
svůj osobní prospěch blahu druhého — obětovati se, a
to dovede jen charakter pevný, vyvinutý na zásadách
Kristových. Takový charakter nutno vychovávati hned
z mládí, proto zakládáme skupiny mládeže a odbory
»Orla«. Pěstění těla má býti prostředkem ku pěstění po
vahy, což bylo zásadou Tyršovou. Naše jednoty mají
za úkol vypěstiti vedle zdravého těla správný a pevný
charakter. Naše spolky mají hlavně účel svépomocný,
at jsou to již družstva hospodářská, Raiffeisenky, Vše
adbor. sdružení atd. Dále nabádal členy k povinnostem.
aby každý vstoupil do svého spolku odborového, šířil
všude náš tisk a prováděl prakticky heslo »svůj k své
mu: podporou našich křesťanských živnostníků a ob
chodníků. Výzva tato a celá věcná a poutavá před
náška našeho mladého, nadaného akademika byla nad
čeně aklamována a zanechala v srdci všech přítomných
mašinců nadšení pro další práci. S bouřlivým jásotem
byl uvítán náš milý host, Slovinec p. JUC. Josip Dular,
který v českém jazyku předvedl nám vítězný postup
katolíků slovinských a pak ve své mateřštině pozdravil
přítomné s přáním hojného zdaru katolické akci na
Chrudimsku. Za projevu nadšení a zapění orelské hym
ny byla tato velezdařilá schůze skončena.

Lurdská schůze. V pátek dne 27. prosince o 7. hod.
večer koná se v Praze v hořejších místnostech Brejš
kova hotelu ustavující schůze českého lurdského spol
ku, ke které upřímné ctitele kultu mariánského co nej
vřeleji zveme. Program schůze jest následující: 1. Uví
tání lurdských poutníků a hostí. 2. Přednáška vdp. K.
Balíka, děkana v Černovicích u Tábora: »O potřebě a
účelu českého lurdského spolku«. 3. Čtení a vysvětlení
spolkových stanov. 4. Zápis nově hlásících se členů. 5.
Volba výboru. 6. Návrhy a dotazy. Všechny, kteří se o
pořádání českých poutí do Lurd zajímají, snažně žádá
me, aby se v počtu co nejhojnějším této schůze sů
častnili. Tož na shledanou!

Z výkomého výboru české strany křesť. soclální.
Na plenární schůzi výborové, které se sůčastnili téměř
všichni členové i mnozí náhradníci, probrány byly na
léhavé otázky strany se týkající a z nejdůležitějších u
snesení ustanoveno publikovati tato:

|. Pracovní konference (event. slezá) strany. Vzhle
dem k návrhům, aby co nejdříve byla svolána pracovní
konference, po případě sjezd důvěrníků strany, schvá
lena byla tato resoluce: »Výkonný výbor vybízí orga
nisační komitéty. aby co nejdříve provedly volby o
kresních i krajských výborů, aby potom mohla býti po

kud [možno nejdříve konána konference, po případě
sjezd strany. Toto usnesení učiněno proto, aby postu
povalo se vždy dle sjezdem přijatého organisačního
Fádu, a dříve upravilo se dle tohoto řádu celé hnutí, a
by potom pracovní konference mohla býti tím úspěš
nější.

II. Tisk strany. Poněvadž v poslední době neustále
ozývají se hlasy, aby bylo provedeno usnesení velko
nočního sjezdu (1912) o založení samostatného denníku
strany, prohlašujeme: »Výkonný výbor trvá na usnese
ní sjezdu strany o samostatném vydávání vlastního den
níku strany, a pracuje neustále k tomu, aby toto usne
sení stalo se skutkem, jakmile technické a finanční o
kolnosti to dovolí. Vybízíme pak své stoupence, aby v
této snaze výkonný výbor co nejúčinněji podporovali.«
Není možno totiž dříve příkročiti k založení vlastního
denníku, dokad finance strany i postavení tiskárny ne
budou úplně zajištěny a dokud také potřebný náklad na
denník nebude sehnán. V uplynulých měsících bylo vy
konáno velmi mnoho práce v tomto směru, o které šir
ší veřejnost nemá ani ponětí., a můžeme prozraditi, že
Stav jak strany. tak tiskárny jest vždy lepší, takže i
-akce denníková bude moci býti v dohledné krátké době
zahájena s větším úspěchem. Prosíme pak. aby hlavně
přischůzích a konferencích bylo pamatováno na den
ník strany a to jak dobrovolnými dary a úpisy, tak při
hlašováním se odběratelů a kolportérů. .

HI. Organisace mládeže. Výkonný výbor projevuje
svůj úplný souhlas se snahami, aby hnutí naší katolické
mládeže bylo pokud možno nejdříve soustředěno a ú
čelně upraveno, při tom však musí nestále trvati na tom,
aby výchova mládeže byla prováděna v rámcí strany
křesť. sociální, která hájí nejen snad politické a národ
ně-hospodářské, ale též kulturně-náboženské zájmy a
potřeby katolického lidu.

IV. Sekretariát stramy. S velikým povděkem přijí
má se na vědomí laskavá blahovůle J. Em. nejdp. kar
dinála, jenž umožníl, aby tajemník strany, dp. Antonín
Havelka, dosud v Plzni, mohl po dobu své dovolené u
Jati se v Praze vedení strany, aniž by tím trpěla du
chovní správa na osadě plzeňské.

V. Proti štvanicím německých křesťanských sociá
lá videšských. »Výkonný výbor ve své plenární schůzi
schvaluje úplně usnesení užšího výboru vzhledem k ur
čení stanoviska k jednání německých křesťanských so
clálů: odsuzuje co nejrozhodněji jejich protičeské útoky
v otázce českých škol vídeňských. kteréžto počínání
není ani křesťanské, ani sociální, ani poctivé. ani spra
vedlivé, jakož i jejich protiskovanské útoky a štvaní v
přítomné tak kritické době.. Tímto způsobem zároveň

prohlašujemejménem své strany, že nikterak nesouhla
síme ani dost málo neomlouváme nekřesťanské jednání
vídeňských křesť. sociálů, dobře vědouce, že vůdčí kru
hy jejich nejsou v celku ani fádnými „ani praktickými
křesťany a svým jednáním i životem jen ostudu kře

předseda.

Kolárky,
český výrobek, kněžské náprsonky od 90 bal,
košile, spodky, ponožky, kapesníky, jak? nejlepší

vánoční dárek
doporučuje a poštou na výběr zašlo

Václ. L. Holý.
Hradec Králové

Výroba a sklad střižného zboží. “U8

Zprávy
místní a z kraje.

Městská "rada v Hrauci Králové ve schůzi dne 16.
prosince 1912konané učinila následující usnesení: Tech
nickou kanceláří předložený protokol. jednající o přelo
žení polní cesty, vedoucí podél pravého břehu Labe od
ústí Orlice až k Rybárnám a založení druhé aleje tam
též, byl vzat na vědomí. — Žádost obecního úřadu v
Malšovicích za provedení úpravy silnice, vedoucí na
Hrázku. postoupena byla ku dobrozdání a návrhu tech
nické kanceláři. — Za dar K 50.—. věnovaný firmou
Ed. Ad. Malburg a syn, továrnou lihu ve Smiřicích, ve
prospěch zdejších chudých, vzdají se díky. Tělo
cvičné jednotě »Sokol- na Pražském Předněstí pro
půjčeno bylo iněstské divadlo pro uspořádání akademie
na den 30. března 1913. Do odvolání bylo povoleno
vyvěsení výkladní skříně na domě čp. 241 v Komen
ského třídě p. Jos. Řehákovi, obchodníku.

Jalovost pouliční demonstrace a nutnost rozvahy.
Žijeme u veiikém rozechvění, na kterém nesou největší
vinu němečtí žurialisté, kteří neustálým stvaním Ra
kouska do války páší ohavný zločin a svolávají kletbu
celých rodin na svou zlotřilou hlavu. Nejsmutnější roli
v této odporné štvanici hrají němečti nacionálové ve
Vídni a v německých krajinách říše. Když člověk čte to
dušování o bojovné statečnosti, mohl by se domnívati,
že žurnalističtí šimokové jsou všichni vojenskou službou
povinní a dychtí po vavřínech na válečném poli. Zatím
je to samý bezcenný, tělesně i duševně zmrzačený brak,
jenž ani dle nového branného zákona není způsobilým k
vojenským službám. A taková společnost štve do vál

lezrádné jednání bojovné žurnalistiky, protože se tím
šíří panika mezi obyvatelstvem a poškozuje se hospo
dářský vývoj Když se konfiskují zprávy o branných 0
ratřeních říše, měly by se konfiskovati i projevy, kte
ré tato opatření provokují a žádají. Zároveň také za
slouží odsouzení pouliční výtržnosti, kterými jisté vrst
vy občanské snaží se zadržovati branná opatření říše.
Opatřením tímto jsou postiženy rodiny nezámožných lidí,
ale lacinou pouliční demonstrací se postiženým nepro
spěje a vojenská opatření se nezamezí, nýbrž přibude
ieště celá řada provinění, jež musí zejména mladí lidé
odpykati. Nedivili bychom se nedospělé mládeži. že se
dá strhnouti k planému povykování, ale když takových
projevů zúčastní se též lidé již starší, je to zjevem
smutným. Když již se má prospěti rodinám postiženým,
nechť se konají sbírky v jejich prospěch a manifestuje
se soucitnými dary a obětavostí. Záložníci do zbraně
povolaní musí svou službou hájiti naše životy a náš
majetek, proto je zase povinností občanskou, abychom
se ujali jejich rodin. Taková demonstrace by byla dů
stojna sociálně vyspělých lidí, ale vyjevený křik ne
zodpovědných živlů na ulicí za hodin nočních nemůže
u nikoho buditi respekt. Rozvahy je zapotřebí českému
lidu v době, kdy německý lid předstihuje se velkovla
steneckými projevy. Mužové silného charakteru dove
dou i v době těžké zkoušky zachovati klid a rozvahu.
Proto buďme klidní a nepoškozujme zájmy národa k
veliké radosti chytráckého nepřítele, jenž své pošil
hávání k Berlínu odložil prozatím na příhodnější dobu a
nyní dušuje se nezfalšovanou věrností k říši! Dosud do
války máme daleko a silná armáda jest vždycky něčím
výhodnějším, nežli naše nepřipravenost v možném pře
padu cizí mocností. Kde zůstává ta naše chlubná po
kročilost lidu, když nezralí výrostkové dají se strhnou
ti k činům, které nám prospěti nemohou, ale nutně
škodí. |

Vzrušení v Hradci Králové a »Bohemla«. Kdo by v
nynější tolik napjaté době učinil jakýkoli projev proti
nutnému státnímu zřízení, podává tím našim národním
protivníkům nejvítanější zbraň na utloukání Čechů. A
již se také přihlásila »Bohemia« se svým židovsko-ger
manisačním skřekem, již po ní jiné Židovsko-německé
Hsty křičí proti »neloválním. Čechům. — Povíme zde
krátce průběh večerního vzrušení dne 14. 1 m. Obe
censtvo v samém Hradci Králové, ačkoli bylo shromáž
děno ve velkých davech, chovalo se slušně a kráčelo za
zpěvu národních písní k Pražskému Předměstí. Zde te
prvé se připojily živly pochybné pověsti z okolí hra
deckého. Politický úřad i důstojníci chovali se zcela
taktně. Cetnictvo pod vedením tří úředníků obsadilo ná
draží, aby se předešlo možnému nepořádku a nehodám
pri iromadném vstupování do vlaku. Bylo nutno zame
ziti nepovolaným přístup na koleje. Leč v místě bývalé
-Špice“ demonstranti zastupovali cestu. Nepravdou však
jest. že by byli lehali na cestu (do tolika bláta!). Při
spěchavší četnictvo uvítáno kamením. Byli poranění
dva důstojníci. Také kamením zasažení úředníci dr.
Svoboda a Trykar. U nádraží marně napomínal komi
sař dr. Fiedler za pomoci obou jmenovaných úředníků
nezodpovědné fanatiky. Povyk se stupňoval a lítaly ka
meny nové. Když byli političtí úředníci velice ohrože
ni a blátem poházeni, několik četníků a oba koncipisté
kameny zasažení, hnáno bodákem proti demonstran
tům. Jedna osoba byla bodlem lehce zraněna. Demon
stranti ustoupili a pořádek zjednán aspoň na chvíli. Za
tím dokončena výprava vlaku, který odejel místo o 12
hodinách o 1 hod. s půlnoci. Pak se však odvážilo ně
kolik výrostků házeti po kočáře. v němž jeli od nádra
ží důstojníci. Tito již vyskočili a bylo by došlo k obraně
střelnou zbrani. V tom však tryskem přijel povoz s dvor.
radou p. Steinfeldem a komisařem p. dr. Fiedlerem. Ti
to energicky zakročili, takže nastalo uklidnění — Zat
čeny 4 osoby. Tedy demonstrace neudály se v Hradci,
způsobily je cizí živly — jakého původu a jakým tiskem
popletené, Ize snadno uhodnouti. Jen řemeslný lhář mů
že tvrditi že sbírání kamení a bláta bylo výsledkem
oějakého promyšleného plánu osob nebo korporací zod
povědných. Každý rozumný člověk sezná ihned bez
výslednost takového počínání. Ale +Bohemia«, která si
pamatuje, jak pražské demonstrace z r. 1908 prospěly
Němcůnu, již volá po důkladném potrestání. Na oko sta
vostlivě praví, že by mohlo býti letos ještě hůře a že
by tak utrpěla volnost občanstva. Tedy by snad přišlo
něco ještě horšího, než stanné právo? Každý hned po
zná úmysly denunciační, touhu, aby se postupovalo i
proti nevinným se vší bezohlednosti. A že starost »Bo
hemie“ jest holou licoměrnosti, patrno z joho, že již
před tím radily ke klidu rozhodné a zodpovědné živly
všech českých stran.

Marlánská družina divek v Hradci Králové sehraje
v neděli dne 22. prosince 1912 ve dvoraně Adalbertina
vánoční hru: »Chléb náš vezdejší dejž nám dnes!« Hra
ve čtyřech jednáních od Josefa Eckersona. V meziakti
hudba tamburašů Jednoty katol. tovaryšů. Začátek o
pů! 8. hodině. Ceny míst: Křeslo 2 K, I. misto 1 K. IH.
místo 50 hal., k stání 20 hal. Čistý výnos bude věnován
na prapor Mariánské Družiny dívek. Dobročinnosti se
meze nekladou.

Domácí slavnost vánočního stromku v ústavu hlu
choněmých -Rudolfinum pořádá se dne 22. prosince 0
4. hod. odpol.. při které chudí chovanci hluchoněmí po
dělení budou od ct. dobročinného komitétu dam šat
stvem, obuví a jinými dárky. Vstup jest volný,

Rezavé halapartny »Ratibora«. V náležitém odmít
nutí starovlasteneckého %Ratiborova“ záchvatu po mo
bilisaci proti českým katolíkům jsme užili ironicky frá
se, že je nám to divné, kterak censura propustila mobi
lisační plány »Ratibora«, když je přece známo, že se
nesmí o mobilisaci nyní v Rakousku psáti. Ironické té
to fráse chytil se lačně »Ratibor- a vyrukoval proti
nám německou, rezavou již frasí o denunciantovi, ačkoli
žáček obecné školy pochopí z kontextu ironii. Šlágrem
tímto se vždy »Ratibor« ohání. když běží o pokárání
některého výbojného učitele. Patrně psal mobilisační
výzvu některý pokrokový učitel a proto uchýlil se do
cechovní zbrojnice. aby se pochlubil, že umí také ně
mecky. Nám ani zdaleka nenapadá vyzývati úřady ke
konfiskaci »Ratibora«, protože se přičiňuje o to poctivě
sám a proto radíme národnímu popravčímu v »Ratibo
ru«. aby si nechal německou moudrost pro nějaký pří
pad z vlastního tábora. jenž žije z denunciantství.

Na Štědrý deu úřadují veškeré peněžní ústavy krá
lovéhradecké jen do 12. hod. polední, na což se P. T.
obecenstvo upozorňuje.

Vybírání novoročného. Každoročně opakují se stiž
nosti. že zřízenci obecní vybírají novoročné. Poněvadž
všem obecním zřízencům a dělníkům jest zakázáno jaké
koliv vánoční a novoroční sbírání peněžitých darů vy
jímaje ponocné a kominíky, upozorňuje se každý, aby
osoby takové dal zadržeti, zjistiti a jména jejich ozná
mil měst. policejnímu úřadu. Zadržení a zjištění osob,
vynucujících si podobné dary často hrubým způsobem,
jest v zájmu samotného obecenstva, poněvadž mnohdy
vůbec zřízenci obecními nejsou.

Úmrtí. V neděli zemřel u věku 61 let a v úterý (17.
U.m.) byl pochován p. Čeněk Buben, kočárník. Jeho pří
má povaha, poctivost a solidní obsluha zákazníků zjed
nala mu zaslouženou vážnost v širokých kruzích. Byl
pečlivým otcem rodiny, a pracoval v dílně bez odde
chu. pokud zákeřná choroba neuvrhla jeji na smrtelné
lůžko. Rakev váženého Živnostníka byla ozdobena od
ctitelů mnoha věnci. Pohřebního průvodu sůčastnilo'se.
mnohoobčanstva z předníchkrabů kradeckých. Odépo
čívej v pokof!i i„ 4 t
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Fřelo doporučujeme umělecký závod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v Kutné Hoře
pre odborné pozlacování nových i star
ších oltátů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromio soch a křížových
eest. Sklad nábrobních a nástěnných

křížů a lištových rámců.
Práce v každém ohledu dokonalá a

levná.
Závod založen roku 1868.
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Po rychlém tání a za vydatného deště stoupla voda v
neděli a v pondělí v obou řekách povážlivě. Orlice vy
stoupila. z břehů a široce se rozlila na lukách sousedí
cích s Pospišilovou třídou.

Program blogratu v Adalbertinu od 25. do 27. pro
since: Nelly, krotitelka zvěře (drama). Fotografování s
překážkami (komické). Trondjem a Kristianie (přírodní).
Oběť Villy-ho (humoristické). Jedenácté přikázání (ko
mické).

Uprázdněná madace pro studující university. | Dle
mistodržitelského výnosu ze dne 18. listopadu 1912 č.
13 A 2221 obsadí se dnem 1. října t. r. „Tomkova na
dace- s ročním požitkem 210 K. Nadace ta určena jest
pro chudé posluchače všech světských fakult c. k. če
ské university, a sice v I. řadě pro ty, kdož jsou v

Hradci Králové zrození, a v 2. řadě pro ty, kteří do
Hradce Králové přísluší a s dobrým prospěchem stu
dují. Nadaci tuto propůjčuje c. k. místodržitelství v Pra
ze na základě praesentace městského zastupitelstva v
Hradci Králové. Žádosti řádnými doklady opatřené, při
jímá podepsaný úřad purkmistrovský do dne 15. ledna
1913 v podacím protokole.

Cesta Balkánem jest poutavou a malebnou řadou
pohledů znázorněna v Panoramě Národní Jednoty Se
veročeské v Hradci Králové ve dnech 2. až 2. pro
since 1912, v níž zvláště Cařihrad a Bospor s okolim
a v Hercegovině Mostar, Metkovič, Počiteli, Maglai a j.
svou polohou a výstavností a v horském Krasu údolí
Narenty, Vrbasu a Ramy krásami přírodními vynikají.

Živnostenská banka, flilálka v Hradci Králové zvý
šila úrok ze vkladů na staré knížky uložených a dále
ukládaných. až na další ustanovení na 4 a půl proc.
Není třeba pouze za účelem vyznačení změny úrokové
míry knížky předkládati. — Při 60tidenní výpovědí platí
banka z takových vkladů nyní 4 a tři čtvrtě proc.

1912 bylo přivezeno: hl: pšenice 335. žita 241, ječmene
153, ovsa 276. čočky 5, jetelového semínka 6, máku 10,
cibule 79, brambor 83, jablek 380, hrušek 150, kop: zelí
243, kapusty 76, drobné zeleniny 543, mrkve 97 pytlů:
vepřů 3 kusy, podsvinčat 376 kusů.

Geznam cen na týdenním trbu v Hradci Králové
dne 14. prosince 1912. 1 hl: pšenice K 16.40 až I7.—-.
žita K 13.— až 14—. ječmene K 11.70, ovsa K 7.40 až
8.—, hrachu K 24— až 34—, čočky K 30— až 40—,
jahel K 30. - až 42—, krup K 36.— až 50.—, brambor
K 4— až 4.20, jetelového semínka červeného K 150.—,
máku K 36.— až 46.—, 100 kg: žitných otrub K 15.--,
pšeničných otrub K 14.—, I kg: másla čerstvého K 2.%
až 3.20. sádla vepřového K 2.20, tvarohu K —.40 až
-.48, 1 vejce K -10 až —.12, I kopa: zelí K 4.—. ka
pusty K 1.20 až 2. drobné zeleniny K —.40 až I.—,
1 pytel mrkve K 1.20, 1 hl: cibule K 6.—, jablek K 3.40
až 6.—, hrušek K 8. až 10.—.

Hořice. I z našeho města musilo nastoupiti službu
vojenskou více starších záložníků a není divu, že to
bylo provázeno zármutkem. K nějakým nerozvážným
výstupům však. jako v blízkém jednom městě, nedošlo,
a je nejen přáním. ale přímo požadavkem politické o
patrnosti, aby lid náš nedal se strhnouti a veštvati k
neloválním, nenředloženým projevům. které by v této
pro říši zajiste kritické době národ náš jen do nepříz
nivého světla postaviti, nám nijak prospěti, ale jen ško
diti mohly. Je pravda, že je ve všech vrstvách národa bez
rozdílu politického smýšlení jedno přání. aby k válce
nedošlo. V tom směru vyznívají i projevy korporací a
obcí. Dojde-li však, jsme jisti, že český voják pamětliv
bude své přísahy a vykoná svou povinnost. — Našim
katolickým listům je stále a stále odmítati nepravdy ne
přátelského tisku. že klerikálové k válce nutí. zdá se
však, že listy nepř. stav věcí dobře chápají a chtějí jen
využitkovati každé příležitosti a k tomu pracují, aby V
případu sociální bouře. k níž nezaměstnanost továrního
dělnictva může býti bezprostřední pohnutkou, tato proti
katolické církvi se vybila a výminečným zákonům, již
dávno proti ní chystaným, k životu pomohla. Toť přece
známo, že balkánským Slovanům nepřejí krom Maďarů
Němci vůbec bez rozdílu politického smýšlení, ani soc.
demokraty nevyjímaje. Všichni tito živlové fedrují vál
ku, jak je z listů jejich natrno, a je s podivem. jak mů
Že býti někdo tak nespravedlivý a připisovati to na ú
čet pouze ktesť. sociálů vídeňských. My s křesť. soc.
stranou vídeňské radnice nesouhlasíme ani v otázkách
jiných, nerci-li národních, ale tolik musime konstatovati,
že nejsou horší ostatgích. Vnitřní politika ustupuje dnes

Marláuské museum ve Starém hradě Trčkově při
staroslavném klášteře Praemonstrátů v Želivě. Vzác
nému porozumění J. M. opata Salesia Roubíčka, pro za
chování starého hradu Trčkova a jeho uspořádání mož
no děkovati, že ze starého rumiště po požáru zvedla se

působí dobře jako památka pečlivě slohově restauro
vaná a to jak ze strany od Želivky, tak i z nádvoří, kte
ré je proměněno v krásný prelátský park. Na straně
nádvoří zachovaly se krásné chierosgrafity, které le
tošního roku opraviti dal J. M. opat a tak zabezpečil
jich trvání pro věky budoucí. A v tomto hradě Trčkově
v přízemí a ve dvou patrech má býti umístěno museum
Mariánské, významem a obsáhlostí vší pozornosti hod
né. Síně ve dvou patrech úplně připravené čekají, kdy
se započne se slibnou instalací. Konservátor Dvořák slí

něji a nejúčelněji museum dalo by se uspořádati. Vys.
c. k. ministerstvo kultu i centrální komise za předsed
nictví J. J. kníž. Lichtesteina všemožnou pomoc přísli
bilo k tak význačnému dílu, jakým má býti museum po
stránce nejen náboženské, ale i po stránce historicko
umělecké uspořádáno. J. E. nejdp. biskup dr. Doubrava
nemálo byl potěšen, slyše zprávu tak milou o brzkém
uspořádání musea, kde kultus Mariánský českoslovan
ský bude vzorným příkladem náboženského cítění a u
ctívání Rodičky Boží. Podobné museum význačného kul
tu Mariánského těžko může uspořádati někdo jiný, než
klášter, kde úcta k Panně Marii ve všech směrech jest
vzorně příkladnou. Také bude museum úplně v bezpečí
před zkázou, jsouc umístěno v budově klenuté a ohni
vzdorné. Činem tímto získá sobě J. M. opat Salesius
Roubíček pamět nehynoucí a zlatým písmem budou za
psána jména těch členů řádu, kteří pomocné ruky k
význačnému dílu přiloží. Nechť v místech těch, kde
snoubí se v náboženském zápalu věda a umění k společ
né práci, požehnání Boži spočine!

Německý Brod. Opět letos dvakráte nás pobavili
malí navštěvovatelé mateřské školky s chovanci sirot
čince ve městském divadle roztomilým dětským umě
ním. Podali důkaz matinkám i tatíčkům o své čisté dět
ské radosti, k níž zpěvem i různým druhem her jsou
vedeny — ukázali, že to jejich srdíčko přiměřeně jest
zušlechťováno pod vedením řeholních sester. Účast 0
becenstva při obojím představení svědčila, že kromě li
dí, zřetelně označených »pokrokovým puncem“«, nikdo
nebere vážně hlas zdejšího »papírového [lašinetu«, kte
ré i při této příležitosti si vyvřeštěl svou písníčku k
uvedené věci upravenou. —- Sestry z nemocnice prosí
o dárky k vánoční nadílce pro ubohé nemocné děti. Jsou
vděčny za peníz i za jiný přiměřený dárek. Kdo můžeš,
laskavě přispěj. abys řadě nejmenších trpitelů v domě
bolestí radost učinil. — Na neděli 22. prosince ohlášen
jest velký celodenní vánoční trh. Vánoce jsou svátky
křesťanské. Proto připomínáme zdajšímu i okolnímu
křesťanskému lidu, aby při nákupu dbal hesla »Svůj k
svému.« Zdejší tisk podobné upozornění z různých 0
hledů asi sotva učiní, všimněte si proto tím důkladněji
našeho upozornění. — Vedle »Hlasů z Posázaví« vy
chází zde od října t. r. "svobodomyslný:« časopis »Sá
zavan. Odpustíme ze zvyku fráse a historky »Hlasům“,
avšak listu. který chtěl býti jmenován »seriosním«, toho
vrominouti nelze. Radno, aby místo nepřímých útoků
na »klerikalismus«, staral se o prohloubení svého obsa
hu a nedal se strhnouti na cesty jiným vyšlapané. Má
jinde mnoho doháněti, než se stane zajímavým. Občas
v zájmu českého živnostnictva mohl by si dáti práci s
prohlédnutím inserátů. Kdo čteš, rozuměj.

Velký Ouřím. (Vánoční nadílka.) Krutá zima s vá
nicemi již dávno slavila svůj vjezd do hor Orlických a
s ní zavítal do chatek horalů nevítaný host — bida a
nouze. A v této kritické tísní ujímá se zdejší Katolická
jednota strádající drobotiny a pořádá pro ni každoročně
dne 8. prosince slavnost vánočního stromku, spojenou
s nadílkou a tak luští palčívou sociální otázku, snažic
se překlenouti zející propast mezi bohatým a chudým.
Nemaje však k disposici potřebných prostředků, apeluje
katolický spolek na šlechetné dobrodince s uctivou
prosbou o milostivý dárek — a hle, prosba nebývá 0
slyšena. Tak i letos sešlo se tolik dárků, že téměř 200
dětí poděleno býti mohlo. V neděli dne 8. prosince o 3.
hod. odpol. konala se ve spolkové mistnosti řídká tato
slavnost, ku které se dítky se svými rodiči dostavily.
Za dojemných akkordů velebné písně »Tichá noc, svatá
noc«, vyzdvižena byla opona na jevišti a zrakům ra
dostně vzrušené mládeže objevil se v záři četných svě
tel bohatě ozdobený stromek, pod nímž nahromaděn
byl celý les dárků a vánoček. Místní kaplan poukázal
v delší promluvě na význam vánočního stromku, pravě,
že stromek tento připomíná strom v ráji, ale i strom
kříže, na němž pněla Spása světa. Povzbudil dítky. z
jejichž oček zářila nevýslovná radost a blaho, aby trpě
livě snášely chudobu z lásky k Božskému Děťátku. jež,
ač Pánem nad nebem a zemí. opustilo slávu otce ne
beského a sestoupilo na zemi. Vyzval je „aby Se modlily
za šlechetné dobrodince, již k zmírnění jejich bídy ště
drou rukou přispěli. Po vykonané modlitbě poděleno
bylo asi 200 dětí teplým šatem, vánočkami a cukrovím.
K vánoční nadílce dítek velkoouřímských milostivě při
spěli P. T. pp. dobrodincové: nejdpp.: J. M. opat Alba
nus Schachleitner z Emaus. J. M. opat a prelát Method
Zavoral ze Strahova a J. M. generál a velmistr řádu
Křižovníků Fr. Marat z Prahy. universitní professor dr.
Jar. Sedláček z Prahy, dr. Hugo Doskočil, ředitel bisk.
semináře a professor theologie v Hradci Král. duch.
správce P. Jos. Tesař z Opatovic n. Lab., bývalí to
zdejší kaplant, místní bisk. vikář a děkan Fr. Tomíček,
uroz. pí. hraběnka Thunová z Prahy, továrník Frant.

Mettal z Liberce, který zaslal látku v ceně 8C K, to- 
várník N. N., pí. Marie Posseltová z Trutnova, velko- 
obchodník Doubravský z Rychnova n. Kn., jakož í míst-.
ní pan řídící učitel a dva obchodníci, Jménem poděle
ných dítek děkuje katol. spolek všem šlechetným dár-
cům, kteří svým obolem setřeli slzu bídy a bolu s ne

tvářích těch nejchudších mezi chudými. Ó, zůstaňte nám
naklonění svou vzácnou přízní i v příšthn roce! Kéž.
Spasitel odmění Vaši lásku, dobrotu a šlechetnost v ří

ši nadhvězdné nehynoucí korunou slávy věčné!
Dobrodinec pohořelého. V čerstvé paměti jestě jest

veliká škoda, způsobená zhoubným požárem v Dobřeni
cích. Soucitné duše sbíraly na pohořelé. Ale jiné duše
spekulovaly, jak by jim smutný stav něco vynesl. -
Vyhořel poctivý, přímý rolník p. Slezák. Jest bratrem
matky jednoho pana architekta. Starostlivý architekt
dojížděl do Dobřenic za svými osobními záležitostmi..
Když však znalecky zkontroloval spáleniště, prohlásil.
že by se postaral o znovuzřízení stavení. Leč bylo vu
dáno na jevo, že k novostavbě zatím z příčin finančních »
není disposice. Ale ochotný pan architekt přišel na ná
vštěvu třikrát a přinesl i neobjednaný plánek. Bezpo

chyby měl na to času dost. A teď po dlouhém čaýa.Po
slán do rukou rolníkových zajímavý účet. jak násl.
duje: za měření starého stavu vyhořelé budovy A k.
Tři cesty dráhou (které konal p. architekt bez pozvánía
také k vůli svým vlastním záležitostem) 6 K. Plán vy
hořelé staré budovy i s přístavbou chléva, provedený
na plátně 65 K. Úředník technický na 1 den 2 K. Zhoto
vení plánu na novou budovu 160 K. Ztrávený 1 den za
účelem informace stavby 15 K. 1 den, ztrávený při
zualeckém odhadu pojišťovny IS K. | den, ztrá
vený ohledně prodeje usedlosti 15 K. Povoz do Dobřenic
a zpět celý den 14 K. Dohromady pakatel — 298 K,

dřív, než pan Slezák řekl, že chce stavěti a že plánu
pana architekta použije. -- Rozumí se, že panu Slezá
kovi tohle všecko nešlo do hlavy, ačkoli jest hospodář
velice rozumný. Přemýšlel, jak se naříká na účty ad
vokátní — a pak to všecko srovnával s účtem stavitel
ským. Taky uvažoval, jak se vyčte knězi každý groš
za namáhavé cesty a jiné práce. A teď měl platiti 294
K za práci, která pro něho vlastně byla bezvýsledná.
Ale teď už minuly doby, kdy sedlák platil s poniíženou
úklonou všecko, co mu páni nadiktovali. Neustálé po
žadavky lidí jiných učí sedláka mnoho přemýšleti. Pro

to se vyjádřil pan Slezák, že zatím necítř zvláš:ní chut
k takovému vydání. Následek této oposice byla žaloba.
Výsledek ještě oznámíme, a pohoří-li pan architekt.
přejeme mu, aby si zíškal zákazníka v některém velko
statkáři nebo bankéři, který ochotně zaplatí pětkrát
tolik. —

Devatenáctá výroční zpráva Krejcarového spolku
v Přelouči za rok 1912. V r. 1912 byly chudé dítky škol
ní podělovány polévkou od 2. ledna do 15. března cel
kem 64kráte (o 3 dny více než loni). Podělených dítek
bylo 15.903 (o 2489 vice než loni), porcí rozdaných byte
19.892| (o 5258 více než loni). průměrně podělová
no bylo denně 249 dítek (o 30 více než loni). Vydáné
na vařivo obnášelo 676 K 90 h, tak že průměrně jedna
porce polévky přijde na 4.25 hal. K polévce dostávaly
dítky housky a mimo to dvakráte poděleny byly bu
chtami. Vaření z ochoty se ujaly P. T. slečny: v pondělí
Anna Riegrová a Marie Svobodová, v úterý Marie La
cinová a Jana Theimerová, ve středu Ludmila Járišová
a Anna Vávrová, ve čtvrtek Marta PFilipovská a Zdenka
Slavíková, v pátek Blažena Motyčková a Anna Ficht
nerová, v sobotu Julie Eltlová a Helena Jarolimová.
Dozor při rozdilení pokrmů v kuchyni konali z ochoty
P. T. členové sborů učitelských. Místnost pro vařené
se nalézá ve školní budově. Jako v létech minulých 1
letos darovala blahovolně sl. městská rada po celou
dobu vaření potřebné palivo a svítivo. Kromě toho po
skytla potřebné palivo u příležitosti přátelského večír
ku k vytopení záloženské dvorany. Též místnosti ka
chyňské dala do pořádku. Spolek náš čítal letos 264
členy, od nichž vybráno na příspěvcích a darech 399 K
90 h. Vedle toho Krejcarový spolek obmyslily většími
dary: sl. Občanská záložna v Přelouči 50 K, sl. správa
akciového cukrovaru 50 K, sl. správa akc. střížního
spolku 10 K. sl. c. k. okresní hejtmanství v Pardubi
cích od honební společnosti šlechtické 30 K. Finanční
stav spolku jest velmi uspokojivý, neboť i při zvýše
ném vydání přibylo letos na jmění spolkovém 161 K
49 h. Příčinou toho byl skvělý úspěch přátelského ve
čírku. konaného výborem spolku se sl. hospodyňkami
dne 18. února 1912, jehož čistý výtěžek 232 K 90 h ode
vzdán byl spolkové pokladně. Z řad našich členů byli
letos na věčnost povoláni: Václav Blažek, Adolf Král.
Karel Novák. Anna Linhartová. Anna Šafránková. Budiž

jim vděčná památka zachována! Všem šlechetným dár
cům a dobrodincům za chudóu mládež školní voláme
vroucí: »Zaplať Bůh!. — Valná hromada Krejcarového
spolku v Přelouči konala se dne 8. prosince 1912 v míst
nosti školní. Po čtení a schválení zápisníku, zprávy jed
natelské, pokladniční a revisorův účtů provedena byla
volba nového výboru, který se ustavil takto: pp. Jan
Pelikán za předsedu Alois N:rad za místopředsedu.
Antonín Orégr za jednatele, Rudolf PFrendenberg za po
kladníka. Ostatní členové výboru jsou pp.: Jan Dítě,
Theobald Havránek, pí. Anna Jarolímová, pf. Běluše
Pšenčíková, sl. Anna Skálová. Revisory účtů Jsou PP.
Josef Soudil a Adolf Vosáhlo. — V zájmu Krejcarového
spolku jest si přáti, aby P. T. obecenstvo naše tomuto
lidumilnému spolku své sympatle nadále zachovalo, a
by spolek náš těšil se žádoucí pozornosti i podpoře
všech povolaných činitelů. — Za výbor Krejcarového
spolku v Přelouči: Antonín Grégr, t. č. jednatel.



Požár na Skutočsku. V pondělí 16. t. m. večer vy
pukl v Kostelci Vrbatově oheň, který v malé chvíli za

„chvátil 3 stavení. Štěstí ještě, že vítr z minulých dnů
poněkud povolil a že trochu pršelo. Jinak by se byl
zajisté dravý živel nespokojil jen s těmito oběťmi, ne
boť domky v těch místech jsou hustě u sebe a z velké

„části došky kryty. Ze shořelých domků jeden náležel
mladému. svobodnému muži, který sám jej obýval a mi
nulý týden právě byl povolán k vojsku, dav hospodář
stvř v opatrování své vdané sestře. Shořelo všecko i s
obilím a pícL jen dobytek byl zachráněn. —Bude míti

. smutný návrat domů. Příčina ohně není dosud zjištěna.
„X požáru se dostavily kromě domácího sboru hasičské

ho také sbory z Hliny, Smrčku a Skutlčka.
Pardubice. Pan architekt B. Dvéřák poslední dobou

raeěkolikráte.v „novináchprohlásilse za příslušníkastra
my křesť. sociální. Výbor sdružených katol. spolků u
važoval o této zprávě a rozhodl se ve schůzi všemi
hlasy k vůli správné informaci veřejnosti vydati toto
prohlášení: Dle organisačního řádu strany křest. soc.
má každý její příslušník býti členem místní organisace
svého řádného bydliště. Avšak pan architekt nikdy ne
byl ani není členem místní organisace, ani žádného ka
tolického spolku v Pardubicích, nikdy žádných pří
spěvků nezaplatila ani tím nejmenším účel křesť. soc. or

-ganisace neb katol. spolku nepodporoval. tak že nás

šení se za příslušníka strany křesť. sociální překvapila.
— V Pardubicích dne 17. prosince 1912. Za výbor místní
křesť. soc. organisace a katol. spolků: Josef Král, po
kladník. Ant. Formánková, t. č. místopředs. katol. Jed
noty paní. — Pozn. red. Uveřejňujíce toto prohlášení,
přiznáváme, že katolické organisace mají k němu plné
právo. Aby však bylo plné jasno, dodáváme, že p.
architekt učinil pro katolické účele obětavě mnoho v
jiném směru. A že začal kandidovati, to také svědčí o
nezištné lásce ke katolické věci, protože víme, co zvlá
ště intelligentní laik zakusí, odhodlá-li se k cestě tolik

- trnité. Pan architekt věděl předem, že v příslušném
okrese zvolen nebude. Věděl tedy, že mu kandidatura
vynese hodně ústrků a vyprázdní kapsu. Ovšem for
málním členem našich organisací nynf není a bylo do

' bře tuto okolnost konstatovati. Přihlásí-li se však jako
řádný člen. bude to jen zpečetěním a doplněním jeho
tendence a akce dosavadní. Každý skutečný člen stra

"my mnsí se podříditi organisačnímu řádu.

Různé zprávy.
Našim přátelům!

Oznamujeme, že k dnešnímu nákladu >Obno
svy« přikládáme obecně složní lístky.

Kdo již doplatky a předplatné vyrovnal, nechť
laskavě uschová lístek pro placení v době pozdější.

Kdo nevyrovnal, prosíme, aby zaplatil nejdéle
do nového roku. Ti, kteří by vyrovnali až v lednu,

"stížili by nám značně účetní závěrku. Přiloženým
složním lístkem možno platiti jak za >Obnovu«,

tak »>Časové Úvahy«.
Doufáme, že naše snažná prosba dojde pří

slušného ohlasu, protože ku konci roku musíme
"dostáti též četným platebním povinnostem.

Šťastné svátky přeje všem velectěným příz
nivcům

Administrace »Obnovy« v Hradci Král.

Abrakamoviny slaví vsdp. prelát dr. Josef Tumpach
právě dnes 20. t. m. Uvážíme-li, jak obrovskou práci li
terární vykonal a jak pokračuje s neztenčenou energií na
záslužné cestě dále, voláme vroucně: Bůh síliž nadše
ného, obětavého pracovníka ještě dlouhá léta!

Famatický mepřítel českého školství dr. Neumayer
byl přinucen vzdáti se purkmistrovského úřadu ve Vídni.

Vánoce štědrosti a lásky se blíží! Nejchudší slepé
divky prosí šlechetné dobrodince, aby si na ně dárkem
vzpomněli, by se aspoň z toho o Vánocích radovati mo
hly. Vše s díky přijímá »Útulna slepých dívek. v Pra
ze-lil.. na Kampě.

Všelicos. V Anglii. která vykazuje nejsilnější spo
třebu masa, jest také největší spotřeba sýra, totiž 70
procent všeho sýra, který se v Evropě vyrábí. V ev
ropských zemích spotřebuje se asi 240 milionů kg sýra

„ročně, z čehož připadá na Anglii téměř 180 mil. V Ra
kousku sní se celkem 20 mil. kg sýra ročně. — V Orlo
vé začali vydávati česko-polský list. Ten jest po jedné
straně psán česky, po druhé polsky. Jmenuje se »Pod

Kopaní« a má za účel hájiti zájmy spolku stejného jmé
na proti ostravským závodům. — Ministerstvu vojen
ství došlo do II. t m. 69.507 K na darech pro vojáky na

"hranicích naší říše. — Ve Francii sběhů a buřičů rok od
:roku přibývá. Roku 1911 bylo jich 80.000 mužů, tedy
více než dva armádní sbory ve válečném stavu. — Ar
civévodkyně Eleonora, nejstarší dcera arcivévody Karla
Štěpána, zasnoubila se s poručíkem námořním šl. Klos
sem. — Virtenberský ministr vnitra ši. Pischek, který

"odstoupí z úřadu, jejž zastával 19 let, jest synem slav
"ného českého pěvce Jana Píška, naroz. 1814 ve Mšeně
u Mělníka. Rodina českého pěvce usadila se trvale v

Německu. — V Paříži prodán v dražbě obraz dosud ži
jicího malíře Degase »Tanečnice u zábradlí“ za 435.000
franků. — Drážďanský školní úřad vyzval všecky knih

(kupce drážďanské, aby zanechali prodeje banebné lite
ratury, jinak že bude varovati školní dítky před náku
pem u těchto firem a nebude podporovati takových knih

"kupců při městských dodávkách. — Vojákům na hrani

|
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Liechtenstein 30.000 K, arcivévoda Josef 10.000 K. —
slové jiteratury © svazků »Classigue et moderne«. Po
Severoamerický president Taft byl povolán jako pro
fessor práva na universitu v Yale. — Šestý slet vše
sokolský v Praze měl nákladu 656.000 K, schodek 22.044
K. Celkový přebytek činiti však bude na 400.000 K. —
Rozpočet města Hria v celkové potřebě „činí 11,033.221
K. — V neděli řádila po Evropě prudká vichřice, která
nadělala mnoho škody. — »Čas. obviňuje českou stra
nu agrární z naprosté neschopnosti. — Dle úředních
zpráv vkořistilo srbské vojsko v dosavadním průběhu
války 308 děl. 210.000 pušek a 110 vozů nábojů.

Listovní doprava v době vánoční a novoroční. Při
velikém návalu zásilek jmenovitě v době vánoční a no
voroční jest nezbytně třěba, aby veškeré listovní zá
silkv, znějící do větších měst, obsahovaly vedle úplné
ho 2 správného jména příjemcova též okres (čtvrť, pli
ci, číslo domu a případně též bližší údaj bytu, schody,
poschodí, číslo dveří), jak to jest v takovýchto přípa
dech vůbec předepsáno. Na zásilkách do Vídně adreso
vaných třeba mimo městský okres udati též dotyčný
doručovací okres a lo v podobě zlomku, jehož římskou
časlicí napsaný Čitatel značí městský okres, arabskou
číslicí psaný jmenovatel pak dotyčný poštovní okres
doručovací (Vídeň XI. atd.). Dále se P. T. obecenstvo

důtklivě žádá. aby za účelem usnadnění manipulace ne
nalepovalo známky na zadní straně dopisů, nýbrž na
straně adresní a to pokud možná nahoře v pravém ro
hu. Na zadní straně lístků, jakož i na levé polovině před
ni strany jest dovoleno přilepiti nálepku z jemného pa
píru, avšak nálepka taková musí býti celou svojí plo
chou s lístkem pevně sklížena a má se nápadně odlišo
vati od poštovní známky barvou, tvarem i velikostí.
Lístky. jichž přední strana kolmou čárou rozdělena jest
na dvě polovice, mohou obsahovati písemná sdělení jak
na zadní straně, tak na levé polovině přední strany. Na
tištěných visitkách, lístcích vánočních a novoročních.
zasílaných za použití sazby tiskopisné jest dovoleno
mimo adresu odesílatelovu a jeho stav připojiti ještě
blahopřání, poděkování a jiné dodatky zdvořilostní, vy

mnami (p. f. a pod.) Výminečné toto ustanovení platí
pouze pro řečené, druhy tiskopisů a nelze je rozšiřovati
na všechny tiskopisy vůbec, při čemž se podotýká, že
pohlednice, jež se zasílají v době vánoční a novoroční,
považují se za vánoční a novoroční lístky ve smyslu
právě naznačeném a že možno tudíž na nich připsati
blahopřání k svátkům vánočním a k novému roku až
do pěti slov, aniž by-lístky takové pozbyly povahy ti
skopisů. Sazba za obyčejný dopis obnáší při místní do
pravě a při dopravě do království a zemí na říšské ra
dě zastoupených, do Uher, Bosny a Hercegoviny, do
knížectví Liechtensteinského, jakož i do Německa do
váhy 20 gr. 10 hal, od 20 gr. do 250 gr. 20 hal., do
Srbska, Černé Hory a Egypta (s Nubií a Egyptským
Sudanem) obnáší sazba 10 hal. za každých 2) gr. a do
všech ostatních zemí 25 hal. do váhy 20 gr., za kaž
dých dalších 20 gr. pak 15 hal. Za korespondenční lí
stek jednoduchý platí se. při tuzemské dopravě (v Ra
kousku), v dopravě do Uher. Bosny a Hercegoviny, Ně
mecka. Liechtensteinska, Srbska a Černé Hory 5 hal.;
tolikéž činí sazba za každou část lístku s odpovědí. Při
dopravě do ostatních zemí jest sazba za korespondenč
ní listky dvojnásobná.

u Vánoční prodej u
dámských modních
látek za sníž. ceny

jišzačalufirmy

Karel Minář,
Hradec Král., 137.

O0nybez konkuroncs!

Poserna firms. Velký výběr.
EEN

Hudební dary vámoční Poetická doba vánoční ry
chle se blíží a s ní nastává i starost. čím poděliti svoje
drahé. Jest jisto, že letošní Ježíšek zase bude v dobré
shodě s naším prvním hudebním závodem Mojmíra Ur
bánka a všem milovníkům Budby uštědřovati bude z
bohatého jeho skladu dárky, jež potěší velké i malé.
Sklad jeho opravdu poskytuje hudebniny pro každé stá
ři a stupeň hudebního vývinu, pro všechny směry hu
dební produkce a odpovídá také i různosti vkusu jed
notlivců. Letos zvlášt připravilo nakladatelství celou
řadu novinek“ve své popalární Edition M. U., jež bu
dou výběr znamenitě usnadňovati. - Z nich bouslistům
určeny tři svazky -Alba melodil«, zahrnující postupač

perní melodie mladým houslistům přístupné. Pro pokro
čilejší jest pravým pokladem nejkrásnějších perel hou
slední dva právě vydané svazky věnovány jsou skvě
lým jménům Wieniavského a Dvořáka, přinášejíce v
sešitě za 3 K soubor vybraných komposic těchto mi
strů. Pěvcům jistě vhod přijdou výtečně upravené sbír
ky Destinové Album klassiků, Dvořákovo Album nej
krasších jeho písní, skvostně harmonisované sbírky ná
rodních písní libických, plzeňských, slováckých, | mezi
nimi zvláště dlužno jmenovati »Kytici- 100 národních
písní a Slovenské zpevy v úpravě Vít. Nováka. Piani
sté malí s povděkem uvítají zábavná Alba Bernhardtova
přistupná i prstíkům těch nejmenšch adeptů umění hu
debního stejně jako i skladby Krausovy, miláčka našich
1 lých. Kraus je výtečný paedagog, jenž nikdy nespou
M. umělecké cíle se zřetele, jeho Dětský koutek dýše
DOESILseo uje dor jiskřivou melodií a *leganci. Pro
hráče prostřední vyspělosti podává všestranná Edice
M. U. dvě salonní alba, pro hudební gourmandy naše
vynikající modernisty Vít. Nováka a Suka. Náš největší
mstr Dvořák důstojně praesentován albem klavrinim,
houslovým, svými překrásnými dvojzpěvy a mn. |
Sbírky a alba jsou vůbec uznání hodnou specialitou E
úice M. U. poskytujíce publiku cennou výhodu rozma
nitého výběru skladeb nejlepších od jednoho nebo vice
komponistů v jednom svazku za cenu úžasně levnou,
jež redukuje často obnos, jaký bylo by dáti za sklad
by ty jednotlivě, až na desetinu. | vybranou bohatou zá
sobu klavírních výtahů krásně a levně vázaných a všech
vynikajících skladeb našich i cizích komponistů dal Je
žíšek pro české muzikanty u Urbánků připraviti, a kdo
byt zvlášť hodným, tomu snad dostane se pod strome
ček i klavíru či pianina z klavírního oddělení firmy
Mojmír Urbánek, které rovněž bylo k Vánocům opatře
no výběrem výrobků firem nejpřednějších.

Dobrá matka. Slavný učenec, univ. professor na
Sorbonně Pařížské, Ozanam, říkával: »Šťastný člověk,
komu dopřál Bůh svaté matky, jak dopřál mně.: Slo
vutný biskup Ketteler pravil: »Dobrá matka je nejlep
ším darem Božím. Přešťastné dítky. jež v pravdě mají
křesťanskou matku. Dojmy z nejútlejšího mládí stanou
se druhou přirozeností a nezaniknou nikdy. třeba už
matka dávno v hrobě odpočívala, třeba bouře života
nejprudčeji dorážely, třeba už víra ztracena: zjeví se 0
pět postava zbožné matky a zavede zase na cestu víry
a ctnosti.. —-Francouzský nevěrec Delauro Dubez, vlád
ní rada na pensi. po velikém poblouzení v revoluci fran
couzské pocítil konečně zase první zbožné pojmy mlá
di a píše o tom takto: »Až k 66. roku svému byl jsem
bez náboženství, ačkoli jsem ve své rodině vídal vzory
všech křesťanských ctnosti. Na procházce v okolí

Montpellieru zahloubal jsem se v myšlenkách do doby
svého mládí. S radostí vzpomínal jsem na dobu své ne
vinnosti a štěstí, na laskavou péči nejlepší matky. Jak
sladké byly slzy, drahá matko, které jsem ronil při
vzpomínce na ctnosti tvé. Ale když jsem přemýšlel o
sobě samém, jak veliká protiva dusila mou duši! Výčit
ky svědomí naplňovaly srdce mé hořkostf, cítil jsem se
nejvýš nešťastným a nepatrným proti tobě. | Zvláště
hrozná myšlenka zatřásla mnou: +Ó, nejněžnější matko.
pro tebe šťastná věčnost, o níž jsi mi v mých mladých
letech tolik a tak často vypravovala, pro tebe už na
stala, a já bych měl nyní býti od tebe navždy odlou
čen? A věčně měl bych se rouhati Bohu, který tvé zá
sluhy věčným štěstím odměňuje?. Spěchal jsem do ko
stela padl před mříží k zemí! a volal: Bože, mé matky.
ty jsi nejvyšší pravda, moudrost a dobrota, jak mne
matka o tobě učila, pro mne jsi přišel na svět, neopou
štěj mne nyní: ukaž mi cestu k sobě, abych se jednou
s matkou tolik milovanou setkati mohlL«Slzy tekly po
tváři; v srdci pocítil jsem pokoj, vstal a hledal pravdu,
Boha a v něm všecku spokojenost.:

Čmelák vybral med. Dělnictvo národní strany svo
bodomyslné v Nuslích založilo si pro své úspory včel
ku. Včelařem nebo pokladníkem byl jistý obecní zříze
nec. Nyní mělo býti dělení. ale včelař vybral již med,
jehož bylo přes 1000 K již před dělením. Když na něj
členové uhodili, kam dal penfze. vymlouval se. že prý
je půjčil svému bratru.

Proti učitelům nevlastencům. Francouzská sněmov
na schválila 331 proti 121 hlasu jednact pořad, v němž
se vyslovuje politování nad protivojenskými resolucemé
učitelského kongresu v Chambery i nad výklady po
Škozujícími světskou školu, k nimž ony resoluce daly
podnět.
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Kapitola studentská.
Dva dárky dalo pokrokářské studeutstvo ka

tolickým akademikum před Vánocemi. Dary vskut
ku pro nás ceny veliké, dávající nad slunce jasněj
ší doklady o tom, že hnutí katolického studentstva
tou měrou vzrostlo, že vzbuzuje vážné obavy ne

přátel, aby neprovedlo dukladnou kontrolu veške
ré oné »práce“ studentské, jaká se prováděla v
krajinských spolcích studentských a jaká se pro
vádí i v t. zv. »Ústředí«, t. Svazu českoslov. stu
dentstva. .

Katolické studentstvo vysokoškolské, sdruže
né v »České Lize Akademické “,začalo za těžkých
podmínek svoji práci, jeho činnost byla přímo vy
nucena oněmi lidmi, kteří prováděli řvavé štva
nice při volbě professora Dra Vřešťála z fakulty
'theologické za rektora české university v roce
1906.

Za boju a bouři se Liga zrodila, boj byl, je a
bude vždy nadále jejím údělem.

Několik let tiché práce, neznající reklany -
a vyšla naše Studentská Hlídka. dnes nejlepší a
nejrozšířenější časopis studentský. A | vznešené
idee, šířené tak dobře Hlídkou. nacházely stále
více a více pochopení v řadách těch, kdož 'měli
býti našemi nástupci — u studentstva středoškol
ského. Nešli jsme cestou štvanic, šli jsme světlou
stezkou pravdy a rozvahy, a ovoce bylo hojné.
Řady naše mohutněly, noví a noví se hlásili k nám,
a tak první naše vystoupení bylo možnýmjiž po
5 letech trvání Ligy -- na všeobecném VI sjezdě
katolickém v Olomouci. Vzácného uznání se pak
dostalo nám i tím, že předseda náš byl povolán
do předsednictva sjezdového. To bylo první vě
řejné a šťastné vystoupení studentstva katolické
ho.

A letos o prázdninách nové naše mohutné ma
nifestace, jež ukázaly na disciplinovanost našich
řad. Sjezdy kroměřížský a královéhradecký zna
menají velké mezníky v dějinách | studentského
hnutí českého. Těch 700 studenti, jež se našich o
bou sjezdu súčastnilo, je nejlepším dokladem úspěš
né práce Ligy, ta sta mladých lidí, nebojících se
vyznati otevřeně svoje katolické Kredo, to nadše
ní mladých srdcí dokazuje, že naděje v Ligu kla
dené nebyly marny. Stojíme na podkladě pev
ném, budujeme na čistém katolicismu, proto síla,
proto nadšení pro vše velké a krásné u našich
stoupenců! Katolicismus. jenž povznesl národy,

jenž vybudoval největší kulturu věků. ten vzne
šený katolicismus dovede vyvésti i z chaosu ty,
kteří k tomu mají vůli a kteří chápou jeho mravní
hloubku.

Stojíme na čistě katolickém světovém názo
ru. neznáme a nechceme v tom ohledu žádných
kompromisů, jdeme a půjdeme vždy čelem vpřed,
neohlížejíce se ani na pravo, ani na levo. Naším
cílem je povznést kříž Kristův, nést prapor Kri
stův v čele zástupu. Chvilkový nezdar není s to.
aby nás odvedl od naší dráhy, půjdeme stále za
svým heslem: »Pravda vitězí!:

A tak řady naše rostly a rostou stále! Není
ústavu, není třídy jediné, kde bychom | neměli
svých stoupencu, není jediné fakulty na všech če
ských vysokých školách, kde bychom neměli na
šich lidí, jsme tu a budeme tu!

Naše sorganisovanost činí obavy všem nepřá
telům a v důsledku toho vydáno | Svazem česko
slov. studentstva nařízení všem českým krajin
ským studentským spolkům, aby ze svého středu
vyloučili členy České Ligy Akademické, kteří prý
soustavně poškozují všestudentské podpůrné in
stituce. Je to hrubá, vědomá lež! Byl založen pod
půrný fond katolického studentstva 'vysokoškol
ského, ten však podpůrné instituce ostatní neosla
bll ani o haléř! Na náš podpůrný fond přispívali
ti, kteří na jiné vůbec nepřispívali. Dále naší stu
denti sami přišli a dali, naši chudí dělníci, naši
chudí zemědělci a živnostníci přispěli svým halé
řem! Tak rostl náš fond! Obětavost našich dáv
ných vzácných příznivců pak to byla, jež ony da
ry malých a slabých doplnila na velkou sumu půl
šesta tisíce korun. Ať někdo dokáže, že jediný ha
léř z této sumy byl z rukou jiných než katolických

Je-li však zásluhou katolického studentstva, že
podpora studentstva stoupla, a to o sumu tak
značnou, pak je to hrubým porušením taktu a kole
glality, někoho za tuto dobrou Činnost tupiti a urá
žeti.

Byla nám hozena znovu rukavice v tvář a my
ji ochotně přijínáme. Ale pak, až provedeme do
všech krajních důsledků náš boj proti těm, kdož
odvahu měli nás tupit a urážet, pak až ona eman
cipace dojde vrcholu ke škodě těch, kdož její byli
příčinou, pak ať nejsme označováni za ty, kdož
tříští studentský život. Jako ve svém životě po
Htickém a hospodářském provádíme cílevědomou
emancipaci ke škodě naších odpůrců, tak učiníme
i v životě studentském. A ty tisíce naších přátel
na školách středních jsou nám oprávněnou nadějí
v plné vítězství! Však přijde jednou čas! A naší



veřejnosti je vyloučení našich členu dobrou no

dojista nemá ani práva dožadovat se jeho podpo
ry ať hmotné či morální.

My sami boj povedeme a na naší veřejnosti
jest. aby ona stála za námi a podporovala a chrá
nila nás. Toho od ní očekáváme. A katolické sjez
dy studentské o prázdninách 1913 budou novou
přehlídkou našich řad, budeme vidět znovu pro
spěšné pro nás výsledky štvaní pokrokového stu
dentstva, ukážeme, že síla naše roste stále. Vyšli
jsme všichni z lidu, k němu se zase brzy a zcela
jeho vrátíme. Práce pro blaho našeho katolického
lidu českého je naším cílem a naším úkolem, kte
rému dostojíme. Tu persekuci. již prodělává náš
lid. proděláváme my také. A v tomto boji vše
stranném je povinností nás všech se vzájemně
podporovat, při sobě stát. Nešikovností bylo pro
kráno umoho boju, nešikovné akce vyvolaly dale
ko mohutnější odezvy reakční, a tak i zde. My
boj přijímáme a provedeme jej za pomoci našich
katolických stoupenců do krajních důsledků! To
naší odpovědí na rozkaz Svazu!

Druhým dárkem, též cenným, je prohlášení
studentu z Hlávkovy kolleje, zaslané listím den
ním k uveřejnění. Prohlášení samo je vlastně sou
hru nadávek a nízkých urážek a potup, jež v ži
votě studentském by neměly míti mista. Faktem
je, že naši členové pro svoje přesvědčení jsou vel
mi často předinětení urážek se *strany ruzných
spolubydlících. To, co bylo řečeno, bylo řečeno po
zralé úvaze. | mnoho našich stoupencu podporo
valo a podporuje dosud kollej Hlávkovu, nikdo ne
vystoupil posud proti tomu, ale stane-li se. tak,

ku, urážejí a tupí katolické studentstvo. Varujeme
a varujeme s durazem. Škoda pak padne zase pou
ze na studentstvo a to i na to, jež nemá viny! Pro
to ať nastoupí rozvaha místo štvaní.

Již dost napsáno. Těm, kdož vidí a slyší, jest
snad dostatečně jasno, že chce-li a může-li kdo ko
ho podporovat, pak že nesmí splétati sám na sebe
bič. Heslem všech upřímných našincu, od slabých
až po mocné, budiž: »Katolík ať podporuje katoll
ckého studenta!«

Je čas Vánoc, za krátko budou hlaholit zvo
ny chrámu, zvěstujíce světu, že slaví se znovu
zrození Spasitele. Nuže, v té době těšivého štěstí
vzpomeň sobě každý na chudého studenta katolic

i jiné, známé, Každý haléř je vzácný! A nejvíce do
jimají dary slabých, inalých a chudých!

Zvvšená podpora katolického studentstva buď
odpovědí na jich pronásledování a tupení!

Pozn. red. Odporučujeme co nejvřeleji hmot
nou podporu statečného dorostu katolické intelli
gence. Příspěvky na podpůrný fond České Ligy
Akademické přijímá i administrace našeho listu.

Za starých časů.
Vzpomínky ze svého dětství sděluje V. P.-us.

00. Můj otec.
(Dokončení.)

Jako dovedně uměl otec vládnouti kladivem
a pilníkem, tak dovedně dovedl užívati tesařské
sekery neb pobíječky, šindelářského struhu, kolář
ského pořízu i zednického kladiva. Vedle nástrojů
zámečnických a kovářských, jichž bylo veliké
množství, měl všecky Častěji užívané nástroje
všech »+těžkých řemesel« ve své dílně. Užíval jich
při menších pracích v domácnosti. Když pak po
volán byl ten který řemeslník do domu, býval mu
nápomocen. Nedal se také ledabylou prací odbýti.

Zde třeba připomenouti, že toho času skoro
všecky nástroje řemeslnické měly jména němec
ká. Tak chodilo se do »verštatu«, kde se praco
valo u »ponku«. Každý tovaryš měl svůj »hand
haminr«, učeň dával vodu do »lejštroku«, upravo
val oheň »feuerspitzem«, učil se kovat »štefty« a
zacházeti se »Šnajtajznou«. tovaryš ve »Šraubštu
ku« »pucoval pyksly«, pan mistr je pak >připaso
val«. »Vochlon« dělníků býval sice malý, dostá
vali však >tringelt« a »diškrece«.

Poněvadž otec při kovářství již v Lukavici a
mnohem více v Zaječicích byl nucen provozovati
také podkovávání koní, mimo to byl častěji tázán
o radu při onemocnění koní i hovězího dobytka,
sbíral osvědčené recepty k léčení domácích zví
řat. Během několika roků vzrostl jeho »herbář«
na objemnou knihu a otec se stal hledaným rádcem
při onemocnění jak koní tak i hovězího dobytka.
Zvláštní dovednosti nabyl v podkovávání koní.
Proto přiváděli mu mnozí hospodářové i z okolí —
zejména k prvnímu podkování své mladé koně.
Také hulánští a husarští důstojníci té doby tam u
bytovaných pluků, dávali mu své koně podko
vávati.

Dne 17..ledna 1859 stěžoval si mi otec, že za
kouší velikých bolestí, jelikož si dává vypalovati

ránu, která se mu na dolním rtu utvořila. Domý
šlel se, že se při nějakém rozlobení kousl do py
sku a tím rakovinu si zpusobil.

V dubnu 1859 započalo se dolovati na uhlí na
t. zv. „Benešce u Zaječic. Práce kutací řídil ab
solvent hornické akademie p. Jakub Čížek, který
bydlil v Zaječicích. Ten navštívil otce častěji ne
jen za příčinou prací pro dolování, nýhrž také pro
to, aby si se zkušeným řemeslníkem pohovořil. V
jeho přítomnosti otec poněkud na své utrpení za
pomínal.

V červnu mi psál otec, že má mmoho práce a
žádného dělníka.

Dne 24. listopadu psal, že je Josef v Kremži
zase a chce, aby se o něj úředně žádalo. Naříkal.
že si neví rady, poněvadž vše mnoho stojí.

V lednu 1860 byl otec ve všeobecné nemocní
ci, aby se tam léčil. Byl tam přijat dne 22. Dne 27.
psal domu. aby byli všickní mezi sebou svorni,
zvlášť pak aby Josef byl dbalý a +se držel..

Dle dopisu pana učitele Podroužka (z 5. pro
since 1859) kazily se brambory ve sklepích, takže
jich jen as polovice do jara zustane.

Dne 12. března 18060)otec mi sděloval, že Josef
posud doma není, že mnoho dětí zemřelo »na ka
šel«, a že byl v dílně okraden.

Dne 15. dubna 1800 otec si naříká. že je chu
rav, obává se, by nepadl. Píše. že Josef nepřijde.
jak prý psal a chce, aby se o něho žádalo. V Zaje
čicích zemřeli někteří dospělí na neštovice a nmo
ho dětí na kašel.

Dne 7. června 1800 otec mi poslal 10721.Dne
8. ledna 1861 sděluje mi bratr, že se otec musí dáti
operovat. Dne 6. července 1861 otec mi sděloval.

a že mni dal udělati almaru. Stěžuje si na Josefa,
že se spouští, takže ani jedné neděle není doma.
v pondělí pak vyspává.

V prosinci 1861 otec velice trpěl a slábl, če
kal mne toužebně na vánoce.

V pátek dne 10. ledna 1862 otec zemřel ve 4
hodiny ráno. Psaní, jež mi úmrtí otcovo oznamo
valo, obdržel jsem 1I ledna o pul 5. hod. odpole
dne. V noci jsem jel do Zaječic. Pohřeb byl dne
13. ledna na hřbitov v Bitovanech. Pohřbu se sů
Častnilo 14 mistrů kovářských z okolí.

Dne 18. dubna 1862 bylo projednání pozusta
losti po zemř. otci.

Kulturní jiskry.
Rosa mystica. Spiritual královéhradeckého se

mináře Jan Černý vydal 5 cyklu svých úvah k
desátkům ružence, které konal o duchovních cvi
čeních pro kněze, na žádost účastníku pod. ná
zvem: Rosa mystica s dodatkem: Bolestný ruže
nec a mše svata. Dodatek jsou úvahy © bolest
ném ruženci se zřetelem ke mši svaté, jež konal
autor letos o svátku Božského Srdce Páně pra
kněze a bohoslovce „při adorační hodině. Obsa
hem i formou krásná tato kniha bude milou upo
mínkou na tyto pobožnosti, ale také obniskem 0
pravdové pobožnosti při modlitbě svatého ružen
ce jak privátní, tak společné, zvláště při cxer
ciciích.

Universitní professor Dr. Hejčl, t. č. děkan
bohoslovecké rakulty olomoucké napsal © knize
této: :Z krásné této knihy sálá nevšední láska a
úcta ke Královně přesvatého ružence, láska to,
která nemůže nerozehřáti srdce čtenáře. Od kni
hy lze právem očekávati, že bude vydatnou po
muckou k oduševnělé, promyšlené modlitbě sva
tého růžence, že bude vzpruhou svatého nadše
ní a rosou svlažující dobré símě v duši kněze za
seté, žárem všedního života však snadno hynou
cí.«

Výhradní prodej knihy má p.. Melichárek
Meth., nakladatel na posvátném Velehradě (p. U
herské Hradiště) na Moravě, kamž všecky objed
návky laskavě buďtež řízeny. — Cena brož. vý
tisku 2 K, vkusně v plátně vázaná 3 K.

Rozumová samostatnost. Čím více se mluví
o potřebě volného přemýšlení, tím více se vy
chovává nesamostatných papoušků. K vůli tenden
čním zájmům stran politických a sociálních podá
vají se lidu informace slohem nejsrozumitelnějším,
ale tak chytře, aby nepozoroval čtenář silného
strannického zabarvení, odporujícího pravdě. Ne
stranné poučení zvláště o současných otázkách
objeví se na trhu literárním zřídka. A tak »pře
svědčení a volné názory« i u čtenářů horlivých
jsou pouhou ozvěnou úvah tisku vysloveně stran
nického. Čtenář sám ani nepozoruje, jak se stává
pouhým gramofonem listu, jehož úkolem jest či
niti za každou cenu advokáta i chybujícím korpo
racím, stranám, inocným jednotlivcům.

Společnost, která čte listy tendence opáčné,
zase jest naprosto přesvědčena, že jen její tisk
o všem uvažuje správně. Často i bez zlé vůle staví
se na obranu stanoviska zcela pochybeného a myl
ně se domnívá. že právě volné myšlení vede k



takovým úsudkum. Na čtení a studium listů tří,
čtyř politických táborů nedostává se jednotlivcům
česu ani peněz. Proto není divu, že davy se dělí
na skupiny ostře se různící a že ani po dlouhých
debatách při schůzích neužijí volného rozhledu k
fakési shodě v důležitých otázkách. »Výměna
náhledím« naopak vede nejčastěji jen k přiostření
protiv. Fráse, nalézající zálibu. napapouškují se a
pak se jimi provádí nerozmyslný boj pod heslem
zvolnosti přemýšlení, svobody občanské.« A což
teprve veliké massy lidu, které čtou velice málo.
spokojujíce se klidně povely demagogů!

Nemyslivost plazí se na všech stranách. jsouc
maskována neplodným chvastem. Samy >»Učitel
ské Noviny« doznaly, že kořen takového patholo
gického zjevu jest v nynější škole. Moderní ditě
učí se daleko méně mysliti než děti před padesáti
lety. Na všecko učebné pomícky, názorná vvo
brazení atd. V zásadě methoda dobrá, ale nemá se
jí užívati tolik, aby dětská mysl zpohodlněla.

Nyní přihlásil se s důrazným protestem F. X.
Šalda ve 4. čísle I. ročníku +České Kultury. —
Vydán totiž prospekt sešitového díla o České ze
mi, který slibuje, že dílo splní své poslání >pro
středkem „nejpřípustnějším, formou nejmenší ná
mahy, výpravným, malebným, přečetnými vyo
brazeními zdobeným cestopisem.: A starostlivý
nakladatel, boje se. aby osvícené hlavy moderní
generace neobtížil nervosou. dokládá úzkostlivě:
»Ale především nesmí a nemá být tato kniha vě
deckým spisem.

K tomu poznamenává Šalda: »Myslím, že 0
bavy nakladatelovy v tomto směru jsou opravdu
zbytečné, ale charakteristické je dnes. jak se po
jimají úkoly lidovosti knižní. »Formou nejmenší ná
mahy.. to slovo slyšíš dnes jako "svrchovaný pří
kaz se všech stranu; kde kdo je hude, řve, křičí,
kvílí, píská. ječí a hvízdá, až ti uši zaléhají. A není
člověka. který by vstal a řekl: Ticho, dryáčníci a
kramáři! Co slibujete lidu, jest klam. Zejtra namlu
víte mu snad, že může spáti s knihou v ruce a že
její obsah vejde mu sám do hlavy. »Formou nej
menší námahy« nelze dosáhnouti nic, než Povrch
nosti a zmatku; kdo chce poznat z vědy a z umění
něco opravdového a opravdově, musí se přičiniti
a namáhati ze všech sil. Chcete-li lidu prospěti,
-veďte jej k vytrvalému, soustředěnému úsilí —
všechno ostatní jest veřejný klam a mělo by býti
stiháno soudně.

K tomu poznamenávají dne 16. t. m. »Nár. Li
sty<: »V době, kdy tisk (zejména ve věcech poli
tických) odnaučuje přímo soustavně lid mysliti,
kdy opravdu »formou nejmenší námahy: vede jej
usuzovat o nejtěžších a nejzávaznějších otázkách
společenských a politických. měla by býti rozhod
ná a poctivá slova Šaldova všude slyšána.«

A jest charakteristické, že v době tolika škol
a plného roje kulturních hesel právě pokrokáři při
mlouvají se častěji za větší úlevy při zkouškách a
za zvláštní výsady pro žáky podprůměrné. V
Něm. Brodě docela pokrokoví professoři —chtěli
přejati úlohu učitelstva ©obecno-školského vý
zvou, že žáky méně nadané připraví za jistý po
platek k přijímacím zkouškám do střední | školy.
Tedy jen rychle pomoci podpriůměrným chlapeč
kům do kruhu inteligentního dorostu! Může v tom
někdo viděti třeba i kus humanity, ale touha po
pokroku. po obsazení vynikajících míst hlavami
bystrými v tom rozhodně není.

Češí mezi nejvzdělanějšími. | Dle statistiky
newyorkského vystěhovaleckého úřadu neznalo

z přistěhovalých do Ameriky osob přes 14 let sta
rých v r. 1911 číst a psát: Malů z jižní Ktalie 49.3
proc.. Rusínů 46.2 proc.. Rusů 39.6 proc., Bulharů,
Srbů a Černohorců 38 proc.. Poláků 34 | proc..
Chorvatů a Slovinců 26.4 proc., Židů 24 proc., Slo
váků 21.8 proc., Maďarů 11 proc., Číňanů 10 proc..
Francouzů 7.3 proc.. Italů ze severní Italie 6.1
proc., Němců 4.9 proc., Holanďanů 2.2 proc.. Čechů
1.6 proc.. Irů 1.2 proc., Angličanů 0.7 proc., Skotů
0.4 proc., Skandinavců a 0.2 proc. Čeští vystěho
valci náleží tudíž mezi nejvyspělejší část vystě
hovalců.

K telegralování mezi jednotlivými díly světa
užívá se stále více telegrafie bezdrátové. jež za
číná vážně soupeřiti s podmořskými kabely. Zpra
vodajství moderního druhu jest totiž snadnější,
přesnější a levnější. Bezdrátový styk Evropy S
Amerikou byl až dosud v rukou společnosti Mar
coniovy. Nyní chce německá společnost zříditi v
New Yorku silnou stanici, "odkud by se přímo kor
respondovalo se stanicemi ve středu Německa.

Provedení dávné myšlenky. Mnich Prokop
Diviš počínal si při svém objevu hromosvodu veli

s četnými hroty, které měly elektřinu ze vzduchu
ssáti a sváděti ji k zemi znenáhla. Podobné zaří
zení navrhoval také roku 1891 seminární učitel
R. Klimpert v Brémách. Před 8 lety professor Ost
wald dal si zhotoviti komolé kužely kovové, opa
třené špicemi, které spojil se zemí. Bleskosvody
ty skutečně přispěly k ochraně pozemků před let
ními živelními pohromami. Nyní na svém zámku
blíže Poitiersu ve Francii hrabě Beauchamp použil
bleskosvodu tvaru hřebenovájko k ochraně zámec
kých budov i polností pr ým živelním po
hromám. Zařízení se osvědčilo, tak že vláda fran

couzská nyní zamýšlí umístiti podobná ochranná
opatření v celé zemi. 7

Z nové řeči Ferdiše Jurigy na uherském sně
mu. Juriga vyslovil politování, že v rozpočtu jest
jenom nepatrná položka pro rolnictvo, které jest
v Translajtanii prvým činitelem. Vyslovil se proti
chytráckému vyvlastňování půdy z rukou malo
rolnictva prostředkem parcelace. Potomci rodin,
které se živily dobře hospodařením, nyní vyhledá
vají skrovnou obživu ve fabrikách. Malé pozemky
jsou klatbou Uher a dusí malé dědiny, které se
stávají ujařmenci velkostatkův. Při velkostatcích
o 10 až I5 tisících jiter jsou bídné, slamou pokry
té baráky. Ať není pánem tak obrovských lánů
člověk, který polním pracem nerozumí a nikdy na
nich nepracoval. Požaduje-li se odborné vzdělání
od krejčího a obuvníka. má se nožadovati pří
slušná kvalifikace i od zemědělce.

Nechť dostane se parcelací účelnou. prospěš
nou více země do rukou skutečných rolníků. Po
zdvihne se obchod a prumysl, vzroste-li počet do
bře opatřených rolníku. Není to vlastenectyím, je
stliže velkostatkáři nechtějí přepustiti ničeho z 0
brovských svých polností lidu.

Také v rozpočtě mělo býti postaráno o pod
poru hospodářského vzdělání. Mohlo by se s ním
začíti stručně již v obecné škole, protože takový
předmět zajímá synky rolnické více než přediě
ty jiné. Pokračovati by se mělo na školách střed
ních. Není v tomto rolnickém státě řádně postará
no o školy hospodářské. Pokud školství takové
stává, učí mládež nikoli pracovati, nýbrž dělatí
pány. České hospodářské školy mohou býti pro
Uhry vzorem. Proto by se odporučovalo, aby je
navštěvovala i mládež maďarská, jako to činí již
mládež slovácká. Ať ministerstvo orby vyšle od
borníky, kteří by poměry na českých | školách
studovali. i

Nechť se také utvoří co nejdříve rolnické ko
mory k ochraně zájmi zemědělských.

Nesnáze Šeské inteligence. ©Mnoho zdatných
inženýrů, lékařů, umělců atd. musí odcházeti za
chlebem do ciziny. A jest poučno, že jest zde 914
zkoušených středoškolských uchazečů bez místa.
Pravili jsme již několikráte, že jest na čase, aby
byl ve stálé evidenci příslušný regulativ, který
by jak radou tak pomocí udržoval rovnováhu me
zi počtem inteligentního dorostu a počtem uprázd
něných míst. Ani největší podpory studentstva a
škol nepomohou pronikavě, nenajde-li absolvova
ný odborník příležitosti k uplatnění svých vloh.
Posavadní svépomov různých odborů jest daleko
slabší, než — systematická svépomoc | dělnictva.
Vhodné umístění schopné inteligence a výstrahy
před přílišným návalem do oborů již silně obsa
zených znamená pro národ akci velice důležitou.

O Pálčově spisu proti traktátu Husovu »De
ecelesla« praví v »Hlídce« bystrý kritik Dr. J. Se
dlák: »Práce Pálčova jest první toho druhu v ka
tolické literatuře theologické .. . Obsahově za
sluhuje spis Pálčuv upřímného obdivu. Pěkně do
vázána jest viditelnost církve, theoreticky i pra
kticky. a velmi obratně vyvrácen | donatistický
pojem církve jako shromáždění svatých a praede
stinatiánský pojem církve Viklefův. Přesvědčivě
ukazuje, do jakých rozporu se zapletl Hus, popi
taje, že by předzvědění byli v církvi. Důkaz pri
mátu z Písma. tradice a praktické nutnosti, lze
nazvati přímo klassickým ..... Zkrátka: Pálčův
stis proti Husovu traktátu >De ecclesia< jest kle
not české práce theologické na počátku XV. století
a prvotřídní pramen pro dogmatické nazírání na
Husa a jeho dobu.«

Národohospodářská hlídka.
O reformě domovní daně. Dle zprávy subko

mitétu berního výboru zabývá se vláda naše váž
ně reformou domovní daně. K reformě té dosud
přikročiti nelze proto. že by vyžadovala mmnoho
milionů. Pokud jde o přání. směřující k jednotné
reformě domovní třídní daně s domovní činžovní
daní, dlužno prohlásiti, že předloha o domovní
třídní daní neznamená dosud žádnou reformu, ný
brž jen osvobození nejchudších ve smyslu pomoc
né akce.

Zákon o odvodu koní, který právě byl posl.
sněmovnou přijat, ukládá: Majitelé koní jsou po
vinni na vyzvání politického úřadu koně postoupit
státu za přiměřenou náhradu. Vyňati jsou koně pa
novnického dvoru a koně určení k osobní potřebě
panujicích knížat, cizích vyslanců, poštovní koně,
koně potřební pro duchovní správu. lékaře a zvě
rolékaře na venkově. koně chovní, koně mladší 4
let, shřebné kobyly a kobyly s hříbaty do 4 mě
síců, koně nemocné. Počet koní, již mají být od
vedeni. stanoví ministr zemské obrany v doroz
umění s min. války. V jednotlivých odvodních ob
vodech však nesmí být při první klassifikaci víc
než 50 proc. koní dotyčného obvodu vzato. Každý
majitel koní na vyzvání politického úřadu je po
vinen ohlásit starostovi obce počet a jakosŤ ových
koní. Klasifikaci koní provádět bude zvláštní ko
mise, takto složená: okr. hejtman neb jeho zástup
ce, dva štábní neb vyšší důstojníci, vojenský zvě
rolékař, člen obecního zastupitelstva dotyčné ob
ce; ke komisi přibrati jest tři přísežné odhadce.

Tito.odhadci bráníbýti mají, pokud možno,se člo
nů rolnických nebo chovatelských družstev. Pří
tomní býti mohou při komisi dva důvěrníci maji
telů koní. Klasitikací zjistí se zpusobilost čí nezpu
sobilost koně k účelům vojenským. Koně zcela ne
způsobilé komise jednou pro vždy zamítne a ne
bude jich už příště předvádět. Cena klasifikova
ných koní se určí. Není-li majitel s cenou spoko
jen, stanoví cenu přísežní odhadci. Každý klasiři
kovaný kůň se povede v evidenci zvláštními listy.
Každý nový majitel klasifikovaného koně musí
převzít i všecky povinnosti s klasifikací souvisící.
Nový majitel musí být úřadu ohlášen. Na vyzvání
jest klasifikované koně dopravit na místo určené.
— Útraty dopravní se nahradí. Ministr zeměbra
ny může zakázat prodej klasifikovaných koní do
jiných evidenčních obvodů. S koni dodati jest po
případě za přiměřenou náhradu i postroje, vozy
atd. Hodí-li se tyto věci, o tom rozhodne vojen
ský zástupce. Není-li majitel s nabízenou cenou
za tyto věci spokojen, určí cenu přísežní odhadci.
Z jejich rozhodnutí není odvolání. Obce jsou po
vimy při provádění tohoto zákona být nápomoc
ny. Majitelé koní a vozů, kteří vyzvání se nepod
robí, pokutováni být mohou až do 600 K, nebo vě
zením až měsíc. Trestní řízení provádí úřad poli
tický, poslední instancí jest ministerstvo zeměbra
ny. Rekursy nemají odkládací moci. Pokuty při
padnou k dobru dotyčné obce.

Nejzadluženější zemí v Rakousku jsou Čechy,
které se těší přece tak velikému rozvoji země
dělskému i průmyslovému a jež mají tolik bohat
ství přírodního! Naše země však platí na úhradu
společného státního rozpočtu (zvláště ve prospěch
passivních zemí alpských) tak obrovské daně, že 
se přirozeně zakrvácela. Před 20 lety ještě naše
království nemělo vůbec zemského dluhu. Roku
1891 mělo již 3 mil. K deficitu, r. 1908 skoro 80 mil.
K. Pro německou obstrukci, pro překážky, které
vláda kladla v cestu novým zdrojím zemských
příjmů, rostly v posledních 4 letech dluhy ročně o
40 až 5 milionů, až nyní dosáhly hrozivé výše
téměř čtvrti miliardy. Přes polovic dluhu jest ne
krytého, neschváleného sněmem, tedy o | procen
to dražšího. Do toho všeho ještě přišla balkánská
válka. Průmysl i obchod trpí velikým ochrome
ním. Jak bude dále? A jak se poděkují sami ně
mečtí voliči v Čechách svým nacionálním poslan
cům, jimž byl vítanější nespravedlivý justament,
než hospodářské dobro země?

Letošní sklizeň v přirovnání k r. 1911. (Čísli
ce první značí, kolik se urodilo metr. centů obil
nin a jiného na I hektaru roku letošního, uzávor
kovaná značí úrodu loňskou.) Zemčat 107 (56.7),
cukrovky 321.7 (151.7). krmné řepy 293.1 (161.7).
čekanky 215.1 (105.7), zelí 276.7 (1064). — Celko
vá sklizeň činila (čítáme-li okrouhle v milionech
centů): zemčat přes 32 (skoro 17), cukrovky přes
47 (přes 21). krmné řepy přes 9.68 (přes 5), čekan
ky přes 1.38 (přes 0.59). zelí přes 3.46 (přes 1.20)
—-Okopaninám letos věnováno daleko více půdy
než ve všech třech letech předcházejících. Vlhký
rok letošní byl jejich vývinu příznivý. Plocha
sklizně činila na př. u cukrovky hektarů 300.633
(298.752). u cukrovky 146.544 (139.640).

Obilní vojenská skladiště. V zásobovacím pod
výboru vojenského výboru uherské delegace na
vrhovali někteří řečníci. aby zřízena byla pro ar
mádu obilní skladiště a aby zásoby obilí byly za
kupovány bezprostředně po žních. Návrh na stav
bu obilních skladišť byl schválen.

Užitkového dřeva stále -ubývá a cena jeho
vzrůstá do nekonečna. Tento úkaz je zajisté vý
mluvným důvodem, aby u nás všude opět se vy
sazovaly stromy polní, zejména javory, duby, ja
sany, lípy, habry, modřiny, borovice. Okrášitme
si nádherně domovinu, zvýšíme cenu půdy a poří
díme pokladnu jistější, než všechny novodobé zá
ložny a banky. V tomto směru by naše osady
měly závodit o pokrok největší.

Nové půjčky Rakousko-Uherska. Rakouský
ministr financí uzavřel půjčku v obnosu 125 mil.
korun a pokladniční poukázky ty výhradně umí
stěny v Americe, což jest největší sensací. Zají
mavo, že Rakousko bylo nuceno apelovati na zá
mořský trh ve chvílích. kdy nachází se s celým
trojspolkem ve vážné době a'kdy musilo by učini
ti nejlepší dojem , kdyby finanční potřeba trojspol
ku byla také uhrazena vlastními prostředky. A
zvláštní pozornost, při tom trapnou, způsobila zprá
va. že se uherskému ministru podařilo uzavříti
půjčku za stejných podmínek a to s bankami do
mácími, rakouskými a německými. Dvě třetiny u
herské půjčky budou tedy umístěny na trhu do
mácím. a pouze 40 mil. K převzato bude ústavy
německými.

: Záložna v Hradci Králové,
——— Janskénáměstíč. 163.———



Hradec Králové,
Jiříkova třída 239,

Nejlevnější ceny!

Prodá se hned
(4 důvodu přesídlení)

villa v Kostelci n. Úrl,
s velkou ovocnou zabradou a vedlejším obyt.
stavením. — Adresu sdělí administrace t. I.

Sekretariát Matice
Cyrillo-Methodějské

doporoučí

Za půl roku odvedeno přes

800 K Matici Cyrillo-Meth.

Pouze objednávkou u firmy Frant.

Nekupujte :: ::
nejšte-li přesvědčení o dobré jahosti
a bezvadném provedenízimníhoi let-*

níhožprádla 1.
jež všoenách mírných zasílá

Jan Zindulka,*
výrobazástěr a prádia w Litomyšli.

KAXXKOOKXXXAXXXAX
Voledůstojným

duchovníma patronátnímúřadům! ČS

Odborný závod pozlacovačský

GAUDENU APPL,
LITOMYŠL,

doporučuje se ku opravování i stavění

—věě?r| oltářů, "ŠÍ
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

JOOCHPOOK

*>000000000000000K

Respočty a nákresy sdarma.
Na požádání dostavím se ihned.KOKAMn Sh

X KX

DiapositivyČestu kolem světa

skvostně kolorované
=== prodám.SY
Jednotlivé serie kus po 40 h, všecky 4 serie

dohromady kus po 30 h.

Přednášky půjčím k opsání.

p. Dolní Kralovice.

OOOOODOODO
Harmonium

(firma I.hota) 1 a půl hry

levně na prodej! :
Adressu majitele sdělí administr. t. |.
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Biskupská£
knihtiskárna

v Hradci Králové

nabízí své ochotné služby ku
provedenivšech zakázek!
z oboru knihtisku.

8
<Ó

k24 —
—-poor

nil7

PILNAČEM

„2 správné a rychlé,Ceny mírné.

Nejdůstoj. biskupskou konsistoří ovóřendodávati.

eSN1 VINa,
zaručeně pravá, přírodní. neporušená, nejlepší
jakosti nabízí v soudkách nebo lahvích 1 litr

po 70, 80, 90 hal., 1 K i výše firma

Alois Čížele,
velkoobchod vínem v Humpolci.

OB Na sta pochvalnýchuznánípo ruce. "ji

Račte dáti přednost vždy závodu osvědčenému.

Úznaný za nejvýhodnější a nejlevnější na
kopní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a

Movovéke máčimí ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referénel a odporučení. —
Obráskové eenníky, rozpočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Bez velkoměsteké režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní sfly na venkově, čímž levnější
ceny až o 30"/, než všude jinde.
Jubil, 100let. trvání a40 lot. vlastníčimnouti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

Ve prospěch —
Svatováclavské Matice Skolské.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův'

mavec,nkstapco)| P 2
—uměleckýzávod— bos WUNDYaproMal a 'nZPRAHA-I,

č. 145 st., Malé Karlova
ul čís. 20nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků ua Malém ná
městí pod loubím) dopo

SO
ručujese L

kudodáníPokenchrá- KePb k)
mových od mejjodnoduj- [S Ji
šťho aš k bohatému fi- |

se1se ymi

Vefkoré o čty, ukizsy | odborna rada bezšízávaznostikydefnitivaíhodnéree tě
py- stené teřejná| písemnépochvalnáusní 1Ji

Založeno roku 1863

PARAMENT sv. Jos. ústav para
mentní a devotional



Centrála v Praze. Pillálky: w Domašlících. v Hološovicich. v Jaroměři,
v Liberol, v Nuslích, na Král Vinohradech, v Plzží a ms Smíchově.

ČESKÁ BANKA
filiálka v Hradci Frálové
zvyšuje dnem 6. t. m. sazbu ze vkladních knížek na

We“4,0 "0
na běžných účtech a pokladničních poukázkách r.a

4. při výpovědi30denní
59. při výpovědi 6Odenní
519. při výpovědi 90denní

Nádherné dary!
Obrazy Madony a Krista, krajiny, umělecké
reprodukce a vůbec veškeré obrazy a zrcadla
v moderních rámcích, nejrůznější umělecké
výrobky, kříže, sochy, rámce a lišty nej
novějších vzorů a provedení odporuč oj «

vkusné zarámování a zask (
vání přinešených obrazů atd.

ve vlastní dílně.

Obchod umělecký
a papírnický.“jií

Na skladě veškeré druby papíru, psací, kreslicí a
školní potřeby, alba, kassety dopis. papírů, kalendáře,

kniby obchodní a zápisné, modlitební knížky atd. atd.

Obrovský výběr dopisnic
vždy nových uměleckých, místních a časových.

od roku 1891 renomovaný

umělecký závod

Všude rozšiřujte
a podporujte

katolický tiskZánovní nábytek

on45, Ojtáře, SOCHY,Zákhroy;
levně provádí absolvent o. k. odb. školy sochařské

a řezbářské

BOHUMILBEK v HOŘE KUTNÉ.

struny, smyčce, pouzdra, jakož i
veškeróhudební nástroje
kupujte jen u znalce, neb toliko
ten Vám poslouží dobře a levněHOUSLE,

se zárukou. 

Hudební speciality, vlašské, weicholdské a Pirazzi struny vědy na skladě

„ u Jana Čermáka
v Hradci Král, za nov, lab, Mostem,
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Mešní vína
zaručeně pravá

dodá na objednávku
od 10 litrů výše

v bedničkách

Jan Košťál,
hotelier v Adalbertinu

v Hradci Králové.

Ceny za Htr od 90 kal. výše.
«IOOOOOXXIXO VO

PROC .
Z LA 2 UTEalo 17

Chcete koupiti praktické
|a vhodné dárky vánoční
© opravdu levně! ©

Velký výběr pánského a dámského
prádla. Trikotevé zboží..
Pravé jigrové prádlo. Nákrčníky.
Bílé bavlněné a Jačné damasty ma

cíchy. Ručníky.
Kanafasy, sypkoviny véby, sifony.
Obrovská zásobu kapesníků od.
K 1290 počínajíc.

Kupony na dámské šnty od K 4—

Cenylevné a zboží jen nejlepší:
jekosti odporučuje ©O00000

Stanisl.Jirásek
v Hradci Králové,

126.(36.| Velkénáměstí



platné na čtvrt roku 2 K 60h| Před
Číslo 52. | . na půlroku 5SK—h V Hradci Králové, dne 27. prosince 1912. Inserty se počítají levně. Ročník XVII.

KONONONENVE

B, při výpovědi JOdenní

K 41,000.000--,

(pro vklad
staré i nové).

©

ýpovědi 90denní.

Vkladů celkem ca

ROOM
Našim přátelům!

Ku konci roku srdečně děkujeme těm, kteří
náš list laskavě podporovali.

Prosíme o zvýšenou pozornost na rok příští.
Znovu jsme tento rok obsah »Obnovy« značně roz
šířili. Chceme v tom směru postupovati dále. Na

dobro stavu, pro nějž bylo posud tak málo činěno.
Abychom však mohli pokračovati v rozšíření ob
sahu, k tomu jest potřebí pilné spolupráce našich;

se mohli státi abonenty buď >»Obnovy«nebo »Ča
sových Úvah«.

Upozorňujeme znovu, že každý člen Politic
kého družstva tiskového, který platí řádně na 1
exemplář »Obnovy< ročně 10 K, má právo odbí
rati druhý exemplář (i při zasílání na jinou adresu)
pouze za cenu poloviční. Račte této výhody hoj
ně použiti!

Připomínáme, že složním lístkem Družstva,
jejž jsme do předešlého čísla vložili, možno pou
kazovati obnosy jak na »Obnovu«, tak na >Časo
vé Úvahy«. Na jiné podniky Družstva račte platiti
prostřednicvím jiných příslušných složních lístků,
aby nevzniklo nedorozumění a aby bylo usnad
něno sůčtování.

Znovu prosíme, aby příslušné obnosy byly za
slány ještě tento měsíc. Račte vyhověti všichni,
protože se nám tak účetní závěrka usnadní.

Všem milým čtenářům přejeme srdečně hoj
ast Božího požehnání v roce novém.

Redakce a administrace »Obmovy«
v Hradci Králové.

Kola času.
Ta se pohybují stále v cestě necestě, jejich

loukotí nezadrží ani nejsilnější Ctibor. Co jsou jed
ny loukotě tísněny bahnem, druhé se zvedají. A v
okamžiku nastává poměr obrácený. Než se rok s

zhotoví

c. a k. dvorní
a komor. fotograf

Ceny mírné.

rokem sejde, jaké [změny se rychle vystřídají!
ujvětší despotové náhle se svíjí na zemi s přera

ženou páteří a jiní na které bylo zapomínáno,
jsou vynesení vlnou času na povrch. Nejhůře se
vede při moderním úporném zápase těm lidem,
kteří se poddávají bezstarostné radosti nad drže
ním moci, nepečujíce o to, aby své povýšené po
stavení utvrdili záslužnými skutky. Vždyť protiv
nici a závistníci slídí se vší houževnatosti, jak by

* pyšná křesla porazili.

| Nejbláhovější jest při nynějším shonu člověk
takový, který se snaží proti nepřátelskému příboji

| zslovati hlavně poukazováním na chyby jiných.
Jest to sice práce velice pohodlná, ale málo vy

i datná pro positivní práci. Jestliže se kominík >»u
mývá« černěním „obličeje svého bližního, proto

sám se nestanebělejší.
Jak často slyšíte křiky našich nepřátel proti

nehodným papežům, kteří žili kdysi před tisícile
tím nebo šesti stoletími! Takové povykování ne
chce rozuměti kolesům času, nechce pátrati v dě
jinách po skutečných příčinách takových izjevu.

velikou vinu na těch řídkých zjevech měli pyšní
despotové laičtí, kteří proti vůli kněžstva uplat

Ale uvažme! Přes devatenáct století již trvá
obrovská společnost, která se nazývá církví kato
lickou! Není tedy snadno vysvětlitelno, proč za
tak dlouhou řadu let a v řadě tolika papežů vy
skytlo se mimo veliký počet světců též několik
vládců nehodných?

Devatenáct stoletit Všimněme si těch stran

pohlaváři, kteří kryjíce se falešně štítem lidovosti.
vybíjeli zlobu proti občanům jinak smýšlejícím a
plnili si pečlivě kapsy!

Než se rok s rokem sešel, máme toho celou
galerii. V Limově republikánském Portugalsku do
šlo k velice výmluvným protestím širých davu
proti zednářským | uchvatitelum.— ministerských
křesel. Nepomáhá přeplnění žaláři občany nespo
kojenými. Ohlašuje se ministerská krise a stoupání
státního dluhu. Oznamují se výbuchy hněvu i těch

vrstev, které pomohše |zednářským chamtivcum
do sedla, pozorují, jak jsou obelstěny.

V Belgii podvratné živly jásaly před volba
mi již předem nad jistým vítězstvím. Ukázněné,
husté řady organisovaného katolictva však doká
zaly sílu nezlomnou. Rudé loukotě zapadly do vý
molu.

Před několika měsíci pyšný Turek začal dráž
diti Jihoslovany (beztoho roztrpčené velikými ná
silnostmi mohamedánskými) velikou mobilisací na
hranicích státu slovanského. Čím více se protesty
proti přehmatům Cařihradu sesilovaly, tím bujně
ji vrážel pyšný turecký vůz do řad reptajících. A
místo odpovědi na poslední nótu Srbska učinily
turecké voje divoký, vražedný vpád. A ejhle, je
ště před skončením tohoto roku pyšná Porta za
čala prositi vysmívané křesťanské státy za pří
měří. Takových děsných porážek Turecko na
Balkáně za celých pět století neutrpělo. Triumfál
ní vůz uvázl v bažině nejhorší.

A v Čechách? Vzpomeňme na agrárnické Šve
hly, Daneše, Chaloupky, Švejky. Myslili si, že ne
zatřese jejich křesly nikdo, že na nemírné mno
žení vlastního jmění mají patent. Vysmívali se 0

od těžce pracujících rolníků, zneužívali pohlaváří
k vytrvalému chválení svých osob a k lživému na
padání venkovských poctivých kritiku. Ejhle, ne
uplynul ještě prosinec a veliká bouře zatřásla vý

se valná hromada »Neodvislého sdružení venko

Na schůzi bylo zastoupeno 150 pozvaných
pracovníků ze 70 okresů.

Řeklo se, že agrární poslanci v říšské radě
víc platili, když jich tam bylo pět, než nyní při po
čtu třiceti šestii.

Přeběhlíci opanovali ve straně pole. Švehla u
psal roku 1902 2 podíly tiskařského družstva rol
nického po 50 K, ale když r. 1909 se vyplácelo na
podíl již 6 procent, honem zakoupil 100 podílu. Po
dobných důkazu »nezištnosti« uvedlo se více. Na
konec přijata s velikým souhlasem resoluce:

»Shromáždění na sjezdu >Neodvislého sdru

F. LANGHAN
Svatební skupiny.

spolehlivě

Hradec Král.,
Adalbertinum.



žení venkova pro král. České« dne 22. prosince
1912 vyslovuje hluboké politování nad neúspěchy
české politiky a nad úpadkem myšlenky agrární.
Příčinou neblahých zjevů těch jsou vedoucí číni
telové české agrární strany, kteří samovolně u
chvátili moc v této straně, kterou vedou k úpad
ku. V důsledcích těchto poměrů shledáváme my
stoupenci české strany agrární nezbytně nutným
útvar, jehož úkolem jest zjednati nápravu dneš
ních neudržitelných poměrů ve straně a který ze
všech sil musí pracovati k povznesení pokleslého
významu agrární myšlenky a agrarismu výbec.
Pokládáme za svoji povinnost vymaniti všechny
stavy na českém venkově z falešného kouzla de
magogických frásí a hesel a uvésti jej na cesty
zdravé agrární, -lidové a skutečně demokratické
politiky. Budeme všemi prostředky pracovati k
tomu, aby plněn byl náš program agrární, a brá
niti, aby nesvědomití vudcové nezavlékli český
venkov do područí stran, proti nimž původně stra
na agrární byla založena.< — Na to resoluce od
suzuje nespravedlivé rozdělování subvencí, sobec
tví v organisacích a neobratné vyvolávání ho
spodáiských bojů. Odsuzuje demagogické štvaní.

»Venkov« a jiné listy agrární byly bouří pří
tomného protestu tak ohlušeny a zmateny, že ani
ve vánočních číslech se nezmohly na odpověď.

Kola času! A právě při počátku tohoto roku
došlo na chamtivé pohlaváry jiné. Loučili se s ú
řadem lidé, kteří z učitelské organisace vyždímali
statisíce. Pokrokoví učitelé, věrní pomocníci ta
grárních sobeckých velikášů, s úžasem patřili. co
si vydělaly jejich lidově zvolené vrchnosti pod ti
tulem pokroku.

A vizme, jaké závratné výše dostoupil plamen
svárů mezi soc. dem. autonomisty a centralisty!
Jak tito lidé nyní otevřeně přiznávají, 'co dříve
houževnatě popíralit Totiž že mezi předními or
ganisátory sociálně demokratickými panuje veliké
výdělkářství a malá starost o skutečné dělnické
potřeby.

Jak řečeno: strany, které žijí pouze několik
desítek let anebo ještě méně, maji veliké účty za
četnými svými pohlaváry, zvolenými přece lidově.
Strany se rozpadávají. ale obrovská společnost
církve katolické žije dále, spěje k novým vítěz
ným metám, kráčejíc vpřed po hrobech svých za
vilých odpůrců, na které si nyní málokdo vzpo
mene. —

Kéž rok následující přinese katolíkům hojnost
nového zdaru! Potřebí jest ovšem pilně pracovati a
pak nám žádný přiboj neuškodí.

Dopis z Ameriky.
(Z Jacksonu v Minnesotě.)

Na missionárním kongressu, v těchto dnech
konaném v Chicagu katolickým »Extensiou So
ciety«, bylo usneseno přidati k dvěma železničním
kaplím kapli motorovou. Účel těchto kaplí na ko
lech jest poskytovati náboženskou útěchu kraji
nám, kde není dosud organisovaných farních osad
ani missií. V některých z příštích dopisů zmíníme
se šířeji o těchto zajímavých, amerických pomůc

(U
FEUILLETON
Boj chybného kalendáře proti opravenému.

Zase již zbývá z jednoho roku pouhý pabě
rek. Jak se zdá i dlouhá doba uplynulá ve vzpo
mínce krátkou! Jestliže ubíhal již v minulých sto
letích čas lidstvu rychle, v nynějším komplikova
ném životním shonu prchá jako rychlý vítr. Než
se nadějeme, oznamuje kalendář konec roku. Pís
mo poukazuje výmluvně na rychlý běh lidských
událostí: »Jako vody tratíme se do země, kteréž
se navracejí. — Jako stín dnové naši jsou na ze
mi. — Pominuly ty všecky věci jako stín a jako
posel, kterýž prudce běží a jako loď, kteráž pře
chází zdutou vodu, sjejížto šlépěje. když přejde.
nelze nalézti, ani stezky dna jejího mezi vlnami,
aneb jako pták, kterýž letí skrze povětří, jehožto
žádného nebývá nalezeno znamení cesty ... A
neb jako střela, když vystřelena jest k místu na
mířenému, rozdělené povětří hned zase se sbíhá,
tak že nelze znáti, kudy prošla. Tak i my zrodiv
še se, ihned přestali jsme býti. — Což jest Život
váš? Pára jest, která se na maličko v povětří u
kazuje a potom zmizí. — Ai, léta jdou, a cestou,
kterou se nevrátím, se beru

Pojem času podmíněn jest změnami. Kdyby
všeliké změny na světě přestaly. stalo by se počí
tání času věcí nesmyslnou. Ale změny veliké pře
kotně se valí netoliko na zemi, ale i na obloze. A
bylo-li zapotřebí počítati dobu za dobou, bralo si
lidstvo měřítko ze změn nejnápadnějších, které se
dotýkaly současně (lidstva celého. Tedy střídání
ročních počasí a změny poměru slunce a měsíce
k naší zemi brány za základ počítání. Časoměr
nými hodinami stal se některým národům měsíc,
jiným, vyspělejším, slunce. .

Již za starověku dosti účelně upravili si Ří
mané kalendář Juliánský. Ale po čase se shledalo,
že výpočty starých nejsou přesné. A proto náhlá,

kách k plnění příkazu Spasitelova: Kažte evan
gelium všemu stvoření.

Zajímavý článek o katolické církvi v této ze
mi píše nekatolík, Boyd Winchester, v Courier
Journal of Louisville, Ky. Velebí církev jakožto
mohutného a významného činitele na poli výcho
vy, zvláště v assimilaci přistěhovalectva v dobré
občany a končí: Katolicismus vzmáhá se mohutně,
poněvadž vláda Spoj. Států se v jeho záležitosti
nemíchá. Odtud to nadšení, jež divy činí, jež má
tu volné pole. Dokonalý akkord bez konkordátů
existuje mezi církví a státem ve svobodné Ame
rice, a v této šťastné zemi naší svoboda a nábo
ženství jsou přirození spojenci. již jdou v před ru
ku v ruce. .

Občanstvo města San Antonio v Texasu pod
vedením Obchodní banky tamtéž zahájilo sbírku
na stavbu nového sirotčince, jakožto memoriálu 0
něch šesti jeptišek. které (mezi nimi i představená
konventu) zahynuly v požáru svého ústavu, za
chraňujíce své malé sirotky. Z 87 vynesly jich 85
z hořícího dřevěného sirotčince sv. Jana, 30. říj
na t. r. — Než nová budova bude vystavěna, na
lezly sestry zbývající i sirotci útulek v rodinách
občanů bez rozdílu vyznání, kteří se starají zatím
i o jejich výživu.

V posledním všeobecném rozkaze vydal ve
lící generál vojska Spoj. Států, Leonard Wood
nařízení, že »důstojníci i vojáci, kteří následkem
nemírného použití nápojů opojných nebo nemoci z
toho, jakož i z jiných nezřízeností života zaviněné
nemohou vykonávati své služební povinnosti, ne
mají nárok na svůj plat po dobu, kterou jsou mi
mo službu. — Jak známo, i prostí vojáci mají znač
ný plat měsíční, kolem 30 doll. nejméně, jest to
tudíž dobrý prostředek zlepšiti mravní kvalitu ar
mády.

Jesuita Father Bierer byl zvolen za místo
presidenta »Acadermnyof Science« v New Orleans,
hlavním městě Lousiany, on však odmítl přijmou
ti to vyznamenání, jelikož president tohoto prvního
vědeckého ústavu ve státě v knize své popírá
Božství Ježíše Krista. — Zvolení kněze toho však
je důkazem, že Akademie se s názorem svého
předsedy neztotožňuje.

Občané města Lapeer Mich., jež mezi 4000 ob.
má pouze 31 voličů katolíků, zvolili si starostu
kněze katolického Dunnigana a v poslední schůzi
městské odhlasovali zaplatit 6000 doll. dluhu. na
farním kostele váznoucího.

Delší dobu trvající zmatky v ostrovním státě
Santo Domingo ukončeny zvolením tamějšího ar

Jak
strana vládní, tak revolucionáři mají v něj důvě
ru, a byli to poslednější, kteří jej za kandidáta na
vrhli. Spoj. Státy, pod jejichž ochranou republika
se nalézá, úředně zvolení to schválily.

Před čtyřmi roky zavedl fraář kostela sv. Pa
trika ve Washingtonu obyčej slaviti každoročně
na den díkůvzdání (americké posvícení) slavnou
mši svatou na poděkování Bohu za mír a přátel
ské vztahy mezi americkými státy. Letos slavnost
ta konána byla způsobem upřímně | slavnostním
pod officielními auspiciemi 21 republik americké
pevniny, jichž všech vlajkami kostel byl vyzdo

radikální
Evropu.

V Pamětech Mikuláše Dašického z Heslova
při roku 1583 čteme: »Roztržitost byla v králov
ství Českém o nový kalendář, kterýž jminulého
léta 1582 vydán byl a nařízen od papeže, biskupa
římského, Gregoria toho jména XIII., a postoupe
no zpátkem o deset dnův, protože prý starý ka
lendář zmejlen byl od astronomův, tak že se ně
kteří starým kalendářem, jiní novým spravovali.
až to napravení ne titulem papežským, ale titulem
císařským jest vyhlášeno; nebo se evangelitského
religionu, zvláště v Germanii, papežem a jeho u
stanovením říditi odporoval, sobě to ošklivice.
A při roce 1584 tyto řádky: >Byla roztržitost v
lidu o kalendář v nově nařízený; nevěděli lidé,
kdy a kam na jarmark jezditi.«

Nedivme se příliš různým protestum a pople
tení v řadách lidu prostého! Změna vyhlášená do
týkala se značně kupních smluv, dlužníků, věříte
lů, smluv sociálních atd. Vizme !věk nejnovější!
Tak dlouho již jest zavedena korunová měna —
platná vesměs pro všecky obyvatele. A přece tak
četní lidé, kteří s velikými ciframi nepracují, po
čítají posud po zlatkách, krejcařích, pětkách.

Ale podívejme se na předmět sporu blíže! ika
lendář Juliánský spočíval na domněnce. že sluneč
ní rok čítá 365 dní a 6 hodin. Leč pozdější zkou

změna kalendáře,která: vzrušila celou

12 vteřin kratší. Tato nesrovnalost pozorována již
ve XII. století, protože rovnodennost a čas nového
měsíce dříve nastávaly, než jak poroučel tehdej
ší kalendář. Slunci ani nenapadlo zregulovat svůj
běh dle mathematiků pozemských. Proto také již
na obecném církevním sněmu v Kostnici a Basi
leji pomýšleno na novou úpravu kalendáře. Ale
různé vnější okolnosti překážely značně změně
tak radikální. Konečně všeobecný sněm církevní

v Tridentě (1545—1563) svěřil papeži (Řehořo
vi XIII provedení potřebné opravy. A Řehoř do
stál svému úkolu s plnou bystrost.

ben. Při mši sv. přítomni byli mimo úplný diplo
matický corps všech amerických vyslanectev ve
Washingtoně též president Taft s ministry a per
sonálem, členové nejvyššího soudu, apoštolský de
legát Bonzano, kardinál Gibbons, arcibiskup Je
ane z Dubůgue, který měl slavnostní kázání. Na
konci po modlitbě »za autority« hrán byl slavnost
ní pochod, sestavený ze všech am. národních hy
men. Na památku rozdána hostům stříbrná me
dailie, na níž znázorněna ©záp. polokoule s am.
pevninou, jejíž státy však místo prostupujícího ji
mi od severu k jihu pohoří spojeny stuhou, nesoucí
nápis »přátelství«.

Volnélisty.
Sebeobrana národů. V dobu, kdy hromadí se

dukazy o vůdčím účastenství židů v tajné meziná
rodní organisaci zednářské, kdy stále jasněji 0
zřejmuje se skutečnost. že přikládají pomocných
rukou k mezinárodní Volné Myšlence, pracující o
zvrácení trůnův a vyhlazení nábožensví, ovšem
předem křesťansko-katolického, množí se záro
veň úvahy o duševních vlastnostech tohoto ná
roda, a povaha jeho neoceňuje se již jenom dle
závratného bohatství, nashromážděného dovole
nou, ale ještě více nedovolenou spekulací, nýbrž
také dle způsobu, jakým počíná si vůči národu. v
jehož zemi žije.

Poměr židů k našemu českému národu jest
stále neupřímný a často i nepřátelský. Ač vedeme
životní boj proti němectví, přece židé neustávají
v němčení ani v městech, ani na venkově. Na za
střenou této nemilé pravdy vypustilo se heslo při
způsobení (assimilace), kterážto snaha. byť od jed
notlivců byla podporována z přesvědčení. potká
vá se nicméně u zdrcující většiny židi se zjev
ným nebo tajeným odporem a s nevšímavostí. Po
jem přizpůsobení pro tyto snahy jest ostatně vel
mi nešťastný. Přizpísobení, jako jest účast v če
ských spolcích, ve školách, účastenství ve vol
bách a národních slavnostech, jest přizpůsobením
pouze zevním, které nic nepovídá o vnitřním cí
tění a přesvědčení. Veřejnost naše má mnoho do
kladův o tom, jak vzdělaný žid v české společno
sti vlastenčil, ale přišed do Němec, obratem oblékl
kabát německý, a osudné jest pro stranu pokro
kářskou, jež brání assimilaci všemi desíti, že v
poslední době množí se důkazy o tom, jak toto
převlékání pěstují i židé pokrokářští, kteří ovšem
stali se stoupenci srany Masarykovy hlavně pro
její protikatolický boj, v čemž přizpůsobení jejich
jest tak upřímné, že upřímnějšího nelze si ani
mysliti.

Ne tedy přizpůsobení, ale sloučení bychom
potřebovali, sloučení se samou podstatou a duchem
českého národa. To však jest věc nemožná, pro
tože židé jsou tuhou národní individualitou, která
vítězně prošla všemi stoletími a odolala všem ru
šivým vlivům, ať doléhaly odkudkoli. Židovský
národ není kusem soli, která v českém jezeře o
všem snadno by se rozpustila, nýbrž tvrdou ská
lou, která nemůže změknouti a se rozplynouti. A
mluv si co mluv, jisto jest, že základem této ne— —m —

Poněvadž již tehdy jarní rovnodennost nastá
vala o 10 dní dříve, než za starověku, nařídil pa
pež bullou ze dne 24. února 1581, aby se roku 1582
vynechalo v kalendáři 10 dní a sice takto: po 4.
říjnu toho roku budiž počítáno a psáno místo 5. říj
na hned 15. října.

Zeměkatolické' přijalyopravu vděčně,pro
testantské však houževnatě přes všecky světlé
důkazy vědecké odporovaly, tak že teprve po ro
ce 1700 opravu provedly. aby nedocházelo k neu
stálým svízelům s datováním listin ve styku se
zeměmi katolickými.

V Čechách arcibiskup Martin Medek vydal o
novém kalendáři širší poučenía. nařídil, aby po
středě 14. listopadu se psala hned neděle 25. listo
padu (s vynecháním 10 dní). Katoličtí faráři dle
rozkazu poučovali věřící o nastavší změně. Man
dát arcibiskupský také byl vyvěšen na dveřích
chrámových.

Kališná konsistoř -po informaci Medkově o
chotně se změně podřídila, uznávajíc, že »korrekcí
kalendáře jest potřebná a užitečná.« Ale pražští
sektáři proti vlastní konsistoři zle bouřili, vytý
kajíce jí, že prý chce »ze středy neděli svatou u
dělati.« Města protestantská v Čechách dle pří
kladu Prahy vzpírala se novému kalendáři hou
ževnatě. Konečně musil proti nepoddajnosti prote
stantů zakročiti rázně sám císař Rudolf I.

V Kadani a ijnde vzdorovali sektáři ještě
déle, ale celkem v Čechách změna se ujala v nej
širších vrstvách velice rychle.

Ale za to v protestantských krajích Německa!
Světští kurfiřstové protestantští namítali, že prý
by změnou vzrostla papežská moc!

Tehdy měli protestanté vypočítáno, že r. 1588
nastane konec světa. Vždyť také již dávno před
tím slyšeli z úst Lutherových, že konec světa jest
blízký. Proto napsal roku 1562 protestantský ka
zatel: >Co Luther, tento nový Eliáš a Pavel, pro
rokoval, musí rozhodně přijíti a jsou.to nevěřící,
bezbožní papeženci, kteří by o tom chtěli pochy
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povolné pevnosti jest náboženství a úzkostlivě a
přísně uchovávané tradice.

Vůdcové židů dobře chápou, co znamená ná

jest vysvětlitelno, proč všude pracují o nábožen
ský rozvrat národů, v nichž zakládají své panství.
Samo sebou se rozumí, že všudy uchytávají se ve
stranách pokrokářských, v nichž kvete jim pšenice,
a jimiž razí si cestu ke svým cílům.

Tentýž postup židů, jako u nás, děje se i v
Polsku, jenže u našich bratří polských pro nedo

bovati. Hessenský superintendent' Nigrinus právě
roku 1582 lidu zvěstoval, že se právě objevil na
nebi anděl s nahým mečem v ruce. Sám superin
tendent na vlastní oči prý viděl na obloze ohnivé
trámy, dlouhé oštěpy a pušky. Co by to prý zna
menalo jiného Jnež poslední den, který přijde s
ohněm?

A právě do té doby, kdy sami protestanti če
ští byli silně nakažení přístrachy německými, padl
příkaz papežův!

Proč to? tázali se protestanté. Vždyť stejně
svět v několika létech pomine, potřeba jest mysliti
výhradně na poslední věcí a nikoli na změnu ka
lendáře. Ale papež si počíná tak, jako by již již
nastávající soudný den nebyl ničím. Proto také
protestantský professor mathematiky v Heidelber
ce Michael Mástlin pronesl proti Řehoři XIII. ve
likou žalobu. Vytýkal papeži, proč ve svém opra
veném kalendáři ani slůvkem se nezmiňuje o blf
žícím se konci světa. Z toho prý by se dalo sou
"ii Že papež se svými přívrženci vůbec v po

slední den nevěří a proto se neptají ani po Kristu
ani po konci světa.

Saský kazatel Kašpar Pilger poučoval sedlá
ky, že papež se bojí rychlého příchodu Kristova.
Nový kalendář tedy sestavil, aby se Kristus zmý
lil, aby nevěděl, kdy má se soudem začíti, a tedy
— aby papež bez bázně páchal dále své >rouhání
a vydřidušství«, aniž by byl potrestán. Prý má
Bůh >toho kluka< pro změnu kalendáře potrestati.

A přece na konec se pověra přejedla. Vždyť
samo prosté pozorování skutečného času rovno
dennosti povědělo tolik! Vždyť se dle toho mohlo
poznati, že po jisté řadě století by byl prosinec
(při Ipění na kalendáři Juliánském) měsícem nej
parnějším a červenec nejstudenějším. Vánoce by
se slavily tedy tedy v prostřed léta, Svatodušní
svátky pod bílým příkrovem. A proto kalendář
řehořský razí si v novém čase vítězně cestu i do
zemí pravoslavných. Konečná jednota již v záj
mu obchodu a dopravnictví nastati musí.

statek vzdělání širších lidových vrstev židovské
pokrokářství dodělává se velikých úspěchu. Při

židé byli svojí dychtivou panovačností tak zasle
peni, že balamutíce svým pokrokářstvím, porazili
ve Varšavě polského kandidáta. To byla rána kla
divem, pod níž otřásl se celý národ polský, jenž
nyní protírá si s údivem oči a ptá se sám sebe,
jak bylo možno, že se dal židovským pokrokář
stvím tak omámiti a zotročiti.

Drzost židů, kteřípolskému národu vyťali ten
to políček, má již své účinky, neboť vždy hlasitěji

boj na nůž na poli hospodářském! Výtečně vysti
huje situaci demokratický list »Gazeta Warszaw
ska«, jejíž úsudek a protižidovskou válečnou vý
zvu uvádíme z nekonfiskovaného »XX. Věku«:
»Zmizení Poláku Mojžíšova vyznání s jeviště pol
ského bude působiti silným vlivem na náš vnitřní
život. Židé vnášeli do něho vždy jen živly roz
vratné »volnomyšlenkářství« židův a vášnivý jich
boj proti »klerikalismu« jest jen výraz nenávisti ži
dů proti křesťanství.« Jak vidno, volní myšlenkáři
jsou spřeženci židovskými v Polsku, v Čechách,
všude.

Ve varšavském spolku >Polské kultuře« ko
nána byla schůze, na které byla posuzována ži
dovsko-polská otázka. Po živém rozhovoru bylo
učiněno toto prohlášení: »Židovský nacionalismus
(horování pro židovskou národnost) jest živlem,
jenž jest nepřátelský rozvoji polského národa.
Hlavní pak podmínkou tohoto rozvoje není sply
nutí se židy, nýbrž popolštění našich měst.«

Vynikající předák a bývalý poslanec Dmow
ski rozhovořil se již také o židovském pokrokář
ství polském, obviňuje polské pokrokáře, že hlá
sají fráse a dokládá: »Nevím, jak se může u nás
mluviti o národní cti a při tom přijímati židovské
kandidáty. A tatáž svrchu uvedená »>GazetaWar
szawska« o boji očistném praví: >Bude to boj proti
té lži, která v našem veřejném životě zavládla,
proti té soustavné kompromisní práci, která po
máhá jen židům. Poláci chtějí pracovat o blaho
své a nikoli o blaho Židovské.«

Bylo dosti rozšířeno mínění, že Poláci z jař
ma židovského se nevybaví a že budou ujařmeni
bez naděje na vysvobození. Však poplašné tyto
výkřiky osvobozovací práce hospodářské, která
všude hlásí se k životu, dávají na jevo, že Poláci
mají ještě vlastence, kteří nejsouce závislí na roz
ličných tůčkách a pokrokářsko-židovském chyt
ráctví, dobře vědí, jak hřebíku uhoditi na hlavu,
aby věc národa nebrala škody. Ono polské židov
ské pokrokářství podobá se našemu jako vejce
vejci, ovšem s tím rozdílem, že v Polsku břímě
jíž shazují a pokrokářům ukazují dvéře, kdežto u
nás činitelé veřejného mínění, novináři totiž, jsou
dílem umlčeni, dilem židovskému prospěchu otro
čí vědomě a dobrovolně.

Židomilci u nás co do hnutí protižidovského
přehodili jména a pojmy, obluzujíce národ a říka
jíce, že anfisemitism jest nekulturností, protože
bojovati proti Židům z důvodů náboženských jest
hrubostí. Jest zjevno každému ;pozorovateli, že
toto tvrzení jest lží a že nikoli náboženství, nýbrž
židovské společenské zásady, povaha, vlastnosti
a odtud stále rostoucí a obrovské obohacování na
úkor blahobytu národního jsou příčiny, z nichž
vyvěrá a roste protižidovské hnutí.

Tato lež, která hnutí protižidovské vykládá
jako nevraživost proti tomu, kdo se narodil židem,
líhne se hlavně v novinách pokrokářských, socia
listických a volnomyšlenkářských, protože právě
tito lidé potřebují tlusté záclony, kterou své proti
národní spády před veřejností utajují. Jsme vzdá
lení všeho hrubého antisemitismu a společenské
nesnášelivosti, ale tvrdíme, že v tomto ohledu jest
potřebí otevírati národu oči, které mu jsou zava
zovány a že Čistota českého života a zájmy ho
spodářské volají po probuzení z umělého spánku,
do kteréhož frasemi o nekulturnosti antisemitismu
rozliční kejklíři lid náš ukolébávají. Lživost této
fráse ukazují v nové době zejména Amerika, do
movina náboženské svobody, Anglie, odkudž ni
kdy neslyšeli jsme nic o boji proti náboženství
židovskému. a přece v obou těchto zemích hnutí
antisemitské sílí, podporováno jsouc intelligencí a
strážci státního blahobytu.

Fráse o nekulturhosti antisemitismu vyhazuje
do veřejnosti vytrvale list Masarykův, »Čas«, a
proto zejména jemu dáváme na vědomost doklady
o hnutí protižidovském v zemích nábožensky svo
bodomyslných, jako jest Anglie a Amerika, připo
minajíce, aby si pozorně všiml také toho, co se
děje v Polsku. Domníváme se. že se neopováží
všechno venkoncem cpáti do jednoho pytle zpá
tečnictví, neboť by sám pak uběhl v porok ne
kulturnosti.

+

Komedianti politiky. V proudech života jsou
různí koinedianti a své existence hájí jak kde mo
hou. Spisovatelé často zkoušeli na nich své ta
lenty, bodajíce je vtipem a šlehajíce satyrou, ale
pronároda tohotoposud nevyhubili. Také čtoucí 0
becenstvo, zachovávajíc trpný klid, podněty spi
sovatelskými se nikdy rázně nevzchopilo, aby v

ton, onom oboru komediantském udělalo pořádek.
Jestliže komediantství v Životě odporno jest vů
bec, v politice k odpornosti přibírá i škodlivost.
Rokování na říšské radě o předloze zákona o ú
konech vojenských jest slov našich dokladem a
zároveň obrázkem, kam až odvažuje se nevážnost
k parlamentu a nevážnost k voličstvu. A jako ve
všech lidských sdruženích rovné spolčuje se s rov
ným. tak za zmíněné rozpravy o úkonech vojen
ských komediantství národních sociálu podalo si
ruce s komediantstvím socialistickým.

Šlo o věc důležitou v době, kdy mysli roze
chvěny jsou obavami z válečných hruz a kdy po
slanci českého národa, žijícího v soustátí Rakou
sko-Uherském, měli ukázati, zda v kritických
chvílích zkoušky dovedou osvědčiti politickou pro
zíravost a spojiti zájmy vlastního národa s potře
bami státu. Přičiněním většiny českých poslanců
předloha zákona byla zlepšena, a byly by se staly
změny ještě prospěšnější, kdyby postupu věcného
rokování nebyla zabránila naprosto pošetilá ob
strukce národních sociálu. Uvažujme o věci roz
umně! Kdyby obstrukde nad předlohou zákona
zvítězila, vláda pomohla by si čtrnáctým paragra
fem. To jsou skutečnosti tak jasné a tak logické,
že nepřipouštějí jiných možností a výkladu. Při
mysleme si k vítězné obstrukci pravděpodobný
důsledek uzavření říšské rady a pochopíme. že
by národové rakouští přišli o místo, jehož duleži
tost tak mnoho váží v dobách, v nichž se rozho
duje o válce a míru a v nichž jest na výsost třeba,
aby rozhodující a vládní činitelé slyšeli tužby a
přání lidu s parlamentní tribuny. Rovněž známo
jest, že podobné zákony mají i státy sousední a že
zákonem naším uskrovněna bude libovůle vojen
ských úřadů, kteří v době válečné s obyvatel
stvem nejednají zajisté v rukavičkách a s poklo
nami. Běželo tedy o to, aby kostrbatý a hrubý
zmatek urovnán byl v pevná zákonná pravidla.

Národní sociálové určitě věděli, že předlohy
nelze zmařiti a běželo-li jim vážně o potřeby lido
vé, pak bylo jediným :rozumným úkolem jejich,
aby se přičinili o změnu předlohy ve stránku vý
hodnější. Poslanci národně-sociální s nezávislými
této správné cesty však nevolili a pustivše se do
obstrukce býka místo za rohy se směšným lomo
zem chytili za ocas, při čemž domnívali se, že je
jich činy celý svět bude omráčen a dobudou ne
hynoucí slávy. Smrtelnou však ránu vážnosti svých
úmyslů, o nichž snažili se kde koho přesvědčova
ti, zasadili si svými sázkami. Poslanec Fresl vsa
dil se o 100 K, že bude mluviti 24 hodin, a touto
skutečností autorita nár. sociálních poslanců jest
objasněna až nepřirozeně. Snižiti kritičnost chvíle
a lidové zájmy k sázkám, jako se děje při koň
ských dostizích, jest vrcholem frivolnosti, která
nemá rovné v politických našich zápasech. A při
myslíme-li si, že se tito hrdinové smáli, když při
hlasování ocitlo se jich dvacet proti celé sněmov
ně, máme je před sebou v celé jejich ubohosti. Na
otázku, proč se odvažuje dr. Šviha ve sněmovně
tvrditi, že obstrukce jejich jest vážná, musili by
chom hledati odpovědi u nějaké Pythie. Představ
me si talsé pana Fresla, jak s klidem velikého po
litika dává se interwivovati, jak líčí postup své
řeči, jak vysvětluje své pocity a množící se těles
nou námahu a jak zdůrazňuje, že všechny minulé
obstrukčníky délkou své řeči překonal, a počneme
přemýšleti cosi o nafoukané směšnosti, která ne
chápe, kde začíná a kde končí. Chceš-li se pře
svědčiti, kdo tyto hlavy v jejich nesmyslných zbrk
lostech podporuje a v podrobné zprávě ovíjí 0
slonou statečnosti, přečti |si >Národní Politiku«,
která o tomto podlamování vážnosti českého po
selstva neměla ani kritického slůvka.

A aby mira nesmyslů byla vrchovatá, v řeč
nických těch šarvátkách, proklamacích a výbuších
parlamentní výmluvnosti odvážil se posléze je
den z těch pánů prohlašovati, že třeba nyní roz
vinouti otázku státní nezávislosti českého demo
kratického státu!! Té naivnosti* Pánové, nezahr
nujte směšností pojem českého státního práva,
které nesnese ovzduší, ve kterém jste pracovali.
Slovem, národní sociálové věděli, že jejich ob
strukční šípy vlády a zákona o úkonech vojen
ských nezasáhnou. protože jsou papírové. Nicmé
ně však omračující svou chytrostí poskytli Něm
cům vhodné příležitosti, aby se mohli vysoko po
staviti na svícen a ukazovati na svoji věrnost a
ochotu povolovati státní nezbytnosti a aby mohli
soukat poťouchlé řeči o české nespolehlivosti. Na
strkovati tak hloupě český národ za kovadlinu
německému kladivu, jest od této chvíle smutnou
výsadou nár. sociálních poslanců, kteří, jak jsme
svrchu přípomenuli, svojí obstrukcí a způsobem
jejím zmenšili vážnost našeho poselstva ve Vídni
a svými spekulacemi urážejí těžce české volič
stvo. Účelem jejich komedie nebylo překaziti před
lohu zákona, nýbrž stranicky loviti v řadách volič
stva. Opakujeme tedy, že urážejí voličstvo poslanci,
kteří ucházejí se o přízeň jeho šŠarlatánstvím, kte
ré se projevilo za projednávání zákona o vojen
ských úkonech. Nachytají-li nár. sociální poslanci
kaprů na tuto udici, pak ovšem bude to opětným
důkazem o zbědovanosti politické jejich výchovy
a pak bude možno říci, že takoví voliči jsou hodní
svých poslanců.



Literární zprávý
z Družstevního knihkupectví

v HradoilKrálové
Právě vyšloa doporučujeme pozornosti

" T.pánů dachovních:
K

Žák: Řeči nedělní a sváteční . 2—
Foerster: Sebevýchova mládeže . . . . 200
Dr. Fr. X. Novák: Alpský farář . . . . 2—
Slavata: Přehled nábožen. dějin českých . —60
Váchal: Vade mecum (Promluvy zpovědní) 250
Sienkiewicz: Ve vírech, L—IL. . . . . 360
Košnář: Svatováclavská čítanka, váz..
Baar: Chvíle oddechu . . - .
Gigoi: Život P. Ježíše, úplné, váz. (subskr.

2—
860

CBDA)-20 B
Dr. Novák: Kněžské problémy, 5:50, váz. 450
Sheehan: Lukáš Delmege . . . . . . 150
Zvláště upozorňujeme na praktickou kuobařskou

knibu A. B. Seidlové: Kuchařka. — Obsahoje
přes 1000 receptů, jest skvostně upravena,
vázaná za K 3—, poštou K 320.

Dr. Fr. X. Nováka: Kněžských problémů je již
malý počet výtisků na skladě. Kniha tato
neměla by scházeti v duchovní knihovně.

Získali jsme do komise spis dávno již roze
braný, který právě vyšel v druhém vydání:
Sheehan: Lukáš Dolmege. — Mči by být vřazen
do každé knihovny.

Pustetova Psalterla ve všech úpravách stále
na skladě

Broviře 1 missály s novými dcdatky nejvýhod
něji dodáme.

Sebe menší objednávce věnuje se největší péče.
Obracejte se ve svých literárních potřebách na

své diecésní

Družstevní Imihkupectví,
nakladatelství,

závod hudební a papírnictví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Ale řeč ještě neskončíme. S poslanci nár. So
ciálními táhli za jeden provaz nezávislí, nebo, jak
řekl brněnský »Hlas«, nesouvislí poslanci. Mezi ni
mi obstruoval ovšem dr. Stránský, který již pro
bil poslední špeku reputace a který, chtěje se na
Moravě stoj co stoj politicky zachrániti, pustou
demagogii dráždí nejnižší pudy voličstva. o němž
tento chytrý obchodník ví, že na mnohých mí
stech pořád má ještě vlastnosti hlíny V rukou
urnčiřových.

*

Však kde byl Masaryk? Což, jsa členem to
hoto sdružení, zodpovědnosti necíti? Proč neradil,
proč nevaroval, když jeho Čas« projevuje tolik
rozumu o neúčelnosti takové politiky? Ah, neptej
te se! Masaryk byl ten tam, Masaryk práskl do
bot. Věc tato však nepřekvapuje, neboť s Vaňkem
Masaryk poradí se vždycky. kdykoli běží o ně
jakou ožehavou otázku, v níž by musil přiznati
barvu. Proti vládě hlasovati nechce a své druhy
krotiti nemíní, protože jejich protivládní stateč
nost může doma u voličů působiti náladu proti
mladočechům, agrárníkům a poslancům katolic

kým, kteří nechtějí býti komedianty. Doma na
schůzích Masaryk vytřásá, co a jak by mělo býti,
jakého sám jest mínění, ovšem že vždycky :i€0
mylného, a ve Vídni v rozhodných okamžicích ja
ko by se země po něm slehla. Tentokrát vzal si do
hlavy, že sjedná mír a vyrovnání mezi Srbskem
a Rakouskem. Doprovod k cestě do Bělehradu u
dělal mu >Čas« původním telegramem z Vídně a
nadpisem telegraimnu:© »Professor | Masaryk pro

Srbsko«. >Prof. Masaryk odejel do Bělehradu. Na
cestě se staví v Budapešti. Prof. Masaryk pojímá
srbské a slovanské otázky nejen z ideálního hle
diska národního, nýbrž i praktického a hospo
dářského. (Ostatní Čechové asi pojímají oiázku
srbskou s hlediska nepraktického a nehospodář
ského. Pozn. dopisovatele.) Toto své stanovisko
vyložil v delegacích a jeho slova o zdravém ego
ismu také vůči Srbsku byla velice povšimnuta.
Jedná 'se o mnoho detailních otázek hospodář
ských . Srbsko bude musit činit značné investice.
bude potřebovat mosty, železnice, budovy atd.
(Toho všeho ovšem rakouští politikové a naše ve
řejnost posud nevěděli. Pozn. dopis.) Prof. Masa
ryk hledí se náležitě informovat o hospodářských
cílech Srbska. Při tom nelení a politicky pracuje
k smíru s naším sousedem, jehož právě naše prů
myslové země nejcitelněji potřebují.« Touto chvá
stavou nabubřelinou připravoval >Čas« českou ve
řejnost na slávu, kterou bude Masaryk obklopen,
až jeho přičiněním přátelsky sblíží se Rakousko
se Srbskem!

Masaryk tedy odejel do Bělehradu, kdež kon
feroval se státníky, což vše v bulletinech světu
náležitě bylo oznamováno. Zašel si také k ruské
mu vyslanci. Když poznal smýšlení politiků srb
ských a jejich podmínky, za kterých mohl by na

|

|

|

stati smír, vydal se do Vídně. Cestou si v hlavě
všechno urovnal, seřadil důvody rozumové a al
fekty citové.

Doraziv do Vídně, dal se ohlásiti u zahranič
ního ministra, jenž přijal dobrovolného vyjedna
vače jako pravý gentleman a člověk, který si my
slil, že rozmluva s Masarykem nemůže nijak ško
ini, Masaryk tedy spustil, rozkládal a odůvodňo

val hospodářské prospěchy Rakouska, plynoucí z
dobrého sousedského poměru se Srbskem, a na
konec oznámil podmínkysmírufě žádaje od hraběte
Berchtolda odpověď. Zahraniční ministr však po
krčil ramésy a odvětil, že se nemůže vyládřitl, a
právě tím okamžikem odhalila se všecka směš
nost úkolu, ve který se Masaryk tak neprozíravě
uvázal, a ukázalo se, že slov Masarykových o
»zdravém egoismu také vůči Srbsku« povšimnuto
nebylo a že nemohla se státi podkladem státnické
důvěrnosti Berchtolda k Masarykovi. Tato upja
tost zahraničního ministra tedy překazila, že na
jeviště evropské nemohl vystoupiti druhý Bismark.

Přemítněme si krátce na mysli, co v osobě
Masarykově předcházelo a co mohlo „odůvodnit
jeho počin vyjednavače mezi Rakouskem a Srb
skem. Masaryk potíral předešlého ministra Aehren
thala, sžíravou kritikou trhal rakouský zahraniční
úřad vůbec, odhaloval padělané listiny ve zná
mých velezrádných procesech, v čemž zásluhu je
ho ovšem spravedlivě uznáváme. Vzpomeňme ta
ké, jak tehdy důvěrně telegrafoval ruskému po
krokáři Miljukovi a jak mu to Aehrenthal hned za
tepla vytkl, uveďme si na paměť, že nyní mezi
Rakouskem a Ruskem viselo mračno bouře a

shrnuvše všechny tyto úkazy s příslušným pod
kladem psychologickým v jeden veliký důvod,
ptejme se: jak mohla Masaryka posednouti my
šlenka, že mu hrabě Berchtold své plány, podmí
něné po jisté stránce i povinností mlčelivosti,
vyklopi hned na mísu, že se nebude ohlédati kon
ference vyslanců v Londýně a že předem neza
svěcenci vypoví vše, co dlužno projednávati pří
mo mezi úřadními státními splnomocněnci?

Masaryk tedy odešel s prázdnou a Ss vědo
mím, že odmítnuty byly služby. které tak ned
plomaticky nabízel. Této blamáže mohl si ušetřit
kdyby nebyl proniknut sebevědomím o své báječ
né duležitosti a kdyby ho neomamoval vlastní jeho
tisk vytrvalým. sypáním kadidla. Podnik. který
by si řádně rozinyslil každý nepokrokář, u Masa
ryka stal se velikým kotrmelcem. provázeným
notnou dávkou směšnosti. Však také po nezdaru
(Šas« spustil na plné kolo: naše diplomacie, která

se tak vyznamenala velezrádnými procesy nemu
že vyjeti ze starých kolejí a nemuže se vzdáti sví
neschopnosti. Ovšem, hrozny visely vysoko, a hr.
Berchtold nechtěl pomáhati k větší siovutnosti a
slávě.

Politický přehled.
V poslanecké sněmovně obstrukce českých

radikálu proti předloze zákona o vojenských ú
konech dne 20. prosince zlomena a zákon přijat
250 proti 116 hlasům i ve třetím čtení. Proti hla
sovali soc. demokraté, Rusíni, vídeňští liberálové,
Všeněmci a čeští radikálové. Čeští radikálové sc
tu zase vyznamenali svým křikem, v němž vlastně
spočívá jejich práce. Svým 'rámusením českému
národu nikterak nepomohli, ježto předloha při od
poru sněmovny byla by stejně provedena $ 14.
Většina českého poselstva zachovala klid a roz
vahu, snažila se zlepšit, co možno bylo a hlasova
la pro všecky zlepšující návrhy. Tato většina če
ského poselstva prohlásila, proč hlasovala pro zí
kon, uvádějíc také to, že všecky strany slovan
ské, zejména české, nalézaly se v těžkém posta
vení vzhledem k zahraniční situaci, a že nechtěly
pracovati do rukou nepřátelům 'českého -národa,
kteří tvrdí, že český národ jest nepřítelem říše.
— Schůze sněmovní, v níž potřena obstrukce če
ských radikálů, trvala nepřetržitě 55 hodin a vy
znamenal se tu nár. soc. Fresl, který mluvil plných
16 hodin. — Hlasování o mobilisačním zákoně by
lo dosti obtížné. Trvalo přes 3 hodiny. Zákon sám
má 37 paragrafů, bylo však podáno 66 menšino
vých návrhů a spousta resolucí. — Dne 20. pro
since vyřídila sněmovna návrh na prodloužení
platnosti prozatímního jednacího řádu na půl roku.
— Nato projednána služební pragmatika ve znění
stanoveném panskou sněmovnou. Služební prag
matika sice schválena, ale po Novém roce hned
provedena nebude, poněvadž vláda chce napřed
úhradu, pak teprve úpravu platů. Služební prag
matika vyžaduje nový náklad ročně na 30,700.000
K. — Dne 27. prosince vyřízen prozatímní rozpo
čet. Dr. Korošec v rozpočtovém výboru prohlásil,
že Slovinci obstrukci zastavují.

Zemské fimance král. Českého. | Dle /návrhu
zemského finančního referenta dra. K. Urbana by
ly rozpočteny zemské výdaje na r. 1913obnosem
95,346.565 K a úhrada 61,982.066 K, takže jeví se
schodek 33,364.499 K, který však následkem pro
dloužených úvěrů z předešlých let stoupne jistě
na 36 mil. K. — Schodek 36 mil. K v rozpočtu a
nový výdaj na úpravu učitelských platů v obnosu
20 mil. K činí 56 mil.. musí býti opatřeny stuj co

stůj. Vynáší-li dosavadní 55procentní zemská při
rážka 46 mil. K, jest na bílední, že musí dostoupiti
nejméně 100 „proc., má-li býti zjednána v zem
ských financích rovnováha. Tak působí obstrukce
německá.

V dohodování česko-německém prý pokračo
váno nebude, ježto německý 8členný výbor pro
úpravu jazykovou u zeměpanských úřadů jest prý
toho názoru, že Němci nemají příčiny nalehati na
pokračování v dohodovací akci, poněvadž prý by
se zdálo, že očekávají dohodu s větší netrpělivo
stí než Čechové, kteří provozují prý jakýsi druh
passivní resistence.

Panská sněmovna o reformě manželského prá
va Minulý týden jednalo se v -panské sněmov

ležitosti liberál dr. Orabmayr litoval, že v dotčené
novelle není zahrnuta též úprava manželského prá
va a to tak, aby každý bez ohledu nasvé vyzná
ní náboženské byl povinen dáti se oddati civilně.
za to se stanoviska nábožensko mravního rázně
ho odbyl kardinál dr. Nagel a se stanoviska práv
nického jeden z největších učenců-právníků sou
časné doby prof. dr. Lammasch, neklerikál.
Týž prohlásil, že to, co se rozumí pod heslem
»Reforma manželského práva«, jest něco, s čímž
nemůžeme projeviti svůj souhlas. Musíme trvati
na tom, že pro manželství jest nutné náboženské
posvěcení a proto imusí býti manželství v sou
hlase s názory jednotlivých konfessí a jich pří
slušníků. :Nemůžeme také souhlasiti s názorem,
aby mezi státem a nábožeňstvím byly stanoveny
hranice tak, aby parlamentní většina rozhodovala
o otázce, zda mezi jistými osobami může býti man
želství uzavřeno či ne. A ministr spravedlnosti
pravil, že osnova zákona na změnu manželského
práva dle přání Grabmayrova byla by sice veli
kým projevem, ale také posledním činem každé
vlády. Tak byl Grabmayr odbyt na celé čáře.

Nepřítel českého školství veeVídní, vídeňský
starosta dr. Neumayer, nucen byl vzdáti se staro- ©
stenství nejen pro obvinění ze spustlictví se stra
ny posl. Schumayera, ale také nátlakem měst. za
stupitelstva, které mu vytklo nesprávnosti. Dr.
Neumayer se chlubil, že on to je, který české škci
ství ve Vídní dusil a dále prý dusiti bude. — Ve
schuzi Občanského klubu, které se sůčastnili té
měř všichni členové, byl dr. Weiskirchner jmeno
ván 89 hlasy kandidátem úřadu starosty, 23 hlasy
připadly prvému náměstku starostovu dru. Por
zerovi. A starostou už také zvolen dr. Weiskirch
ner. — .

Obrat v Charvátsku. Královský komisař Cu
vaj 21. prosince byl ze svého úřadu propuštěn, do
stal vlastně delší dovolenou, z níž se již do úřadu
svého nevrátí. Jihoslované jásají, že konečně pře
ce dosáhli svého cíle.

Londýnské porady velvyslanců přinesly ná
rodum evropským velkou naději, že mír v Evropě
bude zachován. Velvyslanci doporučili totiž, aby
se Albanie stala autonomní a Srbsku aby byl za
ručen obchodní přístup k moři. Vídeňské listy
tento souhlas zástupců šesti (velmoci velebí ja
ko radosné vánoční poselství.

Konlerence zástupců balkánských vinou tu
reckých delegátů dosud nesmluvila se na ničem.
Stálé odklady jsou snahou cařihradských diplo
matů, aby zatím turecké posice u Čataldže sesí
lly a v Turecku nabyli vrchu živlové, kteří si
přejí pokračování ve válce.

Rakousko a Srbsko. Srbská vláda připojuje
se prý k návrhům konference velevyslanců v pří
čině ' Albánska a hospodářského přístupu Srbska
k moři Jaderskému. — Srbská úřední »Samoupra
va« napomíná srbský tisk, aby zanechal štvavých
výpadů proti Rakousku.

Situace na Balkáně. Neshody vzniklé v Solu
ni mezi Řeky a Bulhary odklidil car Ferdinand
schůzkou s králem řeckým Jiřím v Soluni. Pro
případ další války na Balkáně pošlou Srbové Bul
harům svoje vojsko, začež dostane se jim prý ú

Zprávy organisační
a spolkové.

VL Všeobecný českoslovamský sjezd křesť. sociální
vOlomoucikonáse vedny4.,5. a6. ledna1913v Ná
rodním domě a Orlovně (důvěrně dle $ 2. shrom. zák.).
Na pořad jednání dáno: 1. Zpráva říšského výkonného
výboru o činnosti strany za VI. období správní. 2. My
šlenka národnostní a strana křesť. sociální. 3. Křest.
sociální hnutí a intelligence. 4. Práce organisační mezi
zemědělským dělnictvem. Tak zvaná otázka domkal
ská. 5. První úkoly a počáteční potíže budované křest.
soc. organisace živnostenské. 6. Svaz katolických žen
a dívek českých na Moravě. ve Slezsku a Dolních Ra
kousích. 7. Křesť. sociální program komunálně-politický.
8. Příští zemské volby .na Moravě. Společný tu postup
veškerého katolického tábora na Moravě. 9. Volby do
hospodářských korporací — a křesť. sociálové. 10. Pří
padné návrhy. — Delegáti křesť. sociálních organisací
na Moravě, ve Slezsku, v Dolních a Horních Rakousích
vysllají se dle řádu již pro V. siezd platného. Kromě
delegátů připuštění budou i hosté organisacemi dopo



boru říšského. Návrhy pro sjezd třeba zaslati předsed
nictvu výkonného výboru říšského aspoň do 30. pro
since '1912. — Vstupenky pro delegáty i hosty vydají se
až v Olomouci. O ubytování s dostatek postaráno. Na
všecky „další dotazy o sjezdě odpoví předsednictvo
tíšského výkonného výboru v Brně na Nové ulici č. 8.
Sjezd bude čistě pracovním. Začne v sobotu 4. ledna o
5. hod. večer ve dvoraně Nár. domu. V neděli 5. ledna
o 9. hodině ve velechrámu sv. Václava slavná mše sv.
pro účastníky. —- Sjezd končí po 2. hod. v pondělí, ve
svátek. — Všecka sdružení křesťansko-sociální na Mo
ravě, ve Slezsku a v Rakousích přihlastež se k sjezdo

+

z blízka poznati českoslovanskou organisaci křesťan
sko-sociální našich zemí v činnosti a seznámiti se s
dosavadními zařízeními a navázati styk s pracovníky
jejími, budeš na sjezdě vítán a vítána, zvláště odtud.
kde křesťansko-sociálního sdružení dosud není. Zdař,
Bože, VI. sjezdu. — Dáno 5. prosince 1912. — Česko
slovanský říšský výkonný výbor křesťansko-sociáiti
Předseda: Prof. Šrámek.

Cirkevní zpráva.
Poipomennti © novém direkt:1i. Komu

z p. t. duchovenstva by snad nebyl včas doručen
direktář na rok 1913, nechf se řídí zatím mutatis
mutandis direktářem dosavadním do 13. ledna
(usgue ad octavam Epiphaniae iicl.). Zvláště
požnamenáváme:

Dne 4 ledna odpoledne: Vesp. de seg
Vigil. Epiph. (1. Vesp. Vigil Epiph.) ritu semid.
ut in 1. Vesp. Circumcis. Domini. Comm. |. praec.
(Octavae ss Innoc). 2 s. Telesphori P. M. —
Compl. Dominicae.

Dne 5. ledna: Dominica (vacat). Vigilia
Epiph. Dom. privil (sine Jejun.) sem. Off. ut in
festo Circumcis. et pr. loco. In Laud. Comm. s.
Telesphori P. M. Prima sine precib.

Ante Missam solem. Asperges.

Color. A. Missa pr. Vigiliae G/. 2. or. s.
Telesphori P. M. 3. Deus, gui salutis (et Impe
ratae). Cr. Praef. tanf. Nativ. — Appl. pro pop.

Zprávy
místní a z kraje.

Svátky vánoční zase byly bez sněžného rubáše. K
půlnoční mší sv. však spěchali věřící za tiché noci, 0
zářené intensivním světlem měsíce. V den sv. Štěpána
bylo pravé jarní počasí za teplých paprsků jasného
slunce, které se před tim dlouho halilo těžkými mraky.
Dvě pontifikální mse sv. sloužil za četné assistence vsdp.
prelát a kapitulní děkan dr. J. Soukup. V den sv. Ště
pána pak poprve pontifikální mši sv. sloužil vsdp. pre
lát a děkan Msgre. M. Musil. Věřící scházeli se v čet
ném počtu jak v kathedrálním chrámu tak v kostel:
Panny Marie.

K volbám. Ve smyslu $ 11. zákoa o volbě členů
poslanecké sněmovny rady říšské ze dne 26. ledna 1907
ř. z. č. 17 uvádí se tímto u všeobecnou známost, že
jedno vyhotovení volební listiny, obsahující k volbě po
slance do rady říšské oprávněné voliče v městě Hrad
ci Králové, vyloženo jest u policejního úřadu v Hracci
Králové až do 30. prosince k nahlédnutí.

Zákaz hry v uhorskou třídní loterii. V zájmu ve
řejndsti se připomíná, že dle platných zákonných před
pisů hra v cizozemskou loterii jakéhokoliv druhu, tedy
i hra v uherskou třídné loterii, jest zakázána a že na
přestupky tohoto zákazu stanoveny jsou citelné tresty,
neboť pokuta mimo propadnutí losu obnáší 5 až l5ná
sobný obnos učiněného neb zamýšleného vkladu. Z té
příčiny varuje se důtklivě před koupí neb prodejem lo
sů uherské třídní loterie a připomíná se, že i ten se dů
chodkového přestupku dopouští, kdo losy jemu třeba
bez objednávky od uherských firem nebo odjinud za
slané si podrží.

Vzrešející scéza. Dne 20. t. m. odpoledne jel kolem
Mariánského sloupu na Velkém náměstí těžký spedi
térský vůz. Pojednou chumel školáků, kteří se tahali o
smrkový strom dek. „ocitl se. bezděčně před samým
spřežením. Hned jeden z ních ležel pod koni, kteří ho
však opatrně překročili. Ale v zápětí se otáčelo kolo

-k hlavě chlapcově. Ozval se ustrašený výkřik dětí, sto
Jicích na druhé straně. Kočí, který před tim nic o ná
hlé nehodě nevěděl, rázem nyní zastavil a spolužáci
vyvlekli druha neporušeného. Na náměstí tou dobou
bylo velice živo; divákům při té scéně stydla krev.
Zachráněný utlkal rychle z místa nehody.

Studentský ples koná se v úterý dne 7. ledna 1913
v místnostech Besedy. Reklamace pozvánek vyřizuje jed

zek, c. k. gymn. prof., Balbínova ul. 447. /
Výkupné z novoročního blahopřání možno složiti

ve prospěch spolku na podporu chudých studujících v
knihkupectví p. B. E. Tolmana na Velkém náměstí.

Čítárna městského průmyslového musea | otevřena
byla v měsíci prosinci 10kráte. Navštívena byla 720 o
sobami. V čítárně samé vydáno bylo na 214 žádanek
300 spisů a 142 díla předlohová, domů zapůjčeno bylo

na 197 výpůjček 113 vypůjčovatelům celkem 250 svaz
ků knih a 37 předlohových děl se 312 jednotlivými před
tohami. Do knihovny zakoupeno bylo 28 odbor. spisů a
5 předlohových děl. Mimo to daroval p. inž. Jindra ně
kolik brožur, pan B. Tolman »Adressbuch der deut
schen Buchhandlung«, Zemská statistická kancelář 3
svazky svých zpráv, Obchodní a živn. komory v Plzni
a v Praze své zprávy a protokoly. Za přispívající členy
musea se přihlásili: paní Berta Pokorná a pan Karel
Richter, diplom. export. akademik.

Udělení nadace. Z nadace, založené spořitelnou v
roce 1889 na pamět 25letého její trvání obnosem K
4.000.—, budou uděleny úroky v částce K 160.— dvěma
schudlým příslušníkům zdejším, v Hradci Králové sku
tečně bydlícím a to jedné osobě mužské a jedné osob:
ženské, každému polovici, t. j. K 80.—. Žádosti s udá
ním stáří. poměrů a bytu buďtež odevzdány v kance
láti spořitelny nejdéle do 31. prosince t. r.

Vzácné jablleum v Úpici. Ještě než stane loučící
se s námi rok u cíle své mety, při posledním takřka
jeho kroku rysuje se před námi obraz doby minulé.
Zrak náš zalétl do šedé dálky věků a rok 1012 zazářil
plsmem zlatým pro naše staroslavné město Úpici a jeho
památný chrám. »Až do počátku XI. století sahají nej

zprávy. Sem do této doby právě sahá založení míst v
kolatuře Úpické, jejíž obyvatelé, vyjímajíc osadu Ra
deč, slovanského původu jsou.« (Pamět. str. 95). A dále
čteme v tak zv. erekčním instrumentu farním z r. 1756
str. 108 o městu Úpici tuto zprávu: Aupice-Upice nad ře
kou Upou ležící, k panství Náchodskému patřící, 15 0
byčejných míl od Prahy . . . s farním kostelem pod ná

Náchodské. o němž již 1384 a 1403 jakožto o farním v
knihách základních se jedná. Nese v znaku neboli šti
tu svém okleštěný strom v zeleném poli. Rukopis trut
novský o městečku tom vypravuje, že I. 1012 od něja
kého pána Ondřeje z Doupova založeno bylo, který pak
pánem na Úpě se nazýval. Bylo nejprv poddáno městu
Trutnovu, ale po čase k panství náchodskému připadlo.
(Dle ruk. trut.) Na témže místě kroniky trutnovské se
děje zmínka o 3 občanech Ráčských, že k bezplatným
pracím při úpické faře poukázání byli a Kronika do

to míti. že farní kostel na počátku jedenáctého století
v Úpici byl založen. Jako mají rodové pověsti o svém
původu, tak i naše osady a města ověnčena jsou roz
ličnými pověstmi, které nám zachovala ruka pilných
kronikářů českých. Není tedy vyňato ani naše město
Úpice. jež svým založením se dotýká nejstarších dějin
naší vlasti. Rok 1912 je pro Úpici tedy zvláště rokem
největší památky. V něm oslavovala Mleté dubileunm
svého založení — a založení farního chrámu Páně.

Nechanice. V »Ratiboru“« jsme četli zasláno. které

bylo podepsáno velice skromně a opatrně »někteří z
rodičů. Hlava se nám točí úžasem nad zbabělosti po
krokářů, kteří jindy dorážejí drzeji než moskyti. Pane
řídící Malino, ten apel děl se otevřeným listem na Vás,
jáko by »někteří z rodičů“ nemohli si došlápnouti bez
bázně k Vám přímo. Vždyť přece máte pro všechen
pokrok srdce tolik otevřené. Představme si, „někteří
z rodičů« báli se jít osobně k pokrokáři se žalobou na
kněze! Hned se rozlétlo po Nechanicích, jak pokrokář
umí se schovati za list bázlivě jako krysa za cihlu. Ti
„někteří z rodičů« jsou vlastně člověkem jedním. U
hodli jsme pravdu, že ano! Vmysleme se do povahy
bezcharakterní denunciace! Jest vůbec myslitelno, že
by pokrokář dával takové zasláno, aby Vás tím vinil
z nedostatku péče? Vy a prominout sebe menší chyb
ný krok katolickému knězi! Vy muži horlivý. který
jste se sám tolik do pokrokových listů napsal! Pane
řídící, po té sprosté urážce, která byla vmetena na hla
vu knězi, bylo.by Vaší povinností »některé z rodičů«
vyzvati. aby se objevili bez papírové masky »Ratibo
ra.« Vy jste tak neučinil. Naopak snad jste se dověděl
tohle! Prostředí. v kterém se vyrobila bezcharakterní
pomluva, samo se namáhalo silně, aby se dovědělo od
rodičů dětí něčeho, co by bylo vítanou kůstkou pro po
krokářskou kuchyň. Mělo své špehy — ale hadí špic
lovství narazilo na silný odpor skutečných rodičů škol
ních dětí. Pokrokáři jsou velikými nepřáteli anonymních
dopisů. Nuže — čím jiným jest pokus anonymně denun
covati člověka v novinách? To jest horší. My bychom
zde mohli poukázati odvetou, do z pokrokářů jest
příčinou. že se děti odvracejí od návštěvy kostela. Ta
ké měli dávno pokrokáři napomenouti jednu zdejší 0
svícenou dámu. aby sí samy děti neštěbetaly. jak se
vláčí s jednou pochybnou existencí. Špiclové pokroko
ví vědí. že jest zasláno Iží od prvé řádky až do po
slední. Věděli to dávno dříve, než se tak zjistilo Ú
ředním šetřením. Ale — teď jsou tiše, a p. řídící Ma
lina posud neprozradil, jak dopadla výprava nechanic
kých Arnautů proti kněžstvu. Zdá se, že už pánům o
trnulo po tom. co jsme o nich pravdivého pověděli. Ale
my můžeme posvltit na takové charaktery znovu, pro
tože se jich ani v nejmenším nebojíme.

Nechanicko. Chci vám sděliti, jak se teď vzpomíná

napsal hrůzostrašnou zprávu do katolických novin pod
falešným podpisem. Potom spustil brekot, jak jsou kle
rikáli zlí a chtěl žalovat. Spravedlnost ho však chytila
za pačesy. Teď se tady říká, že v takové cikánské po
litice jsou pokrokáři ještě líp honění. Ti umějí v noví
nách falšovat podpisy s takovou šikovnosti, že se ne
dají snadno chytit. Ale my nejsme zabednění, a proto
si tady lidé prstem ukazují na toho, kdo dovede obča
ny takhle podvádět. — Staronechaničák.

Různé zprávy.
Veledůstojným farním úřadům. Vdp. kn. arc. a skol

ní rada Ježek založil nadání, z něhož mají každoroč
ně býti podělovány podílem knižním osady, v nichž do
posud farních knihoven nestává, aby tak položen byl
základ k těmto knihovnám. Podle nadačního listu majt
býti knihami z nadace Ježkovy poděleny především fa
ry v arcidiecési Pražské a diecési © Královéhradecké,
kde farních knihoven není, dále fary na rozhraní jazy
kovém obou diecésí. Uvádíme to ve známost s vy
zváním, aby důst farní úřady, které podmínkám výše
uvedeným vyhovujíce, farních knihoven nemají, přihlá
sili se kuratoriu Ježkovy nadace na adressu: Křesťan
ská Akademie Praha II.. Ferdinandova tř. č. 6. s po
známkou Ježkova nadace, do 15. ledna 1913.

Sabotáže ve francouzském námořnictva. C. C. T.
Contéderation génerale du travail, soc. ©demokratic
ká organisace francouzská, činí vše možné, aby znemož
nila ve Francii každou mobilisaci. »Temps« vypravuje.
že v arsenálu v Brestu bylo před několika dny objeve
no několik sabotáží, jichž předmětem je první francouz
ský dreadnought »Jan Bart.« Již při spouštění jeho na
moře v září min. roku byl zastaven jeden z elektric
kých jeřábů a na jednom jeho ozubeném kole uvolněn
byl důležitý nýt, takže bylo patrno, že jde o sabotáž.
Dva měsíce potom rozbito bylo- na palubě 90 elektric
kých lamp, o něco později rozřezány byly tříkráte za
dva dny spojovací elektrické dráty. 9. prosince t. r.
chtěli na »Jean Bartovi« vyzkoušeti veškeré potrubí.
Od zkoušky se musilo však upustiti, poněvadž se zji
stilo, že v několika troubách jsou díry vysekané dlá
tem. Když poškozené trouby vyměnili, seznali, že i v
ostatních troubách jsou díry. Zavedli přísné vysetřová
ní. iež skončilo jako obyčejně. Pachatel se | nenašel.
»Temps« důrazně žádá ministra námořnictví, aby z
arsenálu v Brestu bylo odstraněno 6 známých anar
chist. dělníků, leč marně. Ve Francii nenajde se mini
str námořnictví, který proti C. G. T. by se toho odvá
žil. Takové jsou poměry ve volné francouzské repu
blice. Jak teprve by to vypadalo v soc. dem. státě ba
doucnosti! Vždyť v samé soc. den. továrně v Albi pro
váděli dělníci bezohlednou sabotáž na potrestání svých
rudých soudruhů z představenstva!

Londýnský lordmayor o významu průměrného člo
věka. Při rozdílení cen vynikajícím žákům jedné lon
dýnské školy obrátil se lordmayor ke konci své řeči k
těm žákům, kteří ceny nedostali, těmito slovy: Rád
bych řekl ještě několik slov těm. kteří vyšli dnes na
prázdao. Všichni nemůžeme býti vynikajícími, my všich
ni nemůžente býti slavnými, Jest nezměnitelnou skute
nosti, s níž v životě musíme počítati, Že my. — aspoň
většina z 1m představujeme lidi průměrné, zaujíma
jící právě ta n>južitečnější místa v naší veřejnosti. Zrov
na průměrný člověk jest nejdůležitějším článkem V 0r
gani aci lidské polečnosti, a v pravdě on právě, aby Ú
koly své řádně jnohl plniti a v nich vytrvatí, musí vy
nal žiti 4 vvnakládá daleko více námahy a přináší více
atěí be urespěchu celku. nežli ten, jenž jest vyni
kajícím + slavným mužem. Mějme tudíž stejně v úctě li
di, kteří svědomitě konají svou práci, ať jest jejich po
stavení jakékoliv.«

Také sociální uvědomělost. ©Pokud mluví placený
demagog bouřlivé řeči a natolízalsky posluchačstvu po
chlebuje, potud se dostavují posluchači. Má-li se však
promluviti o současné sociální krisi nestranně, opravdu
vědecky, »uvědomělé« kruhy zůstanou doma a jsou do
cela od demagogů sváděny, aby se nedostavily. Na př.
ve Vysočanech. obci to eminentně dělnické měl před
nášeti universitní professor dr. J. Lukáš c základech
sociálního pcjišťevání. Ale dopadl bledě. protože na ta
kové přednášky mí přez: nitent výhradně soc. demo
kracie. Na přednášku se dostavilo celých —- pět poslu
chačů, čímž se dokumentovalo, jak soc. demokraté tou
ží po vědeckém poučení a jak si váží svobodné univer
sity. Když katolíci žádali, aby se university nestaly
rejdištěm štvavých protikatolických snah a aby se vě
novaly vědě skutečné, soc. demokraté byli mezi první
mi, kteří křičeli, že se musí chrániti »svoboda vědy.
Zvedli tak demagogické protesty. jako by bez vědy u
niversitní soc. demokracie musila zhynouti. Ale za jakým

skutečným účelem takové vášnivé protesty se dály,
svědčí nejlépe osud přednášky universitního professora.
Co tedy chtějí tito lidé od university, když odpírají vy
slechnouti ta slova, která se týkají tolik záležitosti děl
nických?

Bezuzdné řádění kapitalistických lichvářů. Žádné my
šlenky o blahu celku, žádné snahy lidumihné! Hlavním
jejich heslem jest prospěch vlastní kapsy. V Paříži se
nátor Měniér vylíčil ministru spravedlnosti nesnesitel
nou situaci trhu cukerního, která byla způsobena tím,
že dvě firmy zakoupily veškeré nynější zásoby a tím
způsobily skandální stoupání cen. — V New Ýorku trust
máslařů loni zničil několik*set tisíc liber másla nejlepší
jakosti, aby vyhnal ceny do výše. U San Franciska v
Kalifornii házejí se do moře denně lodní náklady růz
ných plodin. Všecky kalifornské plodiny prodávají se
na východě levněji a v lepší jakosti než v samotném
San Francisku. kde přijdou na trh jenom odpadky. -
Ovšem že pro chytré manévry bohatých lichvářů i v
Evropě jsou některé plodiny dražší v krajích. kde se
pěstují, než kam se vyvážejí. Zkrátka ceny jsou řízeny
bezcitnými manévry sobeckých vykořisťovatelů.

Chvtří pokladníci. První pokladník soc. dem. spolku
štukatérů Jan Schaberle v Šufhůzách udal. že byl vo
svém bytě přepaden dvěma muži, kteří jej svázali na
rukou a na nohou. Konečně im prý uloupili 500 mnreb.



Policie však zná svoje Pappenheimské a proto pro
vedla domácí prohlídku. A ku podivul! Penize našla
v koutě šatníku. — Též v textilním svazu se kradlo.
Na sjezdu tohoto svazu v Lipsku pověděl to pokladník
Zehms: »Rozličným způsobem ztratily se též peníze. V
jednom případě byla věc tak zvláštní, že jsme mosili
nevěrného funkcionáře odevzdati státnímu návladnictví.
By! odsouzen do vězení na šest měsíců. Jiný opět »ztra
til< 300 marek. Ve Slezsku udál se podobný případ. Ko
nečně jsme myslili, že v osobě soudruha Oanleitera
isme získali výbornou sílu. Ale i jeho pokladna byla
»vyloupena« a zase jsme něco ztratili.« Soudruh Herden
veřejně si stěžuje, že revisoři nekonají »nikde« svých
povinností, že ani nerevidují uzávěrku. Aniž by se do
spisů podívali, vše podepíší.

Katolická útulna pro České učně ve Vídni (II. okr.
Schitzengasse čís. 30 v budově českého kláštera) spro
středkuje bezplatně místa českým učňům u rodin vý
hradně křesťanských a vykonává nad nimi pečlivý do
zor. by jejich mravnost a zdraví nevzaly úhony, V ne
děli shromažďuje hochy ve svých besídkách k poučným
přednáškám a ušlechtilé zábavě, kde nabývají jakési ná
hrady za blaživé radosti otcovského domu. Útulna sna
ží se svěřenou mládež náboženským vedením mravně
povznášeti, by nezabředla k zármutku rodičů do bah
na velkoměsta. Správa ústavu dbá usilovně toho, by se
učňové vzdělali odboroyě, by jednou dovedností a zdat
ností v řemesle mohli snáze soutěžiti v boji o skývu
chleba. Rodičům katolickým, kteří posílají své syny do
Vídně na učení, doporučuje se vřele, by se s plnou dů
věrou obrátili na Útulnu a sdělili v dostatečně znám
kovaném dopisu, jakému řemeslu míní se hoch věno
vati. přeje-li si umístění v české či německé rodině a
pod. Upozorňujeme. že místa elektrotechniků a strojních
zámečníků těžko lze obstarati a jen za těžkých plateb
ních podmínek. K dopisu přiloží se 10hal. známka na
odpověď. Před odpovědí neposílejte hochá do Vídně.
— Hoch může též po několik nocí přespati v Útulně za
mírný poplatek.

Soc. demokratické šarlatánství. Napřed slibovali so
ciální demokraté, co všecko vymohou lidu v parlamen
tě, budou-li zvolení za poslance. Když však lidový par
lament měl zmírniti způsobem zákonným drahotu, rudí
poslanci místo účelné práce hnali své poplatníky do po
uličních demonstract a bojů »proti drahotě«, čímž sami
dali na jevo, zda skutečně splní své sliby v parlamentě.
Lacinou demonstrací totiž dovede »luštiti« sociální 0
tázky i občan, který není poslancem a který tedy nemá
tolik vlivu, jako parlamentní sbor zákonodárný. Draho
ta však od té doby stoupala úžasně dále, kartely měly
bohatou žeň, tyly z bídy lidu. Ale soc. demokracie ve
své chytrosti již nechala demonstraci, ačkoliv poměry
snesitelnější před tím prohlašovala za neudržitelné. Kar
teloví a bursovní mecenáši rudé internacionály totiž
by byli nesli nové, věcnější manifestace velice nelibě.
— Nastal čas válečný. Poměry dělnictva zhoršily se tím
tak velice, že celé předchozí desítilett toho nepamatuje.
O protidrahotních manifestacích však nyní soc. demo
kracie nemluví. — Mávala aspoň nad hlavou offensiv
ním mečem, poukazovala na resoluci mírovou, jaká byla
usnesena v Basileji. Když však hrozilo nebezpečí že
by přišli soc. dem. poslanci o své diety, najednou lvi
zkrotli tak, až jejich zbabělost působila přímo komicky.
— Nyní postupuje vláda dále v provádění svých vo
jenských plánů. A co dělá »revoluční« a protimilitari
stická soc. demokracie? Couvá statečně před vládou
dále jako Turci před Bulhary. Veřejnost čekala, jak se
soc. demokraté chopí obstrukčních prostředků. —Zatím
»radikální obstrukčníct« jenom se snaží mobilisační
předlohu opraviti. Posl. Liebermann nazval obstrukci
zločinem, »Arbeiter-Zeitung« jmenuje slovinskou ob
strukci »ješitnou nestydatostí, k vůli které parlament ne
může konati své práce«. Soc. demokraté jsou proti ob
strukci! Pojednou tedy vidíte hotové beránky. Vláda
pouhou hrozbou, že zbaví veliké Ivy diet, provádí uti
šení veliké.

Zločlenost v Americe. Dne 26. listopadu odsouzení
v New Yorku čtyři židé, kteří byli usvědčení, že za
vraždili žida Rosenthala. Mají býti odpraveni dne 6.
ledna r. 1913 v elektrické židli, Všichni náleželi k vra
žednické četě »Velkého Zeliga«, který byl také žid, ale
před sensačním soudem byl zavražděn. Noviny, které
měly mnoho židovských insertů, jmenovaly zločince
vymyšlenými jmény. — Newyorkský list »Times« dne
28. listopadu přinesl k případu tomu článek z péra ne
katolického návladního Mossa (staršího právníka a po
licejního odborníka). Moss pronáší těžké výtky netoli
ko povšechně proti škole nevěrecké, ale přímo proti a
merickým školám veřejným (public schools). Praví, že
celá vražednická společnost Zeligova skládala se z mla
diků. kteří prošli školy veřejné, a že žádný z nich ne
může se nazývati občanem nevzdělaným. Moss pokra
čuje: »Ale toto jejich vzdělání, které má ducha vésti ke
slušnosti a jakémusi stupni praktické způsobilosti, ne
učinilo z nich dobré občany, ale špatné. My dnes si
vychováváme podobné Zeligy v New Yorku po stech.«
V dalším líčí dr. Moss nezvedenost mládeže v New Yor
ku, jak si zakládá kluby, jichž ideálem jsou kriminálníci,
a jim dává jména jako »the young toughs« (mladí trha
ni). the young crooks a pod, a pak praví doslovně:
»Jinými slovy, do těchto mladíků — odchovanců to ve
řejné školy. pamatuj si — nebyl vpraven tdeál přesa
hující výše ideálu kriminálníka. Dobráckéobyvatelstvo
New Yorku by žaslo, kdyby znalo prohnanost skrýva

níků přítomné generace. Tento stav, jenž nám odcho
vává hrdlofezy (gunmen), jeví se co nejvážašiší pro

blem, čelící našemu městu. Tito hrdlořezové jsou hoši
z public school, »gangsters« jsou hoši z public school,
žaláře jsou dnes plny hostů z public school a tisice dětí
z public school jest na svobodě, jichž uvěznění zmačně
by prospělo veřejné bezpečnosti.. — Kde však se vy
chovávají v Americe děti ve školách, konfessních, tam
se ostře rýsuje veliký rozdíl. Proto není divu, že vyni
kající Američané takové školy obětavě podporují. Vidí,
že Americká rozumová vyspělost jest mečem dvojseč
ným, jehož ruce sobců mohou chytře zneužíti na škodu
lidstva. Aby však se staly kulturní vymoženosti obec
ným požehnáním, jest potřebí svěřiti je k užívání li
dem nábožensky vychovaným.

Skvostné umělecké dopisnice vydal právě »Český
pomocný zem. spolek pro nemocné plicními chorobami
v král. Českém« ve prospěch dokončení stavby sana
toria na Pleši. Dopisnice tylo provádí podle návrhu
mistra Šimůnka známý grafický ústav »Unie« s nej
větší péčí. Objednati možno-“Bo 6 hal. s | přiloženou
známkou na poštovné v kanceláři »České Loterie« pro
dostavbu sanatoria na Pleši, Praha, Karlovo nám. 32.
Používání těchto nových dopisnic bude povinností ka
ždého nejen k vůlí jich nejvýš vkusné a umělecké ú
pravě, ale hlavně k vůli jich účelu. Vzhledem k tomu
stanovena jest tak nízká cena takřka režijní. Obchod
nici, trafikanté, objednejte si je pro svůj sklad obratem
s příslušnou slevou.

A zase zpátečnické obrázky z pokrokové Francie.
Časopis »Matin< uveřejnil zprávu vydanou tyta dny J.
Moreuem, předsedou vyšetřující komise, ustanovené k
tomu, aby vyzkoumala stav francouzských pracháren.
Ze zprávy vysvítá, že se k výrobě bezdýmného pra
chu pro francouzskou armádu neužívá čisté bavlny, ja
kou chemikové odporučují, nýbrž rozmanitých bavlně
ných odpadků, které se hlavně kupují u hadrníků. Je
to k vůli úspoře. Vláda sice povoluje peníze na bavlnu
čistou, ale přebytek někde uvízne, neznámo v čí ru

vrchu pokryty bavlnou čistou, ale uvnitř obsahuji sta
ré košile, punčochy atd. Aby však to nebylo znatelné,
barví se odpadky chlorem, takže jsou bílé. V tom právě
vězí závada. Dostane-li se chlor do směsi, z níž se
prach vyrábí, musí to míti za následek rozklad pra
chu. Komise nařídila jisté změny, jimiž se má příště
výroba říditi, ale změny tyto mohou se provésti teprve
tenkráte, až vyprší nynější kontrakty s židovskými do
davateli, jimiž jest vláda vázáná. — Kdyby byla ve
Francii »rovnost«, volnost« (tak často hlásná) skuteč
nou věcí, pak by jistě demokraté měli chuť takovou
republiku hájiti. Ale protože toho hesla užívají nejra
ději despotičtí švindléři, má republikánský režim veli
ce silnou oposici v lidových vrstvách. Že Francie nut
ně silného vojska potřebuje, patrno z neustálého nového
zbrojení. Leč vojenská moc přes všecka ta opatření
zemdlévá v slabině nejcitlivější. Francouzští obyvatelé
totiž čím dále světleji dávají na jevo, že fim obrana
vlasti není po chuti. Čas od času dochází tam ke vzpou

vojenských desertérů skoro 2000, a reservistů nedosta
vilo se k cvičením 4000. R. 1910 již bylo desertérů 2600
a ke cvičení se nedostavilo 10.000 vojímů. Jak by do
padla hrdá republika, až by některý »byrokratický« stát
podnikl proti ní útok? ,

Česká banka fillálka v firadci Králové úřaduje dne
31. prosince pro strany pouze do 12. hod. dopoledne.

Paedagogický týdenní kalendář. Svabo-Václavská
Matice Školská vydá svoji Výroční zprávu 'za rok
1912 ve spojení s paedagogickým kalendářem v ú
plně nové úpravě a s širším obsahem. Upozorňujeme
tudíž vld. duchovenstvo, jakož i všechny příznivce, že
počneme tento rozesilati v prvé polovici ledna 1913.

Do okresů Žamberk-Lanškroun a Ústí nad Orlicí.
Naříkáme často, že naše česká práva bývají šlapána.
Leč bohužel v mnohých případech příčinou toho jest
naše liknavost a lhostejnost ve věcech národních. Je
známo, že za dnešní doby důležitou věcí je naše poji
šťování. Máme v Čechách mnoho různých pojišťoven
českých, ale jsou zde také pojišťovny německé, které
velkou radost mají z toho, když mohou v českých osa
dách prostřednictvím dobře honorovaných agentů a Ss
politovánín musím říci, že v mnohých případech pro
půjčí se k tomu i český člověk), vylákati hodně peněz.
To se jim dobře daří, zvláště na venkově. A proto, kdo

za jakoukoliv příčinou pojistiti se chceš, hleď se dříve
o tom ústavu, který se ti nabízí, náležitě informovati.
abys věděl, koho svými penězi podporovati budeš. Za
dnešní doby jest možno najíti vhodnou českou pojišťov
nu, neboť dnes podobný nějaký ústav pojišťovací stává
v každém okresu. Jinák ovšem bylo ještě asi před 25
roky. Kdo tenkrát pojistiti se chtěl. tomu bylo lhostej
no, kde pojištěn bude, záleželo mu hlavně na tom, kde
bude míti větší výhody. Za podobných okolností vznikla
ve východních Čechách v našem kraji požární pojišťov
na v Králikách. Založena byla na podkladě opravdu li
dumilném, takže členové její byli a jsou dosud v pří
čině vedení a odhadování škod požárem způsobených
úplně spokojeni, což vedoucím jejím orgánům zajisté
slouží ke cti. Pojišťovna tato má ve shora uvedených
okresích v Čechách a v některých sousedních okre
sích ina Moravě téměř 50 procent svých pojištěnců če
ských. Správa pojišťovny této jest však úplně němec
ká a jako taková posílá veškeré tiskopisy, jako pojišťo
vací archy, stvrzenky atd. do českých obcí úplně ně
mecké, jakož.i komise, ať již za příčinou zvýšení po
listky nebo ku vyměřování škod požárem způsobených
vyslané, musf se v českých obcích dorozumívati se
svými pojištěnci prostřednictvím tlumočníka. Zajímavo

, Matolickýponěčníústav

„Úvěrnídružstvo Eliška“
v Hradcí Králové (Adalbertinum).

úrokuje vklady 4: —B9; .

Ukládati možno nám spořitelnoubez.
Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty

záložen.
však, že stanovy jsou v jazyku českém, ty i tiskopisy
v prvních letech, jak pamětníci tvrdí, byly tisknuty če

sky. Teď však nikoli a my jsme k tomu mlčeli, Apro
to z těchto zde uvedených příčin vzali jsme si za ú
kol a vyzýváme předně sl. obecní zastupitelstva těch

cí, kde pojišťovna králická má své členy, pak pány
učitele, hhsičské spolky i každého českého člověka
vůbec, aby pracovali k tomu, aby v každé české obci
v Čechách i na Moravě, kde tato pojišťovna jest za

stoupena, vyhotovili si žádost. Důvěrník pojišťovny by
ji dal všemi členy podepsati. Aby si uspořil práce, bude
nejlépe, aby členové připojili své podpisy při placení

pojistného. Ať se tlumočí naše přání, by veškeré tisko
pisy do českých obcí posílány byly české. Komise, ať

již za jakýmkoliv účelem do českých obcí vyslané,
nechť český jazyk ovládají. Žádosti buďtež zasílány na

adressu: Sbor dobrovolných hasičů v Kunčicích u Ky
šperka, Čechy. Odtud je pošleme správě pojišťovny do
Králík hromadně. Doufám, že to bude míti lepší účinek,
než kdyby se snad trousila jedna po druhé a proto
chopme se práce. Čím víc, tím líp. Prosáme však, by nám
po novém roce byly ihned poslány, aby byly na místě
do valné hromady, která se koná v březnu.

Domácí válka mezi soc. demokraty. Nynější roz
štěpenci rudí a bývalí spojenci (autonomisté a centra
listé) se velmi dobře znají. Volný soc. demokrat. po
slanec Stark učinil na vládu dotaz, zda chce vyzvati
ministerského předsedu, aby sněmovně sdělil, mnoho-li

dostává rudý tisk od vlády na paušálech. Pamatujme,
že Stark praktiky svých bývalých spojenců dobře zná.
Ovšem vláda neřekne nic. — Na svazovém sjezdu ne
mocenských pokladen ve Vídni hnal se jistý centra
lista na autonomisty židlí a zasadil ránu autonomistovi
Kytnerovi z Brna. Před 14 dny podnikl centralista No
votný vražedný útok na autonomistu Černého, poněvadž.
jím byl ve službě železniční šikanován, pronásledován
a na výdělku poškozován. Novotný přišel do bytu Čer
ného a střelil po něm z revolveru. K takovým důsled
kům vede socialistické učení o »rovnosti, volnosti a
bratrství«. — Autonomističtí poslanci Svoboda a Fili
pínský vynadali centralistickému sekretáři Krestoví
»routinovaných cikánů«. Kresta jim to oplácí a vzka
zuje jim v »Proletáři«: »Chcete-li ale ze mne udělati
routinovaného cikána, tu pravím, že by tento název
svědčil lépe vám a jistě timto nebude vám ublíženo.
Poslanče Svobodo, což se již nepamatujete na výrok,
který jste učinil před větším počtem osob. kdy jste
řekl: »Teď je nejpřKežitostnější doba Vaňka z Brna
vyhrati?< Dokazoval jste různými směry, že je to »ne
čestný muž« a to samé učinil jste v plenárce před čtyř
mi sty důvěrníků. Do dnes jste ale dělnictvu nezodpo
věděl, zdali jste mluvil pravdu, anebo jste lhal. Vy,
když jste viděl, že by korejtko mandátové vám se
schlo, tu jste zkroušeně vousatého Vaňka prosil za od
puštění a dělnictvo vašimi ošemetnými výklady stále
klamete. Jak se takovým lidem říká, to snad posla
nec Svoboda bude vědět.« — Rozvadění soudruzi vy
čítají si navzájem klamání a obelháříní dělnictva.

Nálezy z křesťanské doby Egypta. Dnešní Egypt
je mohamedánský, nechybí v něm však dosud památek
na dobu křesťanskou. Tak našel před nedávnem kon
servator alexandrijského musea Breccia v mešitě Abu
Liba, mezi Kafr Davarem a lyblckou pouští překrásnou
vázu a viděl na první pohled, že váza je z doby kře
sťanské, Na otázku, odkud váza je, dostal odpověď, že
je z Abu Oirgehu, ze zříceniny v poušti. Prof. Breccia
pátráním v Abu Úirgehu se přesvědčil, že kopání bude
tam míti úspěch, a proto dal tam kopati. I byl vyko
pán starý křesťanský chrám, vystavěný ze zbytků fa
raonských budov a v jeho kryptě se našla řada cen
ných fresek „které nyní zdobí alexandrijské museum.
Fresky jsou asi ze čtvrtého století po Kristu. Na jed
né je anděl zvěstující, oděný v drahocenné roucho. To
to roucho je téhož rázu tkaniny, ve kterých našly se
zabaleny mrtvoly egyptských křesťanů. Na jiné fresce
jest obraz Kristův s vlasy jak uhel černými a orientál
ním výrazem v obličeji. Nejzajímavější je obraz před
stavující jakéhos světce v ráji. Krajina ráj znázorňující
je tatáž, jako se našla před tím na několika freskách
v Malé Asii — důkaz to. jak striktní a daleko rozšířený
byl konvencionální ráz křesťanského umění. | Fresky
jsou nyní vystaveny v rmseu v Kairu.

e

Věnujtejednukorunuveprospěchstavbynamatoria
maPleši zakoupenímjosn -ČeskéLoterle«.Jest to ná
rodzí povisnosti!

Všude rozšiřujte
a podporujte

katolický tisk!



Našim spolkům
a organisacím!

Upozorňujeme, že

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové
má ve svém skladu bohatý výběr

plesových
pozvánek

vzorů jednoduchých i skvostných,
úpravy vesměs elegantní, ceny
levné. Zakázky vyřídí svědomitě
a rychle. Prosíme všecky kato
liockéspolky a organisace, aby se
obracelyna diecósní svůj
podnik katolický, jenž
není ani. soukromý ani akciový,
a veškeren výtěžek svůj
odvádí na podporu kato
Jické organisace. H

Přinášíme-li svými podniky adalbertinskými krajní
oběti katolické věci naší, zajisté po právu pro
síme © podporu naši katolickou veřejnost.

Svůj k svému!

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

w Hradci Králové, Svatejanskénám.č. 70.

o...
č..ťv.

Zařizování Velkosklad

elektrického Justrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

= a přístrojů
Dynama js k vaření

Motory. i, ne a topení.
Žárovky: e = Instalační“ : materiál za

Osram, tovární ceny
Tun ,

Tantal Solid. obsluba.
Rozpočty zdarma. — Ceny levné.

Zánovní nábytek
sestávající z úplné ložnice, jídelny,
salonu a kuchyně za značně sní
ženou cenu se ihned prodá.
Bližší sdělí paní Marie Řeháková,

domovnice v domě č. 412.

Hradec Králové, Chmelova ulice.

Příležitostný prodej.
v plech. lahv,
za 80 4 50

haléřů.
Viěude k do

stání.

Nejlepší cídidlo na kovy.
Žádný přípravek vodový.

Nezapomeňte, že

15.
jest tah „České loterie“ ve

spěch stavby sanatoria na
leši. Zakupte wěme a do

poračte svým známým losy
tyto po 1 koruně, kdekoli
v trafice, obchodě neb přímo
v kanceláři - :

České Jvterie, (Praha, Karoro náměstí

stoupencům našich organisací,
Odporočujeme vřele křesťanský český závod

vyšívadek a čidok »Záštita< v Chrasti
u Chradimě,

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepvcbové i jednoduché vzorně ob
stará „Záštita“. Vad. duchovenstvo naskytá se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaračené dle
předpisu za ceny mírné. Učiňte objednávku na
zkoušku a budete jisté spokojeni|

ORp*>Odporačujte ve svém okoli! =)

PAMÁTKY
a vhodné dárky

k první sv. zpovědi, av. přijímání a
biřmování, k missiím a k velikonoční
zpovědí, symbolické obrázky, obrázky
svatých, modlitební knihy ve skvost
ných vazbách a různých cenách,
růžence. obrázkyv upomínku
na av. křest

v cenách levných na skladě má —

Družstevní knihkupectví
nakladatelství, závod hudební a papírnietví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Prml český katolický zárod te Yldní

František Ruber
„ Dílna ku vyšívání

Ma n zhotovení ko
— stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.
Vídeň,

© vn 0., Kaiser
strasse 5., vedleLa
saritského chrámu

Páně.
Na ukásku zasílá
se vše franco.

firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB „„Wzájemnost““ mm
OWv Hronově čís. 186. "08
— Vývoz lněného a modnmiíhozboži. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k zímní sezoně:

Modní látky vlněnéi prací, dámskéi panské
plátna, damašky, obrnsy, račníky ZefÍmy na košile,
— — daty atd., překrásných modních vsorů. — —
m" Výbavy pro nevěsty “"U8
aa levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
ohvalných u.nání. — Objednávky v ceně přes 20 K zasí

láme vyplaceně. 1 balík 40 m zdytků vkusně rozdružených== za18K. ===
Obdržítele mejlepší: | řesť.-sociál. podnik!
ORB* V podniku tomto lze též bespočně uložiti "Mp
vklady proti G6,úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemakého výboru král. CeskéhoZZ.) Ha ZemskéhoSvazu.| <a

Hudebniny starší
pro piano nebo harmonium
prostřední těžkosti

se levně koupí.
Dotazy zodpoví administrace t. listu.

eČlověkbez

Svobodné vůle i
Tento název nese nová důkladná
kniha Dra Josefa Novotného.

. Spis tento jest znamenitou vě
deckou zbrojnicí v boji katolíků

proti domněnkám
Volné Myšlenky.

Kniha probirá:

monistický názor světový,
původ světa od Boha,
existenci podstaty duchové,
determinismus a indeterminismus,
mohutnosti duše,
svobodu lidské vůle,
názory Dra Krejčího a Dra Ma
saryka,
theorii Lombrosovu o zločincích,
vliv charakteru, okolí, motivů,
společenských poměrů atd. na
volbu člověka
atd.

Stran 251. Cena 3 K 20 h.

Objednávky vyřídí

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové.

N ová D2
| pokladnice
česk. humoru.

Právě vyšla sbírka humoresek různých
autorů pod názvem:

Veselé chvile

Na 256 stranách shledá čtenář 30 vy
braných, výborných statí humoristických.
Jsou zde uloženy velice svižné povídky a
částečně satiry, které upoutají každého
rázem.

Z obsahu vyjímáme:

Husy a paní-í-í.
Zajíc s dvojí omáčkou.
Aprilová pohádka.
Jak stréček Nesvajba bele jednó nemocné.
Pan delechtor.
O chometách neboližto vlasaticích krátká

a gruntovná explikací.
O pominatí chomety, hvězdy veliké, na

učení krátké.
Paní móda.
Zlodějská obec.
O morním povětří zkaženém a náramně

záhubném krátká a grantovná explikací.
Zbědovaný vodník.
Divoká kupní historie.

(ena knihy vpěkné úpravě2 K20 k.
Objednávky vyřizuje obratem

Družstevní knihkupectví
v HEradelKrálové.

"=



v moderních rámcích, nejrůznější umělecké
výrobky, kříže, sochy, rámce a lišty nej
novějších vz>rů a provedení odporuč uj e

od roku 1891 renrm“vaný
a papírnický.“ig

Na skladě veškeré druhy papíru, psací, kreslicí a
školní potřeby, alba, kassety dopis. papírů, kalendáře,

NÁBYTEK
KOBERCE

koupíte nejvýhodněji co do jakosti i ceny přímo
v osvědčených závodech firmy

AD. NOVOTNÝ a SPOL.
v Týništi Ma0.

Zástnpos:Hynek Kodym, Vinohrady, Bla
nioká ulice čís. 6.

Sklad též: Olomouc, Česká ulice 18.

O výhodách se vědčíte, dopíšete-li si hned
o náš nový obrázkový cenník čís. 60.

XGB: XRSD X EBD XABDX REDX

žJan Horák,*
$ soukenník
x v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na potádání vždy

die roční oniseny kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cotná mzmánRÍ zvláště z kruhů vele

JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé 00
sluze mche ryze křesťenského závodu za

dobu vice než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku,

ge látkynataléry.
M

Xi
M

Ň

i

XA6BX

Téžna oplétkybezzvýšení cen! š
Cab XGSBX583 X BETX5BAX

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé spousty prolhaných brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvabami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„P
E< ÚVAHYa

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

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.
Při hromadných objednávkách poskytujeme

až 60 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudí“ může si každť

koupiti hojnost v.dělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až neplátelé protikatolickémi letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědoraovati. aby pro případné útok byli
ozbrojení. ©Pracuje-li 6- nep'átelském tiskem na
zkáze církve tak h uževnatě, jest rozhodně potřebí
vytrvale státi na stráži. Luskavé Čtenále prosíme,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
jest uveden na obálce toboto čísla, Objednávky
obratem vyřidí

administr4ce „Časových Úvah“v Hradci Králové.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje ae

první a mojstaršíudbené dílna pasířakáRarla Zavadila
nástupce Antonín Zavadil

v Hradci Králové,
v nově zřízených:místnostech, Čelakovského tř.

(za živnostenským domem)
ka zhotovení veškerých ke«
stelních nádob ze uříbra,

bronau a jiných kovů, od nejjednoduššího do zejskvostněj
šíbo provedení, v každém

vzorku a ryze církevnímslohu.
Všepřez ě, čistěa důkladně

shotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnémp dn
thovenstvu práci trvalou A
uměleckou sa oeny příměřene.

Veškeré vzorky jsou Jebe
Blskupakon Milostí rovido
vámy.

Mežní nádoby v obni
alatím sa COBYV levne.

Veškeré opravy nádob ko
mtelnich sc ry. le, řádně a
levné vyřizují.

Vše mnaflám jem posvěceno.

v „ro „ nákresy i
hotové sbuží na u o

m 08 mělou.

Chudším kostelem možze splácet bez přirážek.
OR“Staodporučeníačestnýchuznáníporace.

Prosím veledůstojné duchovenstvo ©laskavou příseš
a důvéruzávodudomácímu.

doporučujirychlé alevné provedení
odznaků opolkových atd.

Jos. B.Veselý,
stavitel varhan a harmonií

v Hoře Kutné ———
závod varbanářskývolodůst.

S hovonstvu slev. "Patrenátetmúřadům.
Co mistr závodů provádělstavby varhan: ve velechrámu sv.
Barbory v Hoře Kutné,v koncertní síni na jubilejní výstavě
v Praze, které byly nejvyšší cenou vyznamenány, v Tambově
na Rusi s ve čtyřech chrámech Páně ve Varšavě, v Buda
pešt'. na Prsatu - Rjeka, opravu varhan v kathedr. chrámu
Páně v Saratově na Rasi a mimo tyto v mnoha jiných

v Čechách.Stavby a opravy varham a harmonií
všech soustav se provádějí přesně a levně. Zároveň dopo
ručujesvůj hojně zásobený sklod plan a pianin
osvědčených firem. Opravy a ladění jich se přijímají a se

zárakou provádějí.

Jmenován c. k. kraj. soudem v Hoře Kutné stálým přísežným
soudním znalcem.

Ignáce V. Neškudla syn
i (protokolovaná Úrma)

jv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Hoškudiy, [arále vo Výprachttsleh)

Mdoporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,|
spolkových praporů a kovového náčiní

ř Cenníky, vzorky i roucha hotová as ukázku
F »* na požádéní franko zašlou.

Drožsterní knibřapecirí,
| nakladatelství, závod budební
i === ADApirnicÍVÍzm

v Hradci Král, Adalbertinum,

———blahopřeje
k nastávajícímu

novému roku
všem svým vzácným příznivcům a zákaz
nikům. — Těšíme se, že přízeň nám až
dosud projevovaná bude nám ij v novém
roce neztenčeně zachována. — Doporou
číme se posloužiti Vám ve všech literárních
potřebách a ujišťujeme Vás, že snahou naší
bude, abychom ctěným příznivcům v každém

ohledu dle možnosti nejlépe vyhověli.

Sebe menší objednávce věnuje se největší
pozornost.

Svůjksvému!<=

PAM i KAZARAZRKA O FARA Zahdbtahdké btásďkde

Růžencová rozjímání
kteráo kněžskýchexbrciciích v Hradci
Královékonal spiritdál Jan Černý,

vyšla pod názvem:

Rosa mystica

(ena výt. brož. 2 i
(Bližší v kulturních' jiskrách t listu.)

Duch
katolické

Obnovy:
Sepsal

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

pro každou dobu.
Stran 722. Cena 4 K.
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Důsledky rozvodu.
(Dle Fousegrivovy knihy >Mariage et union libre.)

Roku 1877 Naguet tvrdil, že, »kdyby rozvod
existoval a byl snadno proveditelný, cizoložství
by bylo řidší i mezi neženatými.« Dále, že »počet
tajných spojení by se umenšoval a tak i počet dě
tí, jichž tato tajnost zbavuje vší záruky«. V jeňo
očích »nový zákon by nikterak nerozpojoval do
mácnosti ... měl-li by nějaký vliv, bylo by to
zmenšení rozdvojení.«

Toto proroctví podnitilo vynikajícího statisti
ka Bertillona, aby zkoumal vztahy zákona o roz
vodu s ruznými sociálními zjevy. Dusledky práce
Bertillonovy sice nepotvrdily všech nadějí Nague
tových. ale jinak byly jim dosti příznivy. Progno
stikon Bertillonovo dle toho znělo, že zákon roz
vodu ve Francii nebude míti na počet rodinných
rozepří absolutně žádného vlivu. Počet ten snad
po provedení zákona časem stoupne, ale od jedné
periody k druhé nebude žádného náhlého vzrustu.
Po prohlášení zákona rovněž počet rozvodů prý
stoupne, ale potom bude se umenšovati, až do
stoupí své normální úrovně, která bude o něco
vyšší úrovně dnešní. A tak podobně šťastnou bu
doucnost prorokoval Bertillon novému zákonu.

Jak se jeho proroctví vyplnilo, vidělo se za
19 let. Louis ILegrand zaťukal též u statistikuv
a výsledky jeho studia mynídokazovaly, že pro
roctví Bertillonovo se nijak neuskutečnilo. Počet
rozvodů po prvém stoupnutí nejen že se nikterak
neumenšil, ale nepřestal; růsti a to nepoměrně
vzhledem k číslu dříve udanému o manželském
odloučení. ©Neblahý 'vliy zákona o rozvodu na
manželství je tudíž ze zkušenosti prokázán.

Postup manželské nestálosti má ovšem pří
činy obecné, ježto se jeví všude v civilisovanér
světě, ale jeho urychlení je znatelno ve Francii
a to po zákonu rozvodu. Zajímavé poznání stati
stické, konstatované Lemairem je pak i to, že po
stup rozvodů je rok od roku tím rychlejší, čím
kratší je doba manželská. což zdá se býti dika
zem, že mnoho manželů se rozchází dříve, než
byli by se vážně pokusili o poznání, sblížení a
srovnání, a i toho, že snadnost, kterou jim zákon
rozvodu skýtá sledovati prvých popudů jak ná
klonností, je nijak nepodněcuje, aby se o poznání
a sblížení starali. Ze všeho je patrno, že rozvod,
který se ve Francii jeví škodlivým, při nejmenším
mení prospěšný, a že nelze nijak v něm prostředek
viděti, který by podporoval stálost manželství.

Rozvod měl, dle Nagueta, i cizoložství umen
šiti. Neboť, proč oddávati se lži a klamu, když zá
kon poskytoval možnost poddati se vášní? Nuže,
co nám praví suchá čísla, statistika? Po r. 1884
je značný vzrůst cizoložstev, až se zdvojnásob
ňuje. ©Stoupenci rozvodu ovšem míní, že tento
vzrůst nedokazuje, že by vskutku bylo více cizo
ložstev, což jim Fousegrive liberálně připouští, a
le rozhodně dokazuje tolik, že zákon rozvodu ne
zlepšli manželské morality.

Ale snad měl rozvod vliv na nezákonitý po
čet narození, na zločiny proti dítěti, na touhu po
sňatku? Nezdá se. Billia v díle zasvěceném obra
ně rodiny a otázce rozvodu na základě belgické
statistiky ukazuje ovšem, že poměr nezákonných
porodů roste následkem umožněného rozvodu,
Důkaz by však mohla poskytnouti jen Francie.
Ale z dat udaných nelze ovšem konstatovati
vzrůst nezákonných porodů, ale je to spíše násle
dek zmenšení zákonné natality než vzrůstem na
tality nezákonné.

Zbývá tu ještě promluviti o sebevraždě, která
je též znamením mravního rozkladu. Již Bertillon
poukázal na to, že mezi rozvodem a samovraždou
je nápadný vztah. Tu, kde je rozvodů málo, jest i
málo sebevražd — a obráceně. Jak se rozvody
množí, množí se i sebevraždy. Samozřejmě není
to sebevražda, která ovlivňuje rozvod. Je tudíž
možnost jen dvojí: buď oba zjevy jsou účinkem
téže příčiny, nebo rozvod vskutku má vliv na sa
movraždu. Bertillon se rozhodl pro prvou hypo
thesu. Proti němu vystoupil sociolog Durkheim.

Z prací Bertillonových (otce) vskutku je zná
mo, že ženatí muži méně se vraždí, než svobodní.
Manželství, vzhledem k samovraždě, zdá se bý
ti jakousi ochranou. Durkheim, studuje 'tuto, ini
munitu u obou pohlaví, byl přiveden k poznání,
že immunita byla jiná u muže, jiná u ženy, a že
měnila se jak se měnil počet roztržek manželství
rozvodem. Důsledků, jichž tento sociolog vyvo
zuje, není možno tu obšírně uvésti. Tvrdí, že to,
co se proti sebevraždě staví, je vše to, co utváří
člověku souvislé a solidní prostředí, kde by mohl
žíti jistě a klidně. Co však sebevraždu podporuje,
toť onen stav nestálosti, která je znamením nedo
statku vnitřního pravidla, neexisence nebo smrti
všeho zákona, toho, co Durkheim nazývá anomle.
Silné ethnické tradice, jako jsou židovské, pevné
dogmatické přesvědčení, jako je u katolíků, vy
tvářejí atmosféru příznivou k uchování lidského
Života; rodina zase, rodina úplná, kde děti obkli

——

čují krb po boku rodičů, vytváří rovněž atinosfé
ru našemu životu příznívou. Vše, co tyto klidné
a zdravé atmosféry ruší nebo ničí, protože jsou
klidny, je neprospěšno životu a pudí ksebevraždě.
Rozvod, niče rodinu, musí tudíž míti vlív na se
bevraždu. a díváme-li se na sebevraždu jako na
zlo, a jinak nemožno, nemůžeme se ubrániti pro
hlášení, že rozvod je neblahý, a tak nedovoleno
je s Bertillonem tvrditi, že zákon rozvodu by byl
bez vlivu na mravy. Zákon ten jest ovšem sám ú
činek jakési poruchy, ale sám zase vytváří po
ruchy nové. Začíná jako výtvor, ale brzy stává
se činitelem, činitelem rozdvojení, nesváru, záště
a smrti.

nachází své záminky nebo své důvody jen ve
výlučné péči, již manželé mají o své vlastní ště
stí, štěstí, jež možno jest jen na útraty a škodu
jich potomstva? Starost o děti a jich štěstí jich
netrápí, a sobecké štěstí vlastní manželu aspiru
jicích na rozvod je jim nad štěstí bytostí, jimž ži
voty dali. V egoismu, a nikde jinde, čerpá rozvod
potravu svým kořenum! A egoismus ten ukojením
jen roste a všude zanechává neblahé stopy. V té
chvíli, kdy rozvodem byli manželé posílení v ná
hledu, že jen oni sami jsou posledním cílem svého
manželského svazku. v té chvíli počnou zanedbá
vati dítě, báti se jeho zrození, nebo začnou sí i přá
ti jeho smrti. Toť to, co projevují sociální hříchy
Zolou v »Plodnosti. líčené, dobrovolná neplodnost,
praktikování abortus. Nic logičtějšího, přípustíme
li principy manželského egoismu, o něž se opírají
všechny argumenty stoupenců rozvodu. Ale nic
také tak zřejmě neprokazuje škodlivost těchto
principuv a důsledně i zlodějnou vrátkost základu,
na němž Naguet, jeho předchůdci i nástupci chtějí
vybudovati svou budovu anarchickou a antisoci
ální. — Lkš.

Kostelní práve
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a Bolidně provádí

SOSEEF MIKULIEC,
„ uměleckýzávod v Hradci Králové
Četná usmání od vlď. duchov dřaděk disposi «

Sociální besídka.
Živnostenský výbor poslanecké sněmovny,

projednávající návrhy o dodávkách armádě a stái
ním úřadům, usnesl se, by živnostníci při každém
vypsání dodávky, mající pro ně význam, byli vy
zváni, aby se dodávky samostatně sůčastnili a a
by byli podporováni; k tomu účelu má býti Živ
nostnictvu učiněn bezplatně přístupným ústřední
oznamovatel veřejných dodávek. Při vypsání do
dávek budiž, pokud jde o lhůty, brán zřetel na
potřeby a poměry maloživnostnictva. © Nabídky

stům, dodávky zadávajícím, resp. je přejímajícím.,
budiž přiznáno právo činiti částečné splátky bez
poukazu nadřízeného úřadu. Budiž zjištěno ono
zboží, při němž jest zejména žádoucím, aby bylo
dodáváno živnostníky, a budiž při takových do
dávkách přiznána ©maloživnostnictvu ©přednost.
Jak živnostenská společenstva, tak i výrobní spo
lečenstva jsou stejnoměrně oprávněna ucházeti se
o státní dodávky a je přejímati. Vláda se vybízí,
aby také přiměřeně zvýšila úvěry na zvelebování
živností, aby takto výkonnost živnostníku mohla
býti zvýšena.

Nové odsouzení poražené dogmatiky Marxo

kazuje se, že hospodářský cíl není žádným ko

kem k vyššímu cíli, k osvobození a humanisaci
lidského pokolení. Theorie socialismu krok za kro
kem se vzdaluje od »materialistického pojímání
dějin<, jak je terminologie Engelsova. Materialisni
vůbec — jak metafysický tak i přírodovědecký -
lze dnes pokládat za překonaný. © Výšiny vědy
jsou idealistické.

A »Hlídka Času« pokračuje: »Dnes se obec
něji poznává, že Marxův historický materialism,
jenž tvrdí, že jediný základ, že původní a funda
mentální hybné síly společenské sluší hledati v
slepých poměrech výrobních — jest vědecky ne
udržitelný. Prostě proto, že lepší poznání hybných
sil společenských ukazuje, že věcné podmínky ho
spodaření nemohou tvořit jediný základ lidského
dějství, že nejsou žádným činitelem prvotným,
nýbrž že za nimi vždycky ještě něco vězí. A toto
»něco«<jsou právě činitelé duchovní. To vyslovil
zcela přesně a rozhodně již roku 1850 Pecaueur,

nejjasnější a nejzralejší hlava francouzského soci
alismu předmarxovského: La guestion capitale de
la distribution des richesses est dans la dépendan
ce absoluc de guestions plus hautes (Základní o
tázka rozdělení bohatství závisí naprosto na otáz
kách vyšších). Ale i v luně pomarxovského soci
alismu samého dospělo se k poznání, že s Marxo
vou formulací nelze vystačit právě proto. že uče
ním o nadvládě sil hospodářských nelze množství
duležitých skutečností společenských vysvětliti.

A to vyznávají nejen bulví jací ideologičtí kacíři.
nýbrž i výborní socialisté takoví, kteří vyšli ze
samého marxismu, jako na př. Bernstein nebo Tu
pan Baranovskij. jeden z nejbystřejších socialístic
kých theoretiku dnešního světa. ©Odhmotňování
socialismu V tomto smyslu děje se ve všech obo
rech lidského usilování. ©Naproti marxovskému
simplismu hlásajícímu nadvládu hmotných pod

mínek vidí se mnohost a samostatnost sociálních
sil jiných. Poznává se, že sociální bytí není jen
příčinou vědomí, ale i jeho výplodem. Poznává
se, že existují nezájmové potřeby lidské nezávisle
na všech hospodářských zřetelích. | Přisuzuje se
Samostatnost rozmanitým silám. duchovním. Chá
pe se, že právo, politika, mravnost, umění, nábo
ženství atd. nejsou žádnými pouhými odrazy po
měru hospodářských.«

Dobrá. Ale proč právě nyní, kdy stěžejní zů
sady marxismu jsou naprosto vědecky poprave
ny, vyšel český překlad Marxova díla o kapitálu.
vydaný českou soc. demokracií? A k tomu ještě
rudé listy vyzývají, aby se každý soudruh v té
veliké knize poučoval. Soc. demokraté posud se
nevzdali formálně katechismu založeného na zce
la pochybených vývodech Marxových. | Beblovi
poddaní pronásledují fanaticky rudé, vtipnější re
visionisty. A pak taková ztrnulá, zpátečnícká stra
na mluví stále o potřebě pokroku, bouřlivě de
monstruje za »svobodu universitní vědy:, když
katolíci se ozvou proti nevědeckému štvaní ně
kterého universitního fanatika.

A pokrokáři, jichž vůdcové již tolikrát musili
doznati, že dosavadní katechismus soc. demokra
cie znamená veliká pouta na nohou vědy, pochle
bují osvícenosti soudruhu s byzantskými úklona
mi, slouží jim do strhání. | když nad jejich hlava
mi za všecky služby zasviští karabáč, ozve se
místo junáckého protestu bázlivá omluva s poní
ženým slibem další podpory. Pokrokářstvo jest
nevolníkem zpátečnické internacionály. Potřebuje
totiž větších zástupů ke schuzím a manifestacím
protikatolickým. | Jelikož by pak pokrokářských
účastníků byla hrstka, soc. demokracie k tako
vým příležitostem zcela ochotně komanduje své
regimenty. Tudíž nepřirozené a nedusledné shá
nění popularity za cenu skutečné vědy. Adler a
Bebel, kteří se drží formálně marxismu, platí stá
le za velice osvícené autority.

Porážka soc. demokratů. Soc. demokratům
podařilo se vymoci na dolnorakouském místodr
žitelství a ministerstvu obchodu, aby byla pro
hlášena za neplatnou volba, vykonaná loni do
společenstva vídeňských 'sklepníků. Soc. demo
kraté totiž hleděli dokazovati, že starosta Prever
jest zaměstnán ve filiálce hotelu a proto prý po
strádá volebního práva. Dne 13. prosince začaly
volby znovu. Soc. demokraté uvedli v pohyb nej
složitější aparát, 100 automobilů hrčelo k jejich
službám po vídeňských ulicích. Veliký dav agitá
torů jejich byl celý týden v činnosti. Děly se švin
dle úžasné. Během toho jediného dne bylo lapeno
skoro 200 nepravých voliči a odevzdáno policii,
Soc. demokraté při takových praktikách byli si
svým vítězstvím jisti, ale přes to utrpěli haneb
nou porážku. Ve prospěch kandidátní listiny křesť.
sociálů bylo odevzdáno 4310 hlasi. ve prospěch
soc. demokratické jenom 2849 llasů.

Boj sociálně demokratických správců okresní
nemocenské pokladny v Praze sroti organisaci lé
kařské. Lékaři. kteří již dávno potají hubovali
ná své rudé zaměstnavatele. konečně si dodali
statečnosti a vystoupili v samém centru České
země proti šikanování a despocii rudých velikášu.
Soc. dem. pohlaváři všude prohlašují vlastní or
ganisaci dělnictva za věc nejnutnější, ale organisa
ce jiného stavu je pichá do očí tolik. že by ji nej
raději zprovodili ze světa. Leč právě soudruzi,
kteří mluví tolik o volnosti, mají si pamatovati, že
přísluší k svobodné organisaci | právo —každému
státnímu příslušníkovi.

Dr. K. Helbich velice se zasloužil o upevnění
organisace lékařské. A protože byl jako pokladní
lékař poddán soudruhům, starali se tito již del
ší čas, jak by ho ze svých služeb vystrnadili. Ko
nečně nadešla záminka. V říjnu r. 1911. dostavil
se k Helbichovi dělník Josef Blažek s pochrouma
nou rukou, žádaje za ošetření. Lékař žádal dle
platných předpisů, aby 'se Blažek vykázal pou
kázkou, což dělník neučinil. Když však řečeno, že
se jedná o těžké zranění, lékař ruku ošetřil, řád
ně 'ji obvázal a poukázal zraněného dělníka do
všeobecné nemocnice.

Krátce nato však došla Helbichoví od okresní



pokladny k vyjádření stížnost, kterou na něho
podal Blažek. Stěžoval si v ní, že mu byla obvá
zána ruka ledabyle a to teprve po energickém za
kročení. Ukázalo se pak, že stížnost sepsal Blaž
kovi tajemník Svazu [dělnicvta lučebního Rudolf
Němeček v Libni. Dr. Helbich odhodlal se hájiti
svou čest soudně. Obhájil svou nevinu. Měl na to
právo i dle služební instrukce pokladny, která
praví, že na urážky lékaři činěné se strany členu
má lékař právo vésti si stížnost u představenstva
a >v případech hrubých snad insultů jest mu po
necháno voliti si libovolnou cestu k zjednání sobě
ochrany neb satisfakce« ©Představenstvo však
snažilo se šroubovaným způsobem dokazovati, že
Helbich žalovati neměl, chtělo, aby lékař žalobu
odvolal. Když tak Helbich, který sloužil poklad
ně 9 let. neučinil, přišel mu 1. října 1912 přípis
představenstva pokladny, jímž mu dána tříměsíč
ní výpověď. Dr. Helbich k výpovědi dodává: »Mi
lý Blažek měl s korgrolory stále potíže. až ko
nečně — jak dopálen přišel mně sděliti — byla
inu podpora před skončeným léčením zastavena.
K osvětlení kvality jeho pruvodce a svědka Vá
clava Čtveráka sděluji, že nedávno muž stejného
jména a pro mne s tím loňským totožným vymá
hal u mne, abych ho uznal nezpůsobilým; nevy
hověl jsem mu, nenaleznuv po ráně před 3 měsíci
do prsou utržené ani stopy. Stejně pohořel při re
visi v pokladně, k níž jsem ho odkázal.«<

Správa pokladny velice nemile nesla, jak se
tam řeklo, Helbichovo »stálé rýpání do pokladen.«
Organisace lékařská ujala se svého kolegy a pro
hlásila, že jest vděčná, jak pražská pokladna
svou neomaleností odkryla své ledví: »Dnem 31.
prosince b. r., totiž jímž uběhne i výpověď daná
kol. dr. Helbichovi, uběhne také ujednání všech
lékaři pražské okresní pokladny s ní. Pokladny
nebylo nikterak tajno, — schůze lékařů nebyly dů
věrné. — že vedle úpravy honoráře bude kardi
nálním požadavkem lékařů další ponechání je
jich služeb pokladně řádná služební smlouva s di
sciplinárním řízením a rozhodčím soudem. A té
se pokladna vzpírá až dosud zuby nehty. Když se
jí lékaři r. 1906 domáhali. vydala jim pouze kus
papíru s famosním ustanovením.« Totiž služební
poměr prý se může s lékaři zrušiti i tenkrát. když
tito nevykonávají službu způsobem uspokojujícím
pokladnu anebo pro případ, že by systém poklad
ničních lékařů byl vůbec zrušen nebo pozměněn.
Pokladna chtěla propuštěním dr. Helbicha zastra
šiti ostatní lékaře, kteří u ní byli zaměstnáni.
Chtěla zahájiti jako největší předvoj českých po
kladen útok na organisaci lékařskou, dodati ku
ráž rudým pokladnám jiným.

To všecko lékaři okresní pokladny postřehli,
sešli se k poradě a podali pokladně 27. září 1912
přípis, v němž praví, že byl dr. Helbich ksoud
ním krokům docela povinen, aby vůči pokladně
prokázal svou svědomitost. »Ježto (tu není :ku

výpovědi „služebního poměru pana dr. Helbicha
nijakého oprávněného důvodu, žádáme, aby Ct.
představenstvo výpověď jemu danou ihned od
volalo. Není-li však ct. představenstvo ochotno
této naší oduvodněné žádosti vyhověti, dáváme
tímto ze svých míst jako lékaři okresní nemocen
ské pokladny v Praze. počínaje dnem 16. října
1912 tříměsíční výpověď.« Ze 24 lékařů toto me
morandum nepodepsali toliko dr. Porges a dr.
Sachs.

Tu začala sháněti pokladna stávkokaze. a
když se jí to nedařilo, začali soc. demokraté oso
čovati lékaře čirými pomluvami. Boj rozpřádal se
dále. A bude zajisté vhodno poukázati, jak se při
něm jevila povaha soc. demokratických zaměst
navatelů. Vrátíme se k té aféře v příštím čísle,
protože lékařská organisace obhájila své stano
visko velice zdařile.

SINGEROVY
ŠICÍ STROJE

obdržíte pouze v našich krá
mech s vedlejším znakem
aneb prostředniotvím našich

jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, u labského mostu 279.

Národohospodářská hlídka.
Výnosný podnik zaopatřovací jest ve straně

agrární. Nájeince dvora Daneš má sinekuru, ne
soucí přes 20.000 K ročně. Ve >Slavii« bere i ně
kolik diet za jediný den, jako ředitel, jako účast
ník schůze ředitelstva, jako účastník správní ra
dy. Sekretářem české strany agrární jmenován
inuž chodící po pražské dlažbě, ale synovec Da
nešův '(JUDr. Frankenberger). — Český odbor
rady zemědělské zavedl nedávno úřad hospodář
ských konsulentů, jehož úkolem má býti: »Praco
vati ku hospodářské intensitě | svěřeného | kraje

mědělské radě rozhoduje, ví se obecně. Proto ta
ké na Plzeňsku konsulent Růžička musí se zavdě
čiti svým vrchním pánům, běhá po schůzích mlu
vit proti Práškovcům a svazovat přetrhané sítě
organisace agrární. Tak se stará o »obecný pro
spěch všeho rolnictva všemi možnými prostřed
ky« konsulent. který přece není placen pouze pe
nězi strany agrární. — V Kolíně zařízena velice
potřebná mlékárna, jejíž těžké počátky byly pod
porovány výhraně malorolnictvem. Vůdčí agrární
kapacity nepřinesly žádoucích obětí. Jejich jed
nání naopak nepřímo podporovalo ty, kteří mlé
kárnu poškozovali. Jednalo se na př. o dodávku
mléka do obecních institucí. Dodavatelem posa
vadním byl representant officielní agrární strany
Jos. Blecha ze Štítar, kterému poskytuje strana
značné příjmy v pojišťovně plaňanské, okres. vý
boru, licentní komisi atd. Ale Blecha již dříve
mluvil radikálně proti založení mlékařského druž
stva, jen aby nepřišel o dodávku mléka. Jeden
člen mlékařského družstva mluvil v Lošanech a
delegáta rady zemědělské Mašína žádal, aby se
postaral, by dodávka byla svěřena družstvu. De
legát však řekl, že se to Blechoví nesmí bráti,
vždyť prý je to »náš člověk.: Letos podalo druž
stvo offertu na dodávku mléka okresu (po 23 hal.
litr) a sice zůmyslně tak, aby to byla offerta po
slední (čtvrt hodiny před polednem posledního

dne). Blecha podal offertu dříve (24 hal. za litr).
Leč Blecha byl ihned o všem zpraven, tak že po
dal na rychlo offertu novou (na 22 hal. za litr).

; Takto jeho dodávka mléka pro okres byla přijata.
Tak přijde venkovský lid ročně o příjem přes 2400
K. A tu p. Mašín navrhoval, aby se podala pří
štího roku offerta na — (8 haléřů. Nyní tedy s
úžasem rolníci pozorují, k čemu jest jim platná
agrární organisace. Agrární strana jest zlatou své
pomocí — ale jenom pro vyvolené.

Záložna v Hradci Králové,
——— Janské náměstí č. 163.

Vklady na knížky B%
£ Při větších obnosech dle výpovědí úrok i vyšší!

Škola pro vzdělání obchodních cestujících v
Praze. České obchodní museum zřídilo školu pro
vzdělání obchodních cestujících v Praze. Potřeba
zdatného vyzbrojení tohoto důležitého stavu ob
chodního a to i ve vědomostech odborných i theo
retických pociťována byla čím dále tím intensiv
něji, aby náš obchod mohl s úspěchem| dostáti
zvýšeným požadavkům a proto věnovalo České
obchodní museum propracování obchodní školv a
všem vřípravámvšemožnou péči a otevře tuto
školu již dnem 1. února 1913.

Účelem školy jest poskytnouti theoretické i
praktické vzdělání obchodním cestujícím. Rozdě

učenci některého oboru obchodního s "náležitým
předběžným vzděláním, 2. absolventi některé ob
chodní školy. Přednost mají ti, kdož se mohou
vykázati praksí v obchodě se zbožím. Vyučovám

| trvá od I. února do 30. června 1913. Počet poslu
chačů jest obmezen na 40. Vyučovací jazyk jest
český.

Živnostenská banka v Praze jmenována vý
platním místem dividendy »Prostějovské akciové
továrny na stroje a motory F. 6 J. Kovařík v
Prostějově« a bude počínajíc dnem 1. ledna 1913
u pokladen svých, jakož i u všech svých filiálek
vypláceti na kupon akcií jmenované společnosti

č 3. dividendu a sperdividendu v úhrnné částce2M
Pravděpodobný roční výnos Rakousko-uher

ské banky. Generální rada Rakousko-uherské ban
ky v poslední schuzi v tomto roce podala zprá
vu © pravděpodobném výnosu uplynulého správ
ního roku, generálním sekretářem dv. r. Prange
rem: hrubý výnos různých obchodů banky obnáší
celkem 65.6 mil. korun, výdaje 25.8 mil. Loni ob
nášel hrubý výnos 49 mil.. výdaje 19.5 mil. Čistý
výnos obnáší tedy letos 39.8 mil. proti loňským
29,5 mil.. čili na akcii 119.6 K (loni 104.40), Podíl
státní správy obnáší 18.12 mil. (loni 13.6). Daň z
oběhu bankovek obnáší 6.1 mil. proti /loňským
3.21. takže odvede banka státu 24.3 mil., k čemuž
přistoupí ještě ostatní daně, takže celkem odvede
asi 28 mil. korun (loni 16.6 mil.). Jednotlivé obory
vynesly více: eskontní obchod o 12.5, totiž 47 mil.
a lombard o 5.8; obchod devisami vykazuje menší
výnos o 1.5 mil. Režie vzrostla o 1.6 mil.

Oblli. Ve velké řadě produktivních zemí zdr
žel se podzimní osev a tím snížily se vyhlídky pří
ští sklizně. To zavdává podnět k zdrženlivosti pro
ducentů v nabídce, neboť se očekává vzestup cen,
až pohotové tržní zásoby prořidnou. přes to, že
jsou dnes známy příznivé vyhlídky ruské i ame
rické sklizně, které tu padají na váhu, rovněž ja
ko pro tuzemsko příznivé výsledky domácí sklizně.
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ř Biskupská S
knihtiskárna

v Hradci Králové
vzdává na konci roku

uctivé díky
všem svým vzácným zákazníkům Aa

příznivcům.

Spolu vyslovujic

vroucí přání všeho dobra
v novém roce, prosí, aby přízeň jí
laskavě až dosud věnovaná byla druž
stevní knihtiskárně i dále zachována.

Od nového roku

rozšířili jsme tiskárnu
o nový rychlolis dokonalé soustavy
a tak při zvýšení výkonnosti budeme
s to P. T. pp. zákazníky včas a prací
čistou obsloužiti.=

Chcete koupiti praktické,
vhodné dárky novoroční

©

Velký výběr pánského adámského
prádla. Trikotové zboží.
Pravé jigrové prádlo. Nákrčníky.
Bilé bavlněné a lněné damasty na

cíchy. Ručníky.
Kanafasy, sypkoviny véby, šifony.
Obrovská zásoba kapesníků od
K 1-20 počínajíc.

Kupony na dámské šaty od K 4—

Cenylevné a zboží jen nejlepší
jakosti odporučuje ©00000

Stanisl. Jirásek
v Hradci Králové,

Velké náměstí136. 136.

Mešní vína
zaručeně pravá

dodá na objednávku
od 10 litrů výše

Jan Košťál
hotelier v Adalbertinu

v Hradci Králové.

Ceny za litr od 90 hal. výše.

rm oltáře,sochy;B nel
ý levně provádí absolvent c. k. odb. školy sochařské

s řezbářské

| BOHUMILBEK v HOŘE KUTNÉ.



: Grand-Hotel Zimní zahrada ;
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Srdečné blahopřání
= všem váženým příznivcům =

k lovému Roku
=== pronáší uctivě oddaný ==

Jan Košťál, hotelier v Adalbertfinu.
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eParevná
kostelní

OŘNA13

Hr. Uhlíř,
v Třebechovicích u Hradce

Králové.

Cenníky a rozpočty napožádání. arma.

—

©o..
Harmonia

ssací i evropské soustavy, domácí varhany krás
néhotonu,plana a planina osobněvto
várnách vybraná půjčuje a za tovární ceny
dodává (též na měs. spl. od 10 K)

Jos. Malý, řed.kůru,Čáslav,
číslo 339.

Obebraná barmonia a piana vždy na skladě.
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HOUSLE,
se zárukou.

Hudební speciality, vlašské, weicholdské a Pirazzi struny vždy na skladě

u Jana Čermáka
Re V HradciKrál, za now,lab, mostem,

struny, smyčce, pouzdra, jakož i
veškeréhudební nástroje
kupujte jen u znalce, neb toliko
ten Vám poslouží dobře a levně

Všeobecná úvěrní společnost
z. 8. s r. ob.

sv HradciKrálové <

K. = 5B=BL5L,

Nejlepší jistota.
Prodej uhlí.

Továrna na cottagová americká =

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrdespol.
w Hradci Králové.

Sklady:
Praba, Vídeš, Budapoit.
Podálová harmonie

obou soustav v každé ve- AMR
likosti, pro kostel, školu =

i ku cvičení. : =“ S

Cenníky zdarma a y >
franko.

Ma splátky od 10 K.
P. T. duchovenstva

zvláštní výhody.

Vaá K

v
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Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnému ducho
vemstvu a ul. patropátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

' slacení písma a růsných předmětů venku se ualo
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

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

* bez nároku na cestovné.

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

OY* Závodzaložen r. 1898. "B

Veledůstojnému
duchovenstvu a

olavným patronátním
úřadům dovolujesi depo
ručiti veškeré kosteluí nádoby a
náčiní a to: monstrauce, kulichy

cibáře, nádobky, paténky, pacífikály,
svícny, lampy, itelnice, | ropenkyatd. své vlastní výroby, předpisára
církevním vyhovující. Staré před

měty opravuje vpůvodní intencí av ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku sa nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bes sávosností koupě.
Vše se posílá posvčesné. Práce ruční.

slatých a stříbrných klenotů, jako: řetěnů
madonek, „„prstýnků, náramků atd. :: Mletářeské
protony, tabat jídelní mášiníze stříbra pravého

1 čínského vědy na akladě.

Steré olate, stříbro a drahokamy bupuje an nejvyšší ceny,

JAN STANĚK,
pasiě a cieolour

Praha-I.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

Allad



Sekretariát Matice
Cyrillo-Methodějské

doporoučí

- paramenía, prapory spolkové

a veškeré církevní náčiní

firmy

Fr. Stadnik,
stálý přísežný soudní znalec

Olomouc,
naproti kostelu P. Marie Sněžné.

Za půl roku odvedeno přes

800 K Matici Cyrillo-Meth.

Pouze objednávkou u firmy Frant.
Stadník podporujete přímo Matici

Cyrillo-Methodějskou.

Nekupujte : 3:
nejste-li přesvědčení o dobré jakosti
a bezvadném provedení

zimního ! let
ního prádla

jež vfjcenách mírných zasílá

Jan Zindulka,
výroba zástěra prádlaw Litomyšli.

Hradec Králové,
Jiříkova třída 239

KK
„—— Weledůstojným

duchovním a patronátním úřadům'

Odborný závod pozlacovačský

GAUDENU APPL,
LITOMYŠL,

píši se ku opravováníi stavěníoltářů, "%$*<
kazatelen, Božích hrobů,
křížových cest, soch atd.

Provedení veškerých slohů vzorné.

|áh:E
KKK OKOUN

Diapositivy
Costa kolem světa —. . . .. ll obrazů
Hlavní města Evropy. . . . . . 98 obrazů
NapříčŠvýcarskem . .- . ..... 67 obrazů
Francouzskou Ririorou . . . . - 70 obrazů

skvostně kolorované
=== prodám.===
Jednotlivé serie kus po 40 bh, všecky 4 serie

dohromady kus po 30 b.

Přednášky půjčím k opsání.

Lud. Souček, farář v Keblově,
p. Dolní Kralovice.

MEKOCKOOOCK

ž Harmonium
(firma Lhota) 1 a půl hry

levně na prodej!
Adressu majitele sdělí administr. t. I.

M Jpatné SVÍČkyYneitr,
Z memao o toányA

SVA1Mons oopčo
Dilnáčkovy: Svíčkpravé stearinové

1Dináček k.dvé
v HradciKrálové.
Jklad vKarlíně,Královskátě č66

n

Biskupská $|:
knihtiskárna

v Hradci Králové

nabízí své ochotné služby ku
provedenivšech zakázek
z oboru knihtisku.

č NS

a správnéaCeny mírné,

Klenoty a šperky. Optické

Nejlevnější cenyt

Nejdůstoj. biskupskou konsistoři ověřendodávati.
v , 4Mešní vina,

zaručeně pravá, přírodní, neporušená, nejlepší
jakosti nabízí v soudkách nebo lahvích 1 litr

po 70, 80,90 hal., 1 Ki výšefirmá

Alois Cížele=,
velkoobchod vínom v Humpolci.

OP Na sta pochvalnýchuznání po race. "IN

Račte dáti přednost vědy závodu osvědčenému.

SvatováclavskéMatice Školské.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramentů
prádla. praporů. příkrovů, koborců a

ovevk náčiní vo výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —

Ve prospěch

JmKryšpín,ga
(J. Sylvaterův | SB 7 ŠÍ |

synovec,nástupce:1
čoodborný

—uměloskýzávod— MDero malbu U

okenkostelníchJAr beúP
Moháče an "sí MLOV i

TONAčP 1ku dodán: okem chrí
mových od nejjednoduš
ško aš k bohatému fi
guralnímu provedení 1

sice i se čelesnými
rámy, síťémi, vsaseními.

Veškeré rospočty, ukizsy 1 odborná rada bezpla'né, bene
vší závaznosti ka definitivní objednávce.

ORP"Nesčetnáveřejnái pisemnapochvalná-1 1“

Založeno roku 1863

Doporučujeme =——————

PARAMENT
os.

mentní a devotiomal.


